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Het geregistreerd partnerschap werd op 1 januari 1998 ingevoerd, vooral om het ook 
voor paren van gelijk geslacht mogelijk te maken hun relatie formeel vast te leggen. 
De eerste jaren kozen naast deze paren vooral oudere stellen, die vaak al een relatie 
achter de rug hadden, voor het partnerschap. Na de invoering van het homohuwelijk 
in 2001 bleef het partnerschap bestaan en heeft het in de loop van de jaren aan 
populariteit gewonnen, vooral onder paren van verschillend geslacht. Inmiddels kiest 
bijna een kwart van de paren die een formele verbintenis sluiten voor een 
geregistreerd partnerschap in plaats van een huwelijk en steeds vaker zijn dit jongere 
paren die nog niet eerder getrouwd waren. De gemiddelde leeftijd van degenen die 
voor een geregistreerd partnerschap kiezen is daardoor gedaald van 42 jaar naar 
35,5 jaar in 2018. Ze zijn daarmee inmiddels zelfs iets jonger dan mensen die 
trouwen. Geregistreerde partners sluiten hun verbintenis relatief vaak op maandagen 
en dinsdagen, terwijl paren die trouwen een voorkeur hebben voor vrijdagen. Dit 
bevestigt de indruk uit eerder onderzoek dat het geregistreerd partnerschap 
zakelijker wordt benaderd dan het huwelijk, waar emotionele en symbolische 
overwegingen vaker een rol spelen.

1. Inleiding

Het geregistreerd partnerschap werd in Nederland in 1998 geïntroduceerd met als voor

naamste doel om het ook voor paren van gelijk geslacht mogelijk te maken hun relatie te 

formaliseren (BoeleWoelki, CurrySumner, Jansen en Schrama, 2006). Tot dan toe was dat 

voor hen niet mogelijk, omdat het huwelijk uitsluitend openstond voor heteroseksuele 

paren. Weliswaar konden stellen van gelijk geslacht ook toen al afspraken vastleggen in 

een samenlevingscontract, maar dat gaf niet dezelfde publieke erkenning, rechten en 

plichten als een huwelijk. Bij de invoering verschilde het geregistreerd partnerschap op een 

aantal belangrijke punten van het huwelijk, al werden beide vastgelegd bij de burgerlijke 

stand (zie kader). Het juridisch ouderschap was bijvoorbeeld niet automatisch geregeld als 

partners kinderen kregen en de relatie kon zonder tussenkomst van de rechter worden 

ontbonden als beide partners het daar mee eens waren (Schrama, 1999).

Niet alleen paren van gelijk geslacht konden een geregistreerd partnerschap sluiten; de 

regeling werd opengesteld voor alle paren. Voor heteroseksuele stellen zou het partner

schap eveneens interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld als zij om wat voor reden dan ook 

niet wilden trouwen (Tweede Kamer, 2016). Ook het idee van gelijkwaardigheid zou op 

deze manier beter tot uitdrukking komen, omdat het partnerschap dan niet bekend zou 

komen te staan als relatievorm exclusief voor paren van gelijk geslacht. Toen stellen van 

gelijk geslacht vanaf 2001 alsnog konden trouwen, viel de belangrijkste reden om het 

geregistreerd partnerschap in te stellen weg en gingen er stemmen op om deze relatie

vorm weer af te schaffen. Uit evaluaties van het partnerschap bleek echter dat er behoefte 

aan bestond (Scherf, 1999). Het partnerschap vulde als het ware het gat tussen enerzijds 

het huwelijk en anderzijds het ongeregistreerd samenwonen (BoeleWoelki et al, 2006). 
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Inmiddels bestaat het geregistreerd partnerschap ruim twintig jaar en neemt het aantal 

paren dat voor dit type verbintenis kiest nog altijd toe (CBS, 2018a). In dit artikel geven we 

een overzicht van de ontwikkelingen die zich sinds de invoering hebben voorgedaan. Niet 

alleen kijken we naar het aantal partnerschappen dat elk jaar gesloten wordt, maar we 

gaan ook na of er veranderingen zijn in de demografische kenmerken van de mensen die 

voor het partnerschap kiezen. Daarbij vergelijken we geregistreerd partners met degenen 

die voor een huwelijk kiezen. 

2. Partnerschapssluitingen 
door de jaren heen

Sinds de invoering in 1998 is het aantal geregistreerd partnerschappen dat jaarlijks wordt 

gesloten geleidelijk toegenomen. In het eerste jaar waren dat er zo’n 4,5 duizend, een 

groter aantal dan vooraf werd verwacht. In de jaren daarna daalde het aantal partner

schaps sluitingen eerst, tot iets meer dan 2 duizend in 2001, om vervolgens weer te stijgen. 

In de jaren 2010 tot en met 2013 werden rond de 9 duizend partnerschappen per jaar 

gesloten. Vanaf 2014 zette opnieuw een stijging in en kwamen er elk jaar tussen de 2 en 

3 duizend partnerschappen extra bij. In 2018 werden een kleine 20 duizend geregistreerde 

partner schappen gesloten, vier keer zoveel als bij de invoering in 1998 en bijna een 

verdubbeling ten opzichte van 2014. 

