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Sinds de verschijning van de Diversiteitsbarometer huisvesting1 in 2014, heeft Unia verscheidene 

malen aanbevelingen geformuleerd om de discriminatie op de huurwoningenmarkt te bestrijden.2    

Unia heeft kennis genomen van het ontwerp van ordonnantie A-488/1 (2016/2017)3 van de Brusselse 

regering houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst, waarover op dit ogenblik in 

het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wordt gediscussieerd en wil graag zijn opmerkingen over dit 

ontwerp van ordonnantie meedelen. 

1. De opeisbare gegevens van een kandidaat-huurder 

 

Artikel 10 van het ontwerp van ordonnantie voorziet de inlassing van een artikel 200ter in de 

Huisvestingscode, dat betrekking heeft op de opeisbare gegevens van een kandidaat-huurder of van 

een huurder. Die bepaling gaat in de richting van de aanbeveling van Unia om een beperkende lijst 

op te stellen van de gegevens of bewijsstukken die aan een kandidaat-huurder mogen worden 

gevraagd.4 De concrete formulering van dit artikel biedt dus de gelegenheid om de geest en de 

intetie van deze aanbeveling nader te bepalen. 

 

1.1. Stappen van de procedure 

 

De geest van de aanbeveling van Unia bestaat er wel degelijk in om het aantal en het type gegevens 

of bewijsstukken te beperken dat de eigenaar aan een kandidaat-huurder mag vragen, in een context 

waarin talrijke misbruiken voorkomen, niet alleen wat de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer betreft, maar ook op het gebied van discriminatie.  

Zo kunnen bepaalde gegevens wel noodzakelijk zijn voor de opstelling en de ondertekening van de 

huurovereenkomst, maar nog niet in het voorafgaande stadium van de selectie van een kandidaat-

huurder. De nieuwe artikelen 200bis en 200ter vermelden die twee stadia wel degelijk, maar artikel 

200ter lijkt geen onderscheid te maken tussen de gegevens naargelang het stadium waarin ze 

zouden mogen worden opgevraagd. 

                                                           

1
 http://unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/diversiteitsbarometer-huisvesting 

 
2
http://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/de-regionalisering-van-de-

huurwetgeving-in-vlaanderen-het-waalse-gewest-en-het-brusselse-hoofdstedelijke-gewest, en 
http://unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/gelijke-behandeling-op-de-particuliere-
huurmarkt-in-het-brusselse-hoofdstedelijke-gewest-na-de-zesde-staatshervorming 
 
3
 http://www.weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2016-17/131771/images.pdf#page= 

 
4
 http://www.unia.be/files/Z_ARCHIEF/regionalisering_huurwetgeving_brussel_0.pdf 

 

http://unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/diversiteitsbarometer-huisvesting
http://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/de-regionalisering-van-de-huurwetgeving-in-vlaanderen-het-waalse-gewest-en-het-brusselse-hoofdstedelijke-gewest
http://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/de-regionalisering-van-de-huurwetgeving-in-vlaanderen-het-waalse-gewest-en-het-brusselse-hoofdstedelijke-gewest
http://unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/gelijke-behandeling-op-de-particuliere-huurmarkt-in-het-brusselse-hoofdstedelijke-gewest-na-de-zesde-staatshervorming
http://unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/gelijke-behandeling-op-de-particuliere-huurmarkt-in-het-brusselse-hoofdstedelijke-gewest-na-de-zesde-staatshervorming
http://www.weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2016-17/131771/images.pdf#page
http://www.unia.be/files/Z_ARCHIEF/regionalisering_huurwetgeving_brussel_0.pdf
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Unia beveelt aan om de opeisbare gegevens opnieuw te bekijken vanuit dit gezichtspunt, in de geest 

van het advies 01/2009 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dat 

in de memorie van toelichting wordt geciteerd: ”de beoordeling van de proportionaliteit van de 

bedoelde gegevens varieert naargelang het stadium van het verhuurproces”.  ( A-488/1, p.7, tweede 

alinea). 

