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Partnerschap populair
in Ferwerderadiel
NOOR VLOEIMANS

LEEUWARDEN Steeds meer Friezen
kiezen voor een geregistreerd part-
nerschap in plaats van een huwe-
lijk. Gemiddeld 20 procent ziet
geen heil in het huwelijk.

De Friese piek ligt in Ferwerderadiel.
Daar komt 51 procent van de stellen
niet naar het gemeentehuis voor
een boterbriefje, maar voor een ge-
registreerd partnerschap. Dat blijkt
uit cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). In 2016 wer-
den landelijk gezien iets meer huwe-
lijken gesloten dan het jaar ervoor.
Het aantal partnerschapsregistra-
ties vertoont de laatste jaren een
sterker stijgende lijn. Per jaar wor-
den ongeveer 65.000 huwelijken
voltrokken. In 2016 werden er in Ne-
derland ruim 15.000 geregistreerde
partnerschappen gesloten.

Daarvan werden 109 in de ge-
meente Leeuwarden geregistreerd,
tegenover 293 huwelijken. ,,Maar
waarom dat zo is, weten wij niet’’,
zegt gemeentewoordvoerder Hed-
zer Klarenbeek. ,,Die keuze wordt in
de privésfeer gemaakt, wij ontmoe-
ten de stellen natuurlijk pas aan het
eind.’’ Er spelen geen financiële
overwegingen mee in het maken
van een keuze: het trouwen en het
aangaan van een geregistreerd part-
nerschap zijn even duur en kunnen
in elke gemeente ook op een gratis
moment.

,,In Heerenveen zien we een lichte
stijging van het aantal geregistreer-
de partnerschappen’’, zegt woord-
voerder Richtsje Stornebrink. ,,Maar
nu ik dit vertel, wordt in de zaal
naast mij het derde huwelijk van
vandaag gesloten. In de zomer blijft
trouwen toch populair.’’ In Heeren-
veen werden in 2016 146 huwelijken
gesloten en 76 partnerschappen ge-
registreerd.

Grote verschillen tussen het hu-
welijk en het geregistreerd partner-
schap zijn er niet. Die waren er wel,
voornamelijk op het gebied van kin-
deren. Vaders met een geregistreerd
partnerschap moesten tot april 2014
hun kinderen apart erkennen. Bin-
nen een huwelijk waren zij altijd al
automatisch vader. Het grote ver-
schil tussen beide verbintenissen:
het geregistreerd partnerschap is
niet altijd geldig in het buitenland.

Dat verschil maakt manager van
StudentStay Jochum van Montfoort
(28) uit Leeuwarden niet uit. Hij
wordt in het grootste deel van de we-
reld sowieso niet als partner van zijn
vriend Rick gezien. Afgelopen dins-
dag ging het stel in ondertrouw.
,,Het heet ondertrouw, maar we
gaan niet trouwen. We gaan voor
een geregistreerd partnerschap’’,
vertelt hij. Het stel wil graag de toe-

komst vastleggen voor het kopen
van een huis en eventuele andere za-
ken. ,,Trouwen wilden we niet, want

we hebben geen behoefte aan de ker-
kelijke lading die om trouwen en het
huwelijk heen hangt. Bovendien wil-

len we het simpel en sober houden,
en geen uitgebreid huwelijksfeest
geven. Daar past een geregistreerd
partnerschap volgens ons beter bij.’’

Wanneer de grote dag plaats gaat
vinden, weet het koppel nog niet.
,,Sowieso binnen een jaar, want dat
moet na ondertrouw. Eerst willen
we een huis gevonden hebben, en zo
ver is het nog niet. Een geregistreerd
partnerschap maakt het kopen van
een huis samen veel makkelijker,
want dan hoef je niet meer apart
naar de notaris.’’ Een feest komt er
waarschijnlijk wel, eventueel in
combinatie met een housewarming.
,,En dat kan best een paar weken na
de registratie van ons partnerschap
plaatsvinden.’’

De meeste partnerschappen wor-
den geregistreerd in respectievelijk
de gemeenten Ferwerderadiel, Ter-
schelling en het Bildt. Op Vlieland
wordt volgens het CBS het meest ge-
trouwd. In stedelijke gebieden wor-
den meer huwelijken gesloten, om-
dat daar meer migranten wonen.
Volgens het CBS kiezen zij vanwege
geldigheid in het buitenland vaker
voor een huwelijk.

Ook op het Bildt
en Terschelling is
het partnerschap
gewild

Trouwen blijft populair, maar het geregistreerd partnerschap rukt op. FOTO FRISO SPOELSTRA

Partnerschappen als aandeel van het totaal aantal
huwelijken en partnerschappen (2015/2016)
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