Inmiddels kiest bijna 24 procent van de paren die een verbintenis bij de burgerlijke stand 

vastleggen voor een geregistreerd partnerschap. In de eerste jaren was dat aandeel veel 

kleiner. Toen sloot ruim 2 procent van de heteroseksuele paren een geregistreerd partner

schap en geen huwelijk. In 2001, toen ook paren van gelijk geslacht konden trouwen, was 

bijna 2,5 procent van de verbintenissen een partnerschap.
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2.0.1 Huwelijken en partnerschappen
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Wet geregistreerd partnerschap door de jaren heen

Sinds de introductie in 1998 heeft de wet geregistreerd partnerschap een aantal 
veranderingen ondergaan. Toentertijd was het juridisch ouderschap niet automatisch 
geregeld als er kinderen kwamen. In een huwelijk met partners van verschillend 
geslacht zijn beide juridisch ouder als er een kind binnen de relatie wordt geboren. Bij 
het geregistreerd partnerschap werd alleen de moeder juridisch ouder en moesten 
vaders het kind apart erkennen. Het ouderlijk gezag was vervolgens wel direct 
geregeld. Bij paren van gelijk geslacht was er voor partners die niet de biologische 
moeder waren geen mogelijkheid om een kind te erkennen en de wettige ouder te 
worden. 

Een ander verschil was de ontbinding van de relatie. Dit kon met onderling goedvinden 
ook buiten de rechter om verlopen. Een verklaring ondertekend door beide partners 
en een advocaat of notaris was voldoende om de scheiding in het bevolkingsregister 
op te nemen. Huwelijken konden worden omgezet in partnerschappen. In eerste 
instantie was een directe omzetting van partnerschap naar huwelijk nog niet mogelijk, 
maar dit werd in 2000 veranderd. 

In april 2001 werd het huwelijk ook opengesteld voor paren van gelijk geslacht en 
was het partnerschap niet langer de enige optie voor deze paren om een formele 
verbintenis aan te gaan.

In maart 2009 trad de wet bevordering ouderschap en zorgvuldige scheiding in 
werking, naar aanleiding van het grote aantal flitsscheidingen. Dit zijn huwelijken 
die via een partnerschap worden ontbonden, zonder tussenkomst van de rechter. 
Omzettingen van huwelijk naar geregistreerd partnerschap waren vanaf toen niet 
meer mogelijk. Bovendien moest ontbinding van het geregistreerd partnerschap 
voortaan via de rechter lopen als er minderjarige kinderen bij betrokken waren, net als 
bij een huwelijk. 

In april 2014 werd een aantal aanbevelingen uit de evaluatie van de wet openstelling 
huwelijk en wet geregistreerd partnerschap (Boele-Woelki et al 2006) doorgevoerd. 
Mannen binnen geregistreerde partnerschappen van verschillend geslacht werden 
net als bij een huwelijk automatisch de juridische vader als hun vrouwelijke partner 
een kind kreeg. Ook voor paren van gelijk geslacht werd het mogelijk om een kind 
te erkennen. In lesbische relaties kon de partner van de biologische moeder het 
kind erkennen, in relaties tussen twee mannen kon een van de vaders het kind 
erkennen. Ook konden de partners gezamenlijk adopteren. Huwelijk en geregistreerd 
partnerschap werden op dit punt gelijk getrokken.

De verschillen die er nog zijn ten opzichte van het huwelijk zijn klein. Bij een partner-
schap hoeft er geen officieel ja-woord gegeven te worden. In het buitenland worden 
partnerschappen ook nu nog niet altijd erkend. Wanneer er geen kinderen zijn, kunnen 
partnerschappen nog altijd buiten de rechter om ontbonden worden.
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2.1 Veranderingen in de wet en in het aantal gesloten 
partnerschappen

Na 2001 verwierf het partnerschap vooral bekendheid vanwege de mogelijkheid tot een 

snelle ontbinding van huwelijken, de zogenoemde flitsscheidingen (Van Huis en Loozen, 

2010). Gehuwden zetten hun huwelijk eerst om in een partnerschap om daarna eenvoudig 

en zonder tussenkomst van een rechter te kunnen scheiden. In dit artikel worden de 

om zet tingen van huwelijk naar partnerschap niet meegenomen. Sinds maart 2009 is deze 

route ook niet meer mogelijk. Flitsscheidingen werden afgeschaft om te voorkomen dat 

paren met minderjarige kinderen eenvoudig konden scheiden, zonder dat er afspraken 

waren gemaakt over de kinderen. Ook geregistreerde partners met minderjarige kinderen 

moeten sindsdien naar de rechter als ze willen scheiden.

De meest recente wijziging in de wet vond plaats in april 2014. Naar aanleiding van de 

evaluatie in 2006 werden huwelijk en partnerschap gelijk getrokken voor wat betreft de 

regels rondom juridisch ouderschap. Hoewel niet werd verwacht dat dit veel effect zou 

hebben (Tweede Kamer, 2013), nam het aantal partnerschappen sindsdien sterk toe. Het is 

verleidelijk dit toe te schrijven aan de wetswijziging. Paren die alleen kozen voor het 

huwelijk omdat alles dan in één keer geregeld was als er kinderen kwamen, hadden vanaf 

toen ook de optie om een geregistreerd partnerschap te sluiten. Er kunnen echter ook 

andere redenen zijn voor de toename. In de evaluatie (BoeleWoelki et al, 2006) gaf een 

groot deel van de geregistreerde partners aan dat zij voor deze relatievorm kozen uit 

praktische overwegingen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis. Sinds 2014 is het 

aantal verkochte woningen gestegen en verhuisden elk jaar meer mensen. Ook in 2018 

werd nog veel verhuisd (CBS, 2019). Voor ongehuwd samenwoners die niet willen trouwen 

kan een geregistreerd partnerschap een goedkoper en eenvoudiger alternatief zijn om 

zaken te regelen dan het afsluiten van een samenlevingscontract (Scherf, 1999), zonder dat 

dit dezelfde emotionele waarde als een huwelijk heeft. De stagnerende groei van het 

aantal partnerschappen tussen 2010 en 2013 zou volgens deze redenering ook te maken 

kunnen hebben met de toen stagnerende woningmarkt. 

