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1. BETROKKEN BEVOEGDHEDEN  
 

 Mevrouw Céline FREMAULT, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, onder 
meer belast met Huisvesting 
 

En, met betrekking tot de coherentie van de Brusselse antidiscriminatiewetgeving: 
 

 De heer Rudi VERVOORT, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
 

 Mevrouw Bianca DEBAETS, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
belast met het Gelijkekansenbeleid 

                                                      
1
 Het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen voor de 

oprichting van het Interfederale Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme van 12 
Juni 2013, geeft aan Unia de bevoegdheid om “onafhankelijke adviezen en aanbevelingen te richten tot elke 
overheid ter verbetering van de reglementering en de wetgeving.”  (art. 5). 
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2. REGIONALISERING VAN DE BEVOEGDHEID VOOR DE REGULERING VAN 
HUUROVEREENKOMSTEN 

 

Momenteel is titel X van de Brusselse Huisvestingscode betreffende gelijke behandeling 
enkel van toepassing op woningen die door openbare instellingen worden verhuurd (art 193, 
9° gecombineerd met artikel 200, §2 – zie hieronder). Men kan veronderstellen dat deze 
beperking destijds werd ingevoerd omdat de wet op de huurovereenkomsten onder de 
federale bevoegdheid viel, en dus de federale antidiscriminatiewetgeving van toepassing 
was. 
 
Maar sinds de invoegetreding van de zesde staatshervorming op 1 juli 2014, valt huisvesting, 
en dus ook de regulering van huurovereenkomsten, onder de bevoegdheid van de gewesten. 
De federale antidiscriminatiewetten mogen in principe niet meer op deze materie worden 
toegepast, vermits deze wetten niet van toepassing zijn op aangelegenheden die onder de 
bevoegdheid van de gemeenschappen of gewesten vallen. We hebben dus te maken met 
een juridische leemte, wat met zich zou kunnen meebrengen dat discriminatie op de 
particuliere huisvestingsmarkt in de huidige stand van zaken niet strafbaar is binnen het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Daarbij komt de gebrekkige omzetting van de Europese richtlijnen 2000/43 van 29 juni 2000 
met betrekking tot de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen 
ongeacht ras of etnische afstamming en 2004/113/EG van 13 december 2004 met 
betrekking tot de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen bij de toegang tot goederen en diensten en de levering van goederen en diensten. 

3. ANALYSE IN HET KADER VAN DE BRUSSELSE ANTIDISCRIMINATIEWETGEVING 
 

Het BHG heeft geen kaderwetgeving wat antidiscriminatie betreft, zoals die bestaat op het 
federale niveau of in andere deelstaten waar het toepassingsgebied zich meteen uitbreidt 
tot alle regionale aangelegenheden. Dat is een zwak punt van de antidiscriminatiewetgeving 
binnen het BHG, en de huidige juridische leemte met betrekking tot huurovereenkomsten is 
slechts één van de mogelijke gevolgen van deze leemte. Daarom draagt Unia sedert lang de 
aanbeveling aan de opeenvolgende hoofdstedelijke regeringen om geen specifieke 
antidiscriminatieregels op te stapelen, die telkens beperkt blijven tot een bepaald domein, 
maar deze te vervangen door een antidiscriminatiekaderwetgeving voor alle 
aangelegenheden die onder de bevoegdheid van het BHG vallen. 
 
Het is dus tijd om na te denken over een manier om de toepassing van de gelijke 
behandeling te waarborgen in de gewestelijke wetgeving met betrekking tot de particuliere 
huisvestingsmarkt, rekening houdend met de huidige Brusselse wetgeving. Verschillende 
hypothesen dienen zich aan om de bestaande juridische leemte op te vullen: 
 
1. Het toepassingsgebied van titel X van de Brusselse Huisvestingscode uitbreiden naar de 

particuliere huurmarkt. Daar is niets op tegen, vermits de particuliere 
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huurovereenkomsten nu al een gewestelijke bevoegdheid zijn. Deze oplossing is op korte 
termijn haalbaar en heeft het voordeel dat het een eenvoudige en consistente ingreep is: 
ze zou het hele domein van huisvesting op dezelfde wijze beschermen in één en dezelfde 
juridische tekst, en wat meer is: de enige geldende Brusselse huisvestingscode. 