Zo lijkt het bijvoorbeeld onevenredig om in het selectiestadium al een bewijsstuk op te eisen van de 

samenstelling van het huishouden (Art. 200ter, §2, 6°). Indien de opeisbaarheid van dit bewijsstuk in 

de uiteindelijke versie van de ordonnantie toch zou worden behouden (zie verder), dan zou Unia 

aanbevelen dat het alleen maar van toepassing mag zijn op de uiteindelijk geselecteerde kandidaat. 

In het algemeen zou de overhandiging van bewijsstukken in het selectiestadium tot het strikte 

minimum moeten worden beperkt. 

Vanuit het oogpunt van de bestrijding van discriminatie moet in feite een onderscheid worden 

gemaakt tussen drie relevante stappen na de openbare bekendmaking van het ter verhuring stellen 

van een goed: 

A. Het eerste contact. 

Bij die gelegenheid moet de eigenaar aan elke geïnteresseerde persoon gegevens bezorgen over het 

goed en over de huurvoorwaarden. Uit de praktijk blijkt echter dat sommige eigenaars al van dit 

eerste contact gebruik maken om gegevens in te zamelen die met beschermde criteria te maken 

hebben en die tot discriminatie zouden kunnen leiden indien de eigenaar zich daarop zou baseren 

om een bepaalde kandidaat uit te schakelen. 

Ook in die zin lijkt §3 van artikel 200ter ons van cruciaal belang: in dit stadium van het proces mag de 

eigenaar een bezoek aan het goed niet weigeren aan een persoon die interesse toont. Daarom 

beveelt Unia aan om die §3 op de tweede plaats te zetten in artikel 200ter, net na de eerste 

paragraaf. 

B. De selectie 

Na dit eerste contact en na het goed te hebben bezocht, geven personen hun interesse te kennen 

om het goed te huren. Ze worden dan kandidaat-huurders en pas in dit stadium begint de 

selectiefase. De gegevens die voorzien zijn in §2 van artikel 200ter mogen door de eigenaar worden 

opgevraagd, met het voorbehoud dat elders in het kader van dit advies wordt gemaakt. Aangezien 

het hier wel degelijk om een selectie gaat, moet immers een bijzondere aandacht worden 

geschonken aan het type criteria dat wordt toegepast om kandidaten uit te sluiten. 

C. Het sluiten van de overeenkomst 

Wanneer de uiteindelijk gekozen kandidaat gekend is, mogen aan hem bijkomende gegevens en 

bewijsstukken worden gevraagd, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor het sluiten van een 

naar behoren opgestelde huurovereenkomst. 

De burgerlijke staat, bijvoorbeeld, kan noodzakelijk zijn om de ondertekenaars van de 

huurovereenkomst te bepalen, maar indien die informatie als criterium zou worden gebruikt tijdens 

de selectiefase, dan zou het tot discriminatie kunnen leiden.  
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Aangezien het onderscheid tussen de gegevens en de bewijsstukken die opeisbaar zijn tijdens de 

selectiefase of bij de ondertekening van de huurovereenkomst soms een complexe analyse vereist, 

beveelt Unia aan om te voorzien dat die achteraf wordt bepaald door middel van een 

uitvoeringsbesluit, na overleg en na advies van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en van Unia. 

 

1.2. Inkomsten 

 

Wat het bedrag van de financiële middelen betreft (Art. 200ter, §2, 7°), benadrukt Unia het risico van 

uitsluiting van personen die niet over beroepsinkomsten beschikken. 