2.2 Daling huwelijkssluitingen

In de ruim twintig jaar sinds de invoering van het geregistreerd partnerschap is het aantal 

huwelijkssluitingen juist afgenomen. Vanaf 2013 worden zo’n 65 duizend huwelijken per 

jaar gesloten, in 1998 waren dat er nog 93 duizend (zie ook de technische toelichting). Ook 

ten opzichte van het aantal nietgehuwde mannen van 18 tot 60 jaar, een proxy voor het 

aantal potentiële huwelijken dat gesloten zou kunnen worden, is er een daling. In 1998 

werden 41,5 huwelijken per duizend nietgehuwde mannen gesloten, de afgelopen jaren 

waren dat er zo’n 23 per duizend.



CBS | Statistische Trends | 2019 7

%

2.2.1 Burgerlijke staat van samenwonende paren, 1 januari
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Nog altijd zijn de meeste paren getrouwd, maar hun aandeel is afgenomen. Begin 2018 

was bijna 64 procent van de samenwonende paren gehuwd, 2,3 procent had een 

geregistreerd partnerschap. De overige paren, een derde, woonde samen zonder een 

formele verbintenis te hebben gesloten. Begin 2008 was nog 80 procent van de paren 

getrouwd en had slechts bijna 1 procent een geregistreerd partnerschap gesloten. Iets 

minder dan een vijfde woonde ongehuwd samen. Toen hadden ongeveer 36 duizend 

paren een geregistreerd partnerschap, begin 2018 waren dat er bijna 114 duizend. 



CBS | Statistische Trends | 2019 8

3. Paren van gelijk en van 
verschillend geslacht

De toegenomen populariteit van het partnerschap is vrijwel volledig toe te schrijven aan 

heteroseksuele paren, oorspronkelijk niet de primaire doelgroep. Al vanaf de invoering was 

er bij deze paren belangstelling voor deze regeling. In de eerste jaren waren er rond de 

1,5 duizend van deze paren, daarna nam hun aantal geleidelijk toe. Sinds 2014 versnelde 

de stijging. In 2018 sloten bijna 20 duizend heteroseksuele paren een geregistreerd 

partnerschap. 

x 1 000
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Onder paren van gelijk geslacht nam de belangstelling voor het geregistreerd partnerschap 

na het eerste jaar juist af. In 1998 sloten meteen al 3 duizend stellen van gelijk geslacht 

een partnerschap, veel meer dan de 1 700 die vooraf verwacht werden (Tweede kamer, 

1996). Twee jaar later was het aantal gehalveerd; waarschijnlijk was er sprake van een 

inhaalvraag. Een deel van de geregistreerde partners van het eerste uur woonde voor die 

tijd al langdurig samen, maar hadden eerder nog niet de mogelijkheid hun relatie vast te 

leggen bij de burgerlijke stand (Harmsen en Latten, 1998). Vaker dan paren van verschil

lend geslacht hadden zij voordien ook al een samenlevingscontract (Scherf, 1999). Vooral in 

de eerste maanden van 1998 werden partnerschappen gesloten, dit aandeel daalde in de 

loop van dat jaar weer. 

Toen het huwelijk werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht, koos ook de meerder

heid van deze paren hiervoor ten koste van het geregistreerd partnerschap. In het eerste 

jaar was dat 83 procent. Ook hier was waarschijnlijk sprake van een inhaalvraag. In 2001 

bestond een groot deel van de huwelijken, meer dan 40 procent, uit omzettingen van een 

partnerschap naar een huwelijk. In de jaren na 2001 daalde het aantal huwelijkssluitingen 

van stellen van gelijk geslacht weer en bestond minder dan 10 procent daarvan uit omzet

tingen. Het aandeel dat een huwelijk boven een partnerschap verkoos daalde ook en 

fluctueerde vervolgens tussen ongeveer 70 en 75 procent. Zo’n 500 paren per jaar kozen 
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nog voor het partnerschap. De laatste jaren is het aandeel dat voor een partnerschap kiest 

weer wat groter, rond de 30 procent. 

Overigens is er weinig verschil tussen mannenparen en vrouwenparen. Rond 2001 trouw

den meer mannenparen, maar de afgelopen tien jaar was het aandeel trouwers juist wat 

groter onder vrouwenparen. Elk jaar sluiten ongeveer evenveel mannen als vrouwenparen 

een formele verbintenis (huwelijk of partnerschap).

% van alle formele verbintenissen

3.0.2 Aandeel partnerschappen
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Het aandeel dat voor een partnerschap kiest is nog altijd groter onder paren van gelijk 

geslacht dan onder paren van verschillend geslacht, maar het verschil wordt kleiner. Tot 

2010 koos minder dan 10 procent van de heteroseksuele paren die een formele verbintenis 

sloten voor een partnerschap, en ging meer dan 90 procent trouwen. Inmiddels kiest ook 

bijna een kwart van de paren van verschillend geslacht voor het partnerschap.

4. Demografische kenmerken

4.1 Leeftijd

Geregistreerde partners waren in de eerste jaren van het bestaan van de regeling door

gaans een stuk ouder dan mensen die trouwden. In 1998 was de gemiddelde leeftijd van 

degenen die een geregistreerd partnerschap sloten 42 jaar. Huwenden waren met 32 jaar 

gemiddeld 10 jaar jonger. Door de jaren heen is dit verschil echter kleiner geworden. Sinds 

2015 zijn mensen die een geregistreerd partnerschap sluiten gemiddeld genomen onge

veer even oud als mensen die trouwen, zo’n 36 jaar. De gemiddelde leeftijd bij sluiting van 

het partnerschap is sindsdien min of meer stabiel gebleven, terwijl de huwelijksleeftijd 

verder toenam. Daardoor zijn geregistreerd partners inmiddels iets jonger dan degenen die 
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trouwen. Mannen waren in 2018 gemiddeld 37,7 jaar toen ze trouwden en 36,9 jaar bij 

een partnerschapssluiting, vrouwen waren 34,7 bij een huwelijk en 34,3 bij een 

partnerschap.

