
       
 

 
 

Motie betreffende de afschaffing van het achterhaald karakter van 
het attest van gezinssamenstelling 

 
Motie ingediend door Marie-Hélène Lahaye, gemeenteraadslid van de fractie Ecolo-Groen 
(Gemeenteraad van 9 mei 2019) 
 
Het attest van gezinssamenstelling is een document dat regelmatig wordt opgevraagd bij het 
gemeentebestuur. Een dergelijk attest moet bijvoorbeeld worden overgelegd bij een aanvraag 
van kinderbijslag, om het watertarief te bepalen, voor een dossier van tenlasteneming van een 
buitenlandse vriendin enzovoort. Het is een van de documenten die het vaakst worden 
afgeleverd door het bestuur. Het is dan ook essentieel dat zijn inhoud niet van aard is de 
aanvrager van het attest te kwetsen. 
 
 

* 
* * 

 
 
Gelet op artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dat het 
principe van niet-discriminatie bekrachtigt;  
 
Gelet op artikel 11 van de Grondwet tot verzekering van het principe van niet-discriminatie in 
de uitoefening van rechten en vrijheden; 
 
Gelet op artikel 11 bis van de Grondwet dat aan vrouwen en mannen de gelijke uitoefening 
van hun rechten en vrijheden waarborgt; 
 
Gelet op de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de 
afstamming, die alle kinderen op gelijke voet heeft geplaatst, ongeacht of hun ouders al dan 
niet zijn gehuwd; 
 
Gelet op de omzendbrief van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister; 
 
Overwegende dat we leven in een samenleving waar nieuwe gezinsstructuren (homo-
ouderschap, nieuw samengestelde gezinnen, wettelijk samenwonen, eenoudergezinnen …) 
zich sterk hebben ontwikkeld en gediversifieerd; 
 
Overwegende dat deze sociologische ontwikkelingen van het zogenaamde traditionele gezin 
(een heteroseksueel koppel en hun kinderen) één vorm van kerngezin maken naast vele 
andere;  



 
Overwegende dat gezinnen, ongeacht hun structuur, op gelijke voet moeten worden 
behandeld door de bestuurlijke overheden; 
 
Overwegende dat, tegenover de ingrijpende veranderingen die het gezin heeft ondergaan, de 
rechtsleer en de bestuurlijke categorieën nauwelijks zijn geëvolueerd, meer bepaald wanneer 
het gaat om een document van gezinssamenstelling; 
 
Overwegende dat dit attest van gezinssamenstelling een document is dat gemeentebesturen 
vaak uitreiken en dat noodzakelijk is om belangrijke formaliteiten te vervullen zoals een 
aanvraag van kinderbijslag, de vaststelling van het watertarief of een dossier van 
tenlasteneming van een verwant in het buitenland enzovoort;  
 
Overwegende dat de vermeldingen in dit document niet alleen geen weergave zijn van de 
diversiteit op het niveau van de gezinnen, maar bovendien gebaseerd zijn op een archaïsche 
opvatting van het gezin; 
 
Overwegende dat bijvoorbeeld, voor een gezin dat bestaat uit een koppel dat een verklaring 
van wettelijk samenwonen heeft afgelegd die dateert van vóór 2008 en die ouders zijn van een 
jongen en een meisje, het attest van gezinssamenstelling een van de twee zal aanwijzen als 
‘niet verwant’; 
 
Overwegende dat de ‘referentiepersoon’ volgens artikel 11M1 van de omzendbrief van 7 
oktober 1992 ‘het gezinslid [is] dat gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de 
aangelegenheden die het gezin betreffen’; 
 
Overwegende dat zowel de Grondwet als de realiteit van onze samenleving de gelijkheid van 
vrouwen en mannen voor de wet bekrachtigen alsook het vermogen van de enen en de 
anderen om in contact te staan met de administratie voor de aangelegenheden die het gezin 
betreffen; 
 
Overwegende dat het in een egalitaire samenleving wenselijk is dat beide leden van het koppel 
op gelijke wijze instaan voor de contacten met de administratie voor de aangelegenheden die 
het gezin betreffen en dat het begrip ‘referentiepersoon’ van seksistische aard is; 
 
Overwegende dat de vermeldingen in dit attest niet alleen niet de weergave zijn van de realiteit 
van het gezin maar bovendien gebaseerd zijn op een archaïsche opvatting van het gezin, door 
een van beide personen bij ontstentenis te bekrachtigen als ‘referentiepersoon’ en door de 
afstamming te ontkennen tussen een van de ouders en zijn eigen kinderen wanneer het koppel 
niet getrouwd is of verbonden door een verklaring van wettelijk samenwonen die van vóór 
2008 dateert; 
 
Overwegende dat het begrip ‘gezinshoofd’ verdwenen is uit ons Belgisch recht en niet moet 
worden vervangen door een gelijkwaardig begrip van ‘referentiepersoon’ in de 
gezinssamenstelling, des te meer daar deze laatste niet de weergave is van het egalitair 



beheer binnen het gezin van de contacten met de administratie voor de aangelegenheden die 
het gezin betreffen; 
 
Overwegende dat de vader of de moeder een afstamming heeft met de eigen kinderen en niet 
moet worden beschouwd als ‘niet verwant’ binnen het eigen gezin, zelfs wanneer de 
betrokkene niet getrouwd is met de vader of de moeder van zijn/haar kinderen; 
 
De gemeenteraad van Sint-Gillis meent dat discriminerende documenten die van aard zijn de 
persoon die het document ontvangt te kwetsen, zoals hier het geval is, niet langer zouden 
mogen worden uitgegeven door het bestuur van deze gemeente.  
 
Bijgevolg vraagt de raad aan de toekomstige minister van Binnenlandse Zaken (m/v) de nodige 
maatregelen te treffen opdat het attest van gezinssamenstelling geen enkele archaïsche of 
zelfs seksistische dimensie meer zou bevatten maar de werkelijkheid van gezinnen vandaag 
zou weergeven door het begrip ‘referentiepersoon’ te schrappen.   
 
 