Hoewel de memorie van toelichting het volgende bepaalt: “Het ontwerpartikel stelt eveneens dat 

noch de herkomst noch de aard van het bedrag van de middelen waarover de huurder beschikt, in 

aanmerking mag worden genomen door de verhuurder, om elke discriminatie in samenhang met de 

status van de huurder (sociaal, professioneel of ander) te vermijden.” (A-488/1, p.11, tweede alinea), 

sluiten wij ons aan bij de vaststelling die door de Raad van State in zijn advies werd gedaan, namelijk 

dat de bepaling als zodanig ontoereikend lijkt om deze doelstelling te waarborgen. Het zou te 

verkiezen zijn om in de ordonnantie zelf uitdrukkelijk te bepalen dat noch de herkomst noch de aard 

van de middelen door de verhuurder in aanmerking mag worden genomen om te weigeren een 

woning te verhuren. Unia stelt immers vast dat talrijke verhuurders of vastgoedmakelaars geen 

rekening houden met de vervangingsinkomsten bij een eventueel onderzoek van de solvabiliteit, en 

dat ze vrij vaak uitsluitend beroepsinkomsten eisen. 

In dezelfde geest beveelt Unia aan om in de tekst een beperking van het maximumaantal bewijzen 

van inkomsten te bepalen dat een verhuurder mag eisen om de solvabiliteit van een kandidaat-

huurder te beoordelen, met het oog op de naleving van de proportionaliteitsvereisten van de 

antidiscriminatiewetten en de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

Daarnaast, en in overeenstemming met het advies  01/2009 van de Commissie voor de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer, dat in de memorie van toelichting van het ontwerp van ordonnantie 

wordt geciteerd, zouden de diverse bewijzen van solvabiliteit alternatief en niet cumulatief opeisbaar 

moeten zijn: ”De Commissie meent in dat opzicht dat “de controle van de solvabiliteit van de 

potentiële huurder in principe moet beperkt blijven tot het nagaan of de huurder op het eerste gezicht 

over voldoende regelmatige inkomsten beschikt om het hoofd te bieden aan zijn lasten’’, en ze 

preciseert dat ‘’hoewel verschillende afzonderlijke gegevens relevant kunnen lijken betekent dit niet 

noodzakelijk dat zij, eens samengevoegd, nog proportioneel zijn”” (A-488/1, p.10, laatste alinea). 

Om aan die proportionaliteitsvereiste concreet vorm te geven, zou aan de kandidaat-huurder de 

mogelijkheid moeten worden geboden om solvabiliteitsbewijzen voor te leggen van diverse aard, 

zoals bijvoorbeeld loonfiches, maar ook zoals betalingsbewijzen van vroegere huurbedragen, een 

waarborg door een derde enz. 

Indien de Huisvestingscode effectief moet bijdragen aan een betere bescherming van de meest 

kwetsbare kandidaten op de huisvestingsmarkt, is het dus van cruciaal belang om ook regels op de 
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stellen voor het type bewijsstukken dat mag worden voorgelegd om de solvabiliteit van kandidaten 

vast te bekrachtigen, zodat de eigenaar niet de enige is die kan beoordelen welke bewijsstukken hij 

aanvaardt en welke niet. 

Het is geen gemakkelijke taak om die a-priori-identificatie van ontvankelijke en toereikende 

solvabiliteitsbewijzen vast te leggen in de tekst van een ordonnantie of zelfs in de memorie van 

toelichting. Daarom beveelt Unia aan om te voorzien dat een uitvoeringsbesluit zal bepalen welke 

alternatieve en niet-cumulatieve bewijsstukken voor de solvabiliteit door de kandidaat-huurder 

kunnen worden aangebracht om zijn solvabiliteit te bewijzen, na overleg met en advies van de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en Unia. 

Tot slot merkt de Raad van State eveneens op dat de tekst van het ontwerp niet voldoende 

waarborgt dat de weigering van een kandidaat-huurder om bepaalde van die gegevens mee te delen, 

geen grond kan zijn voor de verhuurder om te weigeren om de huurovereenkomst te sluiten. Ook 

hier zou het wenselijk zijn om dit punt in de tekst van de ordonnantie zelf uitdrukkelijk te vermelden. 

 

*  *  * 

 

De strijd tegen discriminatie is overigens complex en vereist een verscheidenheid aan maatregelen. 