jaar

4.1.1 Leeftijd (mannen en vrouwen samen) bij sluiten formele
verbintenis
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Het afgenomen leeftijdsverschil tussen mensen die een huwelijk en die een geregistreerd 

partnerschap sluiten heeft enerzijds te maken met de gestegen gemiddelde huwelijks

leeftijd die al vanaf midden jaren zeventig oploopt. Onder invloed van processen als 

secularisering en individualisering stelden jongvolwassenen het huwelijk uit (Lesthaeghe 

2014). Ook emancipatie en het stijgende opleidingsniveau van vrouwen speelden daarbij 

een rol. De verzorgingsstaat maakte het ook mogelijk om andere paden te volgen dan die 

door familie of kerk verwacht werden. Autonomie brengt echter ook onzekerheid met zich 

mee, temeer omdat er ook steeds meer van relaties verwacht werd. Het idee van ‘pure 

relationships’ kwam op, de gedachte dat een relatie er is omdat beide partners dat willen 

en het voor hen toegevoegde waarde heeft, zonder dat daar sociale erkenning voor nodig 

is. Dit leidde ertoe dat jongvolwassenen steeds vaker eerst ongehuwd gingen samen

wonen, voordat zij een eventuele sprong naar het huwelijk waagden (Billari en Liefbroer, 

2010). Ook na 1998 zette dit proces nog door.

Tegelijkertijd nam de gemiddelde leeftijd bij het sluiten van een geregistreerd partnerschap 

af. Tot 2001 was deze leeftijd vrij stabiel, daarna zette een daling in. Dat was maar ten dele 

het gevolg van de terugloop in het aantal paren van gelijk geslacht onder de geregistreer

de partners. Deze paren zijn namelijk doorgaans ouder bij het sluiten van een verbintenis 

dan heteroseksuele paren. In de eerste jaren na invoering waren paren van verschillend 

geslacht ook relatief oud als ze een partnerschap sloten, gemiddeld genomen ruim 40 jaar. 

De daling na 2001 heeft daarom mogelijk meer te maken met een toenemende bekend

heid van het partnerschap, met de veranderingen in de wetgeving en met de steeds minder 

centrale rol van het huwelijk in het proces van relatie en gezinsvorming. In de eerste jaren 

sloten vooral oudere paren een geregistreerd partnerschap, bijvoorbeeld omdat zij eerder 

al getrouwd waren en dat niet nogmaals wilden doen of omdat zij tegen het instituut 

huwelijk waren. Het partnerschap vormde voor hen een goed alternatief. Naarmate het 

partnerschap langer bestond, bekender werd en verschillende juridische veranderingen 
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onderging (zie kader), kozen ook meer jonge paren voor het partnerschap. Het voordeel 

kan er voor hen bijvoorbeeld in liggen dat de zaken beter en makkelijker geregeld zijn dan 

met een samenlevingscontract, terwijl het tegelijkertijd minder juridische, emotionele en 

symbolische kosten heeft dan een huwelijk wanneer de relatie niet slaagt (Hiekel en 

Keizer, 2015). Hierover zijn in de politiek ook zorgen geuit, aangezien stellen met het 

partnerschap wel degelijk vergelijkbare verplichtingen aangaan als bij een huwelijk 

(Tweede Kamer, 2013).

4.2 Voorgaande relaties

Het aandeel dat al een huwelijk (of een partnerschap) achter de rug had was in de eerste 

jaren na 1998 groter onder geregistreerde partners dan onder gehuwden. Een kwart tot 

een derde van de mensen die een partnerschap sloten was gescheiden of verweduwd, 

tegenover een vijfde van de mensen die trouwden. Als alleen naar paren van verschillend 

geslacht wordt gekeken is dat verschil zelfs nog groter. Van de heteroseksuele geregistreer

de partners had 40 tot 45 procent al een formele verbintenis achter de rug. Deze paren zijn 

doorgaans voorzichtiger bij het aangaan van een nieuwe relatie, bijvoorbeeld omdat zij 

liever niet nog een keer een echtscheiding meemaken of omdat het moeilijker is een 

nieuw gezin te vormen met kinderen uit een voorgaande relatie (Poortman, 2007). Om die 

reden willen zij mogelijk niet nogmaals trouwen. Voor paren die de zaken toch goed willen 

regelen kan een geregistreerd partnerschap dan een aantrekkelijke optie zijn. 

Overigens kiezen mensen die gescheiden of verweduwd zijn wel vaker voor een huwelijk 

dan voor een partnerschap. In 1998 hadden 35 duizend trouwers eerder een formele 

relatie gehad en gold datzelfde voor ruim 2 duizend geregistreerd partners. In 2018 waren 

26 duizend mensen die trouwden eerder gescheiden of verweduwd tegenover bijna 

7 duizend geregistreerde partners. 