 
Een ander voordeel van deze optie is dat de code ook de inspectieopdrachten bepaalt:  
" Art. 6. De Gewestelijke Inspectiedienst van het Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest heeft als taak te controleren of de criteria inzake veiligheid, 
gezondheid en uitrusting van de in artikel 4 bedoelde woningen worden nageleefd en de 
in artikel 9 bedoelde conformiteitscontroleattesten af te leveren." Unia heeft inderdaad al 
sinds geruime tijd nog een andere aanbeveling uitgebracht (en die reeds aan de minister 
van Huisvesting meegedeeld), met name om de mogelijkheid te overwegen de 
controlebevoegdheden van de gewestelijke inspectie uit te breiden tot de naleving van 
titel X van de code – uiteraard mits de noodzakelijke uitbreiding van hun juridische en 
materiële middelen. De haalbaarheidsstudie van deze aanbeveling moet nog uitgewerkt 
worden in overleg met de inspectiedienst van de GOB, maar in deze optie zou het in 
ieder geval mogelijk zijn deze aanbeveling indien nodig op consistente wijze door te 
voeren in zowel de openbare als de particuliere huurmarkt. 

 
2. Op korte termijn niets ondernemen en wachten op de toekomstige ordonnantie “ter 

bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en ter bevordering van gelijke 
behandeling”, die zal gelden voor goederen en diensten in Brussel. Het ontwerp van 
deze ordonnantie werd in eerste lezing goedgekeurd door de regering op initiatief van 
de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Unia formuleerde een advies over het ontwerp 
op verzoek van de staatssecretaris voor Gelijkekansenbeleid, maar we weten niet 
hoever de goedkeuringsprocedure van de ordonnantie op dit moment staat. Kiest men 
voor deze optie, dan zou men, om ambiguïteit te vermijden, in de ordonnantie of in 
ieder geval in de opmerkingen bij het ontwerp van de ordonnantie expliciet moeten 
vermelden dat huurcontracten ook onder de ordonnantie vallen. 

 
In deze optie zou men dus terugvallen op de Huisvestingscode in gevallen van 
discriminatie op de openbare huurmarkt, en op de nieuwe ordonnantie in gevallen van 
discriminatie op de particuliere huurmarkt, wat een veel minder consistente oplossing is, 
en zelfs tot bijkomende rechtsonzekerheid zou kunnen leiden. Dit illustreert nog maar 
eens hoe het opstapelen van specifieke antidiscriminatieverordeningen het risico 
verhoogt op bijkomende juridische grijze zones, in plaats van duidelijkheid te creëren. 
 
Bovendien voorziet het ontwerp van ordonnantie bij ons weten niet in de oprichting van 
een openbaar controleorgaan, wat ook een zwak punt is op het vlak van huisvesting. 
 

3. Een equivalent van titel X voorzien in de toekomstige gewestelijke wetgeving met 
betrekking tot particuliere huurcontracten. Het lijkt erop dat dit niet voor meteen is, 
zodat de onzekerheid langer zal aanslepen. En hoe dan ook zal men zich daarna moeten 
buigen over de vraag hoe deze toekomstige wetgeving aan de huisvestingscode kan 
worden gekoppeld - of erin worden geïntegreerd - en daarnaast ook aan de ordonnantie 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2003071790&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.5
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2003071790&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.7
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met betrekking tot goederen en diensten. Het is dus mogelijk dat deze optie uiteindelijk 
niet meer is dan een variante van de eerste optie. 

 

In de huidige stand van onze analyse lijkt optie 1 de meest consistente en ook de makkelijkst 
te implementeren optie, onder voorbehoud van wat de verdere juridische en technische 
analyse in samenspraak met deskundigen op het gebied zal uitwijzen. 

4. OVERIGE TEKORTKOMINGEN DIE WERDEN VASTGESTELD 
 
Unia merkte ook een aantal andere tekortkomingen op in titel X van de Ordonnantie 
houdende de Brusselse Huisvestingscode, waaraan een wijziging van die code zou kunnen 
verhelpen: 
 
4.1. In haar arrest van 2 april 2009 (arrest 64/2009) sanctioneerde het Grondwettelijk Hof 
de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 op grond van het feit dat het criterium syndicale 
overtuiging niet in de gesloten lijst van beschermde criteria was opgenomen. Naar 
aanleiding van dit arrest werden de meeste antidiscriminatiemiddelen aangepast om dit 
criterium mee op te nemen. In de huidige tekst van de Huisvestingscode is het criterium van 
de syndicale overtuiging niet opgenomen en deze code zou dus moeten worden aangepast 
met het oog op de samenhang tussen de verschillende antidiscriminatiemaatregelen. 
 
4.2. Volgens artikel 194 van de Huisvestingscode wordt onder discriminatie verstaan: 
"directe discriminatie, indirecte discriminatie, opdracht tot discrimineren en intimidatie." Er 
wordt daarentegen geen gewag gemaakt van de weigering redelijke aanpassingen te treffen 