Geen enkele van die maatregelen volstaat op zich om het probleem op te lossen. Daarom herhaalt 

Unia hieronder een reeks aanbevelingen die niet in het huidige ontwerp van ordonnantie zijn 

opgenomen:  

2. Uitbreiding van de controlebevoegdheden van de gewestelijke inspectie 

voor de naleving van titel X van de Code 

 

Unia beveelt aan om de bevoegdheden van de gewestelijke huisvestingsinspectiediensten uit te 

breiden tot de toepassing van de antidiscriminatieregelgeving, naar het voorbeeld van wat nu reeds 

gebeurt voor de werkgelegenheid. Er kan immers een beroep worden gedaan op de sociale 

arbeidsinspectie voor feiten van discriminatie.  

In het kader van een klacht wegens discriminatie (die rechtstreeks door het slachtoffer of door het 

Unia wordt ingediend), zou de Inspectie kunnen worden gemachtigd om een controle uit te voeren 

en bijgevolg na te gaan of de antidiscriminatieregelgeving wordt nageleefd. De resultaten van dit 

onderzoek – bijvoorbeeld onder de vorm van een praktijktest waarvan de methodologie voorafgaand 

nader werd bepaald, en waarvoor de verantwoordelijke ambtenaren een opleiding hebben gevolgd – 

zouden dan worden opgenomen in een administratief verslag dat desgevallend door de betrokken 

partijen kan worden gebruikt indien er ze eventueel gevolg willen aan geven (bijvoorbeeld 

gerechtelijke stappen ondernemen).  

Aan de Inspectie zou ook de mogelijkheid kunnen worden verleend om een administratieve boete op 

te leggen wanneer zij een overtreding van de antidiscriminatieregelgeving vaststelt. 
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3. Organisatie van periodieke controles inzake discriminatie bij 

vastgoedmakelaars 

 

Verscheidene studies, waaronder de Diversiteitsbarometer huisvesting (hierboven vermeld), 

onderstrepen de rol van de vastgoedmakelaars in het discriminatieproces. Aangezien ze optreden als 

tussenpersonen en zich gemakkelijk kunnen verschuilen achter onpersoonlijke procedures, worden 

de vastgoedmakelaars immers vaak als een filter gebruikt tussen de verhuurder en de kandidaat-

huurder, wat discriminatie door de verhuurders vergemakkelijkt. Ze spelen dus een centrale rol in de 

strijd tegen de discriminatie. Dit is des te meer het geval omdat blijkt dat de verhuurders steeds 

vaker een beroep doen op de diensten van vastgoedmakelaars. 

Gezien de zeer verspreide praktijken die de Barometer aan het licht heeft gebracht, pleit Unia ervoor 

om regelmatig gebruik te maken van de methode van “mystery shopping”, zoals dit in de sector van 

de uitzendbureaus gebeurt.  

Indien er een inbreuk wordt vastgesteld, zou er in eerste instantie een sensibiliseringsaanpak worden 

gevolgd (het volgen van een vorming, bijvoorbeeld). In tweede instantie zou voor een meer 

dwingende aanpak kunnen worden geopteerd, onder andere met disciplinaire maatregelen, tegen 

makelaars die herhaaldelijk positief hebben gereageerd op een opdracht tot discrimineren. 

Zo zou een aanpak in diverse stappen ertoe kunnen leiden dat vastgoedmakelaars die ingaan op 

discriminerende verzoeken – en dus oneerlijke concurrentie aangaan met makelaars die de wet wel 

naleven – strenger worden aangepakt. Dit zal de kwaliteit en de integriteit van de diensten die door 

de vastgoedsector worden aangeboden alleen maar ten goede komen. 

Ook zou kunnen worden uitgetest in welke mate de vastgoedmakelaars melding maken (aan een 

centraal contactpunt) van een discriminerend verzoek vanwege een eigenaar. 

 

4. Uitdrukkelijke erkenning, als vorm van discriminatie, van de weigering om 

redelijke aanpassingen uit  voeren ten behoeve van een persoon met een 

handicap. 