%

4.2.1 Personen met voorgaande verbintenis

Huwelĳk Partnerschap
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Naarmate meer paren kozen voor het geregistreerd partnerschap nam het aandeel dat 

eerder al een verbintenis had gehad af. Dat kwam vooral doordat het aantal mensen voor 

wie het partnerschap de eerste relatie was sterker toenam dan het aantal personen dat 
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eerder gescheiden of verweduwd was. Omdat het aandeel gescheiden en verweduwde 

personen onder degenen die trouwden ongeveer gelijk bleef, werd het verschil tussen 

gehuwden en geregistreerde partners kleiner. De laatste jaren is het aandeel dat in een 

tweede of latere relatie zit zelfs wat kleiner onder geregistreerde partners dan onder 

gehuwden. Dit bevestigt het beeld dat het geregistreerd partnerschap in de loop van de 

jaren een volwaardige relatievorm is geworden, waar ook of vooral jonge paren voor 

kiezen die nog niet eerder getrouwd waren of een partnerschap hadden gesloten.

jaar

4.2.2 Leeftijd heteroseksuele partners bij sluiten verbintenis

Eerste verbintenis: huwelĳk Eerste verbintenis: partnerschap
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De hogere leeftijd van geregistreerde partners in de eerste jaren van het bestaan van de 

regeling heeft voor een deel te maken met het grotere aandeel gescheiden en verweduw

de personen. Maar ook geregistreerde partners die voor het eerst een verbintenis sloten 

waren ouder dan paren die voor een huwelijk kozen, ook als paren van gelijk geslacht 

buiten beschouwing worden gelaten. Heteroseksuele partners waren in de eerste jaren van 

het partnerschap gemiddeld genomen rond de 35 jaar, degenen die gingen trouwen 

ongeveer 29 jaar. Bij de groep die al een relatie achter de rug had waren geregistreerd 

partners ruim 50 jaar en degenen die gingen trouwen tussen de 43 en 44 jaar. Bij zowel 

geregistreerde partners met en zonder voorgaande relatie daalde de gemiddelde leeftijd 

tot 2003. Voor mensen in hun eerste relatie bleef de gemiddelde leeftijd daarna stabiel, op 

ongeveer 32 jaar. Voor mensen in een tweede of latere relatie steeg de gemiddelde leeftijd 

weer licht. De gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk nam toe, waardoor ook de 

leef tijd bij een tweede relatie hoger werd. Inmiddels is het leeftijdsverschil tussen hetero

seksuele geregistreerde partners en gehuwden die al een relatie achter de rug hebben 

teruggelopen tot ongeveer een jaar. Paren in hun eerste formele relatie die voor het 

partnerschap kiezen zijn bij de sluiting nu iets jonger dan degenen die trouwen.
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4.3 Kinderen

In de eerste jaren na 1998 had een groter aandeel van degenen die voor een partnerschap 

kozen al kinderen op het moment van verbintenissluiting dan van degenen die gingen 

trouwen. Dit komt overeen met de eerdere bevindingen dat geregistreerde partners in 

eerste instantie gemiddeld genomen ouder waren en naar verhouding vaker een relatie 

achter de rug hadden. Van de paren van verschillend geslacht die een geregistreerd 

partner schap sloten had in de eerste jaren rond de 45 procent op dat moment al een of 

meer kinderen. Onder degenen die gingen trouwen was dat ongeveer een kwart.

Dit verschil is in de loop van de jaren kleiner geworden en inmiddels is de groep die al 

kinderen heeft zelfs groter onder degenen die trouwen dan onder degenen die een 

partnerschap sluiten. Dat komt enerzijds doordat het aandeel geregistreerde partners met 

één of meer kinderen daalde, tot ruim 35 procent in 2018. Daarnaast hadden mensen die 

trouwden steeds vaker al kinderen, inmiddels ruim 40 procent. Vanaf de jaren zeventig 

werd het steeds gewoner om aan kinderen te beginnen zonder gehuwd te zijn (Kiernan, 

2001). Trouwen kon later eventueel alsnog. Het aandeel kinderen dat buiten een formele 

relatie wordt geboren is daardoor toegenomen. In 1998 werd 20 procent van de kinderen 

buiten een huwelijk of partnerschap geboren, in 2017 was dat al 43 procent (CBS, 2016a). 

%

4.3.1 Heteroseksuele partners met kind(eren) bij sluiting
verbintenis
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Om na te gaan of het bij degenen die trouwen vooral gaat om een stijging van paren die 

gezamenlijke kinderen hebben, is gekeken of de geboortedatum van het oudste kind van 

elk van beide partners gelijk is. Is dat het geval, dan is aangenomen dat het om een 

gezamenlijk kind gaat en dat ook eventuele latere kinderen binnen de relatie zijn geboren. 

Is de datum ongelijk, dan is aangenomen dat dit geen gezamenlijk kind is en dat minstens 

een van de partners een kind uit een andere relatie heeft. Bij de stellen die trouwen zijn 

tegenwoordig naar verhouding meer stellen met alleen gezamenlijke kinderen. In 2018 

ging het om bijna 19 procent, vijftien jaar eerder was dat bijna de helft minder 

(11 procent). Het aandeel waarbij het oudste kind buiten de relatie was geboren schom

melde door de jaren heen rond de 25 procent. Bij paren die een geregistreerd partnerschap 

sluiten is het aandeel met gezamenlijke kinderen ook gestegen, maar het aandeel met een 

nietgezamenlijk oudste kind daalde. In 2018 had een wat kleiner deel wel een 
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gezamenlijk oudste kind (ruim 18 procent) dan niet (22 procent). In 2002 had nog 

38 procent minstens één kind van buiten de relatie en had 14 procent alleen kinderen 

samen.

Stellen van gelijk geslacht hebben minder vaak al kinderen. Rond de 15 procent heeft al 

kinderen bij het sluiten van de verbintenis, paren die trouwen wat vaker dan paren die een 

partnerschap sluiten. Hierin is ook weinig veranderd door de jaren heen.

4.4 Migratieachtergrond

Personen met een migratieachtergrond hebben naar verhouding minder vaak een voorkeur 

voor het partnerschap dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Toch is de belang

stelling voor het geregistreerd partnerschap ook bij paren met een migratie achtergrond 

groter geworden. In 1998 sloot 3 procent een partnerschap en geen huwelijk, in 2018 was 

dit al bijna 13 procent. Onder degenen met een Nederlandse achtergrond was de stijging 

groter, inmiddels prefereert bij hen 28 procent het partnerschap boven het huwelijk. 

%

4.4.1 Keuze voor geregistreerd partnerschap
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De belangstelling voor het geregistreerd partnerschap is niet in alle groepen even groot. 

Personen met een westerse achtergrond kozen vanaf het begin al vaker voor een partner

schap dan degenen met een nietwesterse achtergrond. Maar ook binnen deze groepen is 

er variatie. Personen met een Surinaamse of Antilliaans/Arubaanse achtergrond kiezen 

relatief vaak voor een partnerschap en bij hen is dit aandeel in de loop van de jaren 

gestegen. Bij personen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond is ook na twintig jaar 

het aandeel dat een partnerschap boven een huwelijk prefereert klein. In 2018 koos 

ongeveer 2 procent voor het partnerschap als formele verbintenis. 

Over het algemeen heeft de tweede generatie een grotere belangstelling voor het 

geregistreerd partnerschap dan de eerste generatie, maar het verschil is klein. Bij beide is 

dit aandeel in de loop van de jaren wel toegenomen. Het lijkt er dus over het algemeen 

niet op dat het huwelijk vooral voor personen van de eerste generatie belangrijk is, 

bijvoorbeeld in verband met een gebrek aan buitenlandse erkenning van het partnerschap 
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of omdat het huwelijk in het land van herkomst cultureel gezien een belangrijkere rol 

speelt dan in Nederland. Ook dit verschilt echter per groep. Zo is er nauwelijks verschil 

tussen de eerste en tweede generatie bij partners met een Marokkaanse achtergrond. Bij 

degenen met een Antilliaans/Arubaanse achtergrond en bij partners met een westerse 

achtergrond, daarentegen, kiest een beduidend groter deel van de tweede generatie voor 

een partnerschap dan van de eerste generatie. In 2017/2018 prefereerde van de 

Antilliaanse/Arubaanse tweede generatie 24 procent het partnerschap boven het huwelijk, 

tegenover 10 procent van de eerste generatie. Bij de groep met een westerse achtergrond 

was dat bijna een kwart van de tweede en 12 procent van de eerste generatie. De groep 

met een tweedegeneratie Turkse achtergrond lijkt daarentegen juist minder vaak voor het 

partnerschap te kiezen dan de eerste generatie.

% van alle formele verbintenissen

4.4.2 Keuze voor geregistreerd partnerschap, 2017/2018
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4.5 Regionale spreiding

In de eerste jaren werden naar verhouding meer partnerschappen gesloten in de vier grote 

steden dan daarbuiten. Van alle grootstedelingen die in 1998 een formele verbintenis 

sloten, koos 6,6 procent voor het partnerschap, tegenover 4,7 procent van degenen die 

elders in Nederland woonden. Dit kwam vooral doordat het aantal paren van gelijk 

geslacht, die toen nog niet konden trouwen, groter is in de vier grote steden. Na 2001 

werd het verschil tussen grootstedelingen en nietgrootstedelingen kleiner. Wanneer alleen 

naar heteroseksuele stellen wordt gekeken, dan was er bij hen ook in de beginperiode 

weinig verschil. In beide gevallen koos rond de 1,5 procent voor het partnerschap. 
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% van alle formele verbintenissen
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Inmiddels is het partnerschap populairder buiten de vier grote steden dan daarbinnen. In 

de loop van de jaren is het aandeel dat voor een partnerschap kiest sneller gestegen in de 

rest van Nederland dan in de grote steden. Vanaf 2007 liep dit verschil langzaam op. In 

2018 had buiten de vier grote steden ruim een kwart een voorkeur voor het partnerschap 

tegenover bijna 19 procent van de grootstedelingen. Dit verschil komt volledig voor 

rekening van paren van verschillend geslacht. 

% van alle formele verbintenissen
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Het verschil tussen de vier grote steden en de rest van Nederland heeft deels te maken met 

verschillen in samenstelling van de bevolking: leeftijd, het aandeel met een tweede of 

latere relatie, het aandeel paren van gelijk geslacht en het aandeel personen met een 

migratieachtergrond. Maar ook als met deze verschillen rekening wordt gehouden, kiest 

een groter aandeel buiten de vier grote steden voor een partnerschap dan van de mensen 

die wel in deze steden wonen. Dat beeld wordt bevestigd als naar de spreiding over 

Nederland wordt gekeken. Het aandeel dat voor een partnerschap kiest, is vooral groot in 

het noorden en oosten van Nederland en niet zozeer in de stedelijke gebieden. In gemeen

ten waar het aandeel strenggelovigen groot is en die in de zogenoemde biblebelt liggen, 
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is het aandeel dat een partnerschap boven een huwelijk prefereert doorgaans het kleinst. 

Ook in Limburg lijkt er nog vaker een voorkeur te zijn voor trouwen.

4.5.3 Keuze voor geregistreerd partnerschap, 2017/2018
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5. Redenen voor het sluiten 
van een partnerschap

Bij de invoering van het partnerschap (Scherf, 1999) en bij de evaluatie van de wet open

stelling huwelijk en wet geregistreerd partnerschap (BoeleWoelki et al, 2006) gaven 

geregistreerde partners vaker dan gehuwden aan dat zij voor deze relatievorm kozen om 

alles goed te regelen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis, hun pensioen of in 

ver band met kinderen. Een partnerschap vonden ze daarbij bovendien goedkoper en 

makkelijker te regelen dan een samenlevingscontract. Minder vaak dan gehuwden noem

den zij de bevestiging van de relatie als reden of elkaar publiekelijk de liefde willen 

verklaren. Geregistreerde partners beschouwden het huwelijk wat vaker als een traditio

neel instituut dan gehuwden. Ongeveer 40 procent gaf aan dat ze geen bruiloft wilden. 