 

Volgens artikel 194 van de Huisvestingscode “wordt onder discriminatie verstaan: directe 

discriminatie, indirecte discriminatie, de opdracht tot discrimineren en intimidatie.” Er wordt echter 

geen gewag gemaakt van de weigering om redelijke aanpassingen uit te voeren ten behoeve van een 

persoon met een handicap. Dit concept wordt immers pas vermeld op het ogenblik dat de mogelijke 

rechtvaardigingsgronden voor het maken van indirecte onderscheiden op grond van een handicap 

worden beschreven. De weigering om redelijke aanpassingen uit te voeren ten behoeve van een 

persoon met een handicap moet echter als een volwaardige en zelfstandige vorm van  discriminatie 
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worden beschouwd. Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 

behandeling in arbeid en beroep (ook al is ze alleen van toepassing op arbeid) beschouwt dit 

bijvoorbeeld wel als een zelfstandige vorm van discriminatie. Ook het Verdrag van de Verenigde 

Naties inzake de rechten van personen met een handicap bepaalt in zijn artikel 5, dat handelt over 

gelijkheid en non-discriminatie dat “teneinde gelijkheid te bevorderen en discriminatie uit te bannen, 

de Staten die Partij zijn alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat redelijke 

aanpassingen worden verricht.” Unia beveelt dan ook aan om artikel 194 te wijzigen en er de 

weigering om redelijke aanpassingen uit te voeren ten behoeve van een persoon met een handicap 

uitdrukkelijk als een vorm van discriminatie in op te nemen.  

Indien zou worden geoordeeld dat die wijziging van artikel 194 overlapt met de bestaande 

vermelding van de redelijke aanpassingen in artikel 197 (met betrekking tot indirecte discriminatie), 

beveelt Unia aan om ook dit laatste artikel te wijzigen door de verwijzing naar redelijke aanpassingen 

te schrappen veeleer, dan af te zien van een wijziging van artikel 194. 

Artikel 194 lijkt ons in zijn huidige vorm immers ontoereikend om de weigering om redelijke 

aanpassingen uit te voeren als een volwaardige en zelfstandige vorm van discriminatie te 

beschouwen. 

 

5. Voorzien van de nietigheid van discriminerende bepalingen  

 

In zijn huidige versie voorziet het ontwerp van ordonnantie evenmin een beschermingsmaatregel 

zoals die traditioneel in andere antidiscriminatieregelgevingen is opgenomen. Deze regelgevingen 

bepalen namelijk dat bedingen (onder andere van contractuele aard) nietig zijn indien ze strijdig zijn 

met de antidiscriminatiewetgeving. Een dergelijke bepaling is van specifiek belang in het geval van de 

huisvesting, om bijvoorbeeld bepaalde bedingen van een huurovereenkomst of een reglement van 

mede-eigenaarschap te kunnen sanctioneren wanneer deze discriminerend zijn. 

 

6. Invoering van een huurwaarborgfonds 

 

Het is absoluut noodzakelijk dat al wie een woning wil huren over het bedrag van de huurwaarborg 

beschikt. Voor talrijke kandidaat-huurders kan dit een hinderpaal vormen voor de toegang tot de 

huurmarkt.  

Het huidige ontwerp van ordonnantie neemt het oude systeem over dat door de huurwetgeving was 

voorzien en voorziet drie manieren voor een kandidaat-huurder om een huurwaarborg samen te 

stellen: een waarborg van twee maanden op een geblokkeerde bankrekening; een waarborg van drie 

maanden waarvan het bedrag door de bank wordt voorgeschoten, met een maandelijkse afbetaling 

aan de bank gedurende 3 jaar; ofwel de tussenkomst van het OCMW. In de praktijk staan de banken 

terughoudend tegenover een bankwaarborg en leggen ze bijkomende voorwaarden op of rekenen 
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hoge dossierkosten aan. Ook de tussenkomst van het OCMW stelt problemen. Het neutraal formulier 

dat werd ingevoerd om het risico te vermijden dat de verhuurder een kandidaat-huurder weigert 

onder het voorwendsel dat de samenstelling van de huurwaarborg via het OCMW is gebeurd, wordt 

niet gebruikt. 