Geregistreerde partners lijken dus minder emotionele en symbolische waarde aan hun 

verbintenis te hechten en de relatie zakelijker te benaderen. Deze bevinding was een 

belangrijke reden om te concluderen dat het partnerschap bestaansrecht had naast het 

huwelijk, ook nadat het huwelijk was opengesteld voor paren van gelijk geslacht en de 

juridische verschillen tussen beide relatievormen kleiner werden (Tweede Kamer, 2013).

Dit verschil tussen partnerschap en huwelijk — het eerste minder emotioneel en 

symbolisch — blijkt ook uit de keuze van het moment van sluiting. Al bij de introductie in 

1998 werd een groot deel van de partnerschappen gesloten op een maandag of een 

dinsdag: een vijfde tot een kwart van de partnerschappen. Na 2001 nam dit aandeel verder 

toe. Een maandag of dinsdag is een minder voor de hand liggende dag dan een vrijdag of 

zaterdag als stellen hun nieuw gesloten verbintenis willen vieren. Bovendien is het sluiten 

van een verbintenis doorgaans goedkoper op maandagen en dinsdagen. Bij huwelijken 

vindt juist het grootste deel van de sluitingen op een vrijdag plaats (CBS, 2016b), in 2017 

ruim een derde.
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Tot 2001 was ook de vrijdag nog populair onder geregistreerde partners. Na de open

stelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht daalde het aandeel partner

schappen dat op vrijdag werd gesloten. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het 

geregistreerd partnerschap vanaf dat moment niet langer een substituut voor het huwelijk 

was voor paren van gelijk geslacht. Degenen voor wie de emotionele waarde belangrijk 

was, konden vanaf toen ook kiezen voor het huwelijk.

Het moment in het jaar waarop de verbintenis gesloten wordt, zegt eveneens iets over het 

emotionele belang dat de verbintenis heeft. Huwelijken vinden traditioneel vooral plaats 

in het late voorjaar of de zomer. Vooral mei, juni en september zijn populaire maanden 

(CBS, 2018b). De kans op een mooie dag met goed weer is dan groter en het is buiten de 

vakantieperiode. Voor partnerschappen is zo’n duidelijk seizoenspatroon er niet. Ze worden 

net zo goed in de winter en herfst als in de zomer en de lente gesloten. Ook wordt voor 

hu  we lijken vaker gekozen voor ‘mooie datums’. Zo werden in 2017 relatief veel huwelijken 

gesloten in juli, met daarin 172017, 772017 en 177 2017. In 2018 werden juist relatief 

veel huwelijken in augustus gesloten. Bij partnerschappen springen dit soort dagen er niet 

uit.

Sinds 2013 daalt het aandeel partnerschappen dat op maandag wordt gesloten. Naar 

verhouding zijn de dinsdag en de vrijdag populairder geworden. Mogelijk zijn, met de 

groeiende belangstelling voor het partnerschap, ook de beweegredenen veranderd en is 

ook voor geregistreerd partners de sluiting vaker reden voor een feestje, waardoor de 

vrijdag vaker gekozen wordt. De verschuiving kan echter ook te maken hebben met een 

veranderd patroon bij huwelijkssluitingen. Die worden naar verhouding juist vaker op 

maandagen gesloten, en wat minder vaak op vrijdagen. Dit zou er op kunnen wijzen dat 

het partnerschap op de doordeweekse dagen concurrentie krijgt van goedkopere ‘budget

huwelijken’, die door gemeenten ook vaak op doordeweekse dagen aan het begin van de 

week worden aangeboden.

6. Conclusie

In de 21 jaar dat het geregistreerd partnerschap bestaat, is er veel veranderd in de ken

merken van degenen die voor deze relatievorm kiezen. In de eerste jaren waren paren van 

gelijk geslacht oververtegenwoordigd; deze stellen konden toen nog niet trouwen en voor 

hen was alleen het geregistreerd partnerschap een optie als zij hun relatie wilden forma

liseren. Toen koos nog een beperkt aantal paren van verschillend geslacht voor deze 

relatie  vorm. Zij waren doorgaans wat ouder, hadden al vaker een relatie achter de rug en 

hadden ook vaker al kinderen. Hun keuze voor het partnerschap had er mogelijk mee te 

maken dat zij liever niet nog eens wilden trouwen vanwege de minder goede ervaringen 

die zij hadden.

Toen het homohuwelijk geïntroduceerd werd, kozen ook paren van gelijk geslacht vaker 

voor een huwelijk. Hierdoor veranderde de samenstelling van de groep die voor het 

partner schap koos en waren paren van gelijk geslacht niet langer oververtegenwoordigd. 
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Daar naast groeide de belangstelling voor de regeling. Het aantal stellen dat voor een 

partner schap koos steeg, en dit waren vooral heteroseksuele paren. Inmiddels kiest bijna 

een kwart van de paren voor een partnerschap. Daaronder bevinden zich veel vaker ook 

jonge paren die nog niet eerder getrouwd waren en nog geen kinderen uit een eerdere 

relatie hebben. De verschillen met paren die trouwen is dan ook kleiner geworden. De 

gemid delde leeftijd van degenen die een partnerschap sluiten verschilt bijvoorbeeld 

nauwelijks nog van die van degenen die trouwen en is zelfs iets lager. Ook is het aandeel 

dat al kinderen heeft op het moment van sluiting niet langer groter onder geregistreerd 

partners dan onder stellen die trouwen, maar eerder lager.

Er zijn nog wel verschillen. Voor sommige groepen is het partnerschap een minder 

geaccepteerde optie dan voor andere. Mensen met een nietwesterse achtergrond, met 

name met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, hebben een duidelijke voorkeur voor 

het huwelijk. De regionale verdeling van de mate waarin partnerschappen voorkomen 

suggereert dat ook voor (streng)gereformeerden het partnerschap geen voor de hand 

liggende optie is. In het noorden en oosten van het land wordt naar verhouding vaak voor 

het partnerschap gekozen.