De beleidsverklaring van de Brusselse regering voorzag in de oprichting van een huurwaarborgfonds 

dat echter uitsluitend zou worden voorbehouden aan begunstigden van het OCMW, waarvan de 

Diversiteitsbarometer heeft aangetoond dat ze vaak met discriminatie te maken krijgen. 

Het lijkt erop dat van die maatregel werd afgezien, maar Unia wijst erop dat de toegang tot een 

dergelijk fonds niet uitsluitend zou mogen worden voorbehouden aan één enkele categorie van 

huurders, namelijk de begunstigden van steun van het OCMW, maar zich tot alle kandidaat-huurders 

zou moeten richten. Een centraal huurwaarborgfonds voor alle huurders zou het voordeel hebben 

dat allen op voet van gelijkheid worden beschouwd, ongeacht hun middelen en de aard van hun 

inkomsten. 

Wat de concrete regels voor de werking van een dergelijk fonds betreft, verwijst Unia naar de 

werkzaamheden die rond deze kwestie werden uitgevoerd, meer bepaald door het Steunpunt tot 

bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.5 

  

7. Oprichting van paritaire huurcommissies 

 

Tussen 2005 et 2007 kwamen in drie steden van het land (Brussel-Stad, Gent en Charleroi) “paritaire 

huurcommissies” bijeen6. Van die commissies maakten zowel eigenaars als huurders deel uit. Van de 

federale autoriteiten, initiatiefnemers van die modelprojecten, hadden ze de volgende opdrachten 

gekregen: huurbemiddeling organiseren, objectieve huurprijsroosters bepalen en een 

modelhuurovereenkomst opstellen. Ondanks de veelbelovende resultaten werden die projecten niet 

voortgezet. 

Nochtans boden die commissies een overlegforum waar huurders en verhuurders elkaar konden 

ontmoeten om samen te zoeken naar oplossingen voor gezamenlijke problemen. Voor de kwetsbare 

personen die slechts moeilijk toegang krijgen tot de rechtbanken was de huurbemiddeling die door 

die commissies voor de oplossing van geschillen werd aangeboden bijzonder interessant. 

Indien aan paritaire huurcommissies de opdracht zou worden toevertrouwd om tabellen met 

referentiehuurprijzen op te maken en te publiceren (rekening houdende met de kwaliteit van de 

verhuurde goederen), zouden huurders en eigenaars bij de sluiting van een huurovereenkomst over 

                                                           

5
 http://www.armoedebestrijding.be/persconferentie_huurwaarborg.htm 

6 Luc Goossens, Nicolas Bernard, Thomas Dawance, Les commissions paritaires locatives: chronique d’une 
expérience pilote fondatrice, Brussel, Bruylant, 2010.  
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informatie kunnen beschikken over het bedrag van de huurprijs ten opzichte van de kwaliteit van het 

te huur aangeboden goed.7 

De regionalisering van de huurwet biedt een gelegenheid om de paritaire huurcommissies op 

gewestelijk niveau opnieuw op te starten. 

 

8. Inlassing van het criterium van de syndicale overtuiging 

 

In een arrest van 2 april 2009 (arrest 64/2009), heeft het Grondwettelijk Hof de antidiscriminatiewet 

van 10 mei 2007 gesanctioneerd omdat het criterium van de syndicale overtuiging niet was 

opgenomen in de gesloten lijst van beschermde criteria. Als gevolg van dit arrest werden de meeste 

instrumenten ter bestrijding van discriminatie aangepast om dit criterium erin op te nemen. In de 

huidige tekst van de Huisvestingscode ontbreekt het criterium van de syndicale overtuiging en zou hij 

dus moeten worden aangepast om de coherentie tussen de diverse antidiscriminatievoorzieningen te 

verzekeren.  

 

                                                           

7
 Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Memorandum Wonen, 

december 2013. http://www.armoedebestrijding.be/publications/memorandum%20wonen_2013.pdf 