De keuze voor de maanden en dagen van de week waarop de geregistreerde partner

schappen gesloten worden bevestigt het beeld dat het geregistreerd partnerschap 

zakelijker wordt benaderd dan het huwelijk, waaraan een meer emotionele en symbo

lische betekenis wordt toegekend. Dit blijkt ook uit eerdere evaluaties van het 

geregistreerd partnerschap (BoeleWoelki et al, 2006; Tweede kamer, 2013). De resultaten 

van dit onderzoek bevestigen daarmee dat het geregistreerd partnerschap in een andere 

behoefte voorziet dan het huwelijk. Het is een geaccepteerd alternatief voor mensen die 

nog niet toe zijn aan het huwelijk, of voor wie het huwelijk niet relevant of onwenselijk is. 

Het kan bovendien een alternatief voor een samenlevingscontract zijn: zaken zijn goed 

geregeld en gelijkwaardig aan het huwelijk, zonder de emotionele waarde die vaak aan 

een huwelijk wordt toegekend 



CBS | Statistische Trends | 2019 21

Literatuur

Billari, F. C., & Liefbroer, A. C. (2010). Towards a new pattern of transition to adulthood? 

Advances in Life Course Research, 15(23), 5975.

BoeleWoelki, K.,I. CurrySumner, M. Jansen en W. Schrama (2006) Evaluatie van de wet 

openstelling huwelijk en de wet geregistreerd partnerschap. WODC, Den Haag.

CBS (2016a). Ouders van ruim vier op de tien baby’s niet getrouwd.

CBS (2016b). Minder huwelijken, meer partnerschappen. 

CBS (2018a). Twintigers en dertigers trouwen minder. 

CBS (2018b). Trouwen op Valentijnsdag. 

CBS (2019). Minder verhuizingen in 2018. 

Harmsen, C. en J. Latten (1998). Belangstelling voor geregistreerd partnerschap groter dan 

verwacht. Maandstatistiek van de bevolking, 98(10), 810.  

Hiekel, N. en R. Keizer (2015). Risk-avoidance or utmost commitment? Dutch focus group 

research on cohabitation and marriage. Demographic research, 32(10), 311340.

Huis, M. van en S. Loozen (2010). Dertigduizend flitsscheidingen, 2001–2009. 

Bevolkingstrends, 2009(4), 3334.  

Kiernan, K. (2001) The rise of cohabitation and childbearing outside marriage in Western 

Europe. International Journal of Law, Policy and the Family, 15(1), 121.

Lesthaeghe, R. (2014). The second demographic transition: A concise overview of its 

development. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(51), 1811218115.

Poortman, A.R. (2007). The first cut is the deepest? The role of the relationship career for 

union formation. European Sociological Review, 23(5), 585598.

Scherf, Y. (1999). Registered partnership in the Netherlands. A quick scan. WODC, Den Haag.

Schama, W. (1999) Registered partnership in the Netherlands. International Journal of Law, 

Policy and the Family, 13, 315317.

Tweede Kamer (1996). Kamerstuk 23761 nr. 7. Vergaderjaar 1995−1996.

Tweede Kamer (2013). Kamerstuk 33526, nr. 6. Vergaderjaar 2012−2013.

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/21/ouders-van-ruim-vier-op-de-tien-baby-s-niet-getrouwd
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/23/minder-huwelijken-meer-partnerschappen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/18/twintigers-en-dertigers-trouwen-minder
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/07/trouwen-op-valentijnsdag
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/09/minder-verhuizingen-in-2018
http://historisch.cbs.nl/
http://historisch.cbs.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2010/02/dertigduizend-flitsscheidingen-2001-2009


CBS | Statistische Trends | 2019 22

Technische toelichting

De gegevens zijn afkomstig van de bevolkingsstatistiek, en meer specifiek de jaarwerken 

over verbonden personen en verbintenissen. Informatie over gesloten huwelijken wordt 

afgeleid uit de Basisregistratie Personen, die dagelijks wordt bijgewerkt met nieuwe 

infor matie. Voor dit artikel zijn nieuwe analysebestanden gemaakt, met behulp van de 

programmatuur die vanaf 2010 gebruikt wordt zodat in alle jaren dezelfde informatie 

beschikbaar is. Daardoor komen de cijfers in dit artikel voor de jaren 1998–2009 niet 

over een met de cijfers die gepubliceerd zijn op StatLine. De verschillen ontstaan voor name

lijk doordat anders wordt omgegaan met nagekomen berichten. Soms komt infor ma tie 

over een voltrokken huwelijk pas binnen na het jaar waarin de verbintenis is gesloten. Tot 

2009 werd deze nagekomen informatie niet meegenomen, noch in het jaar van sluiting 

noch in het jaar erna. Vanaf 2010 werden bij een publicatiejaar ook de berichten over het 

voorgaande jaar meegenomen. Bij het samenstellen van de hier gebruikte bestanden zijn 

ook de nagekomen berichten van de jaren voor 2010 mee genomen. Hierdoor zijn er vooral 

meer huwelijkssluitingen dan nu vermeld op StatLine. Deze worden vaker dan partner

schappen in het buitenland gesloten. Deze huwelijken worden vaker pas later gemeld.

Bij het maken van de nieuwe bestanden zijn daarnaast de flitsscheidingen anders behan

deld dan voorheen. Deze worden nu meegeteld bij de echtscheidingen. Daardoor komen 

partnerschappen die ontstaan na een omzetting vanuit een huwelijk niet meer in deze 

verbintenisgegevens voor.
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Colofon

Verklaring van tekens

 Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 

 . Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

 * Voorlopige cijfers

 ** Nader voorlopige cijfers

 2018–2019 2018 tot en met 2019

 2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019

 2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019

 2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

  

   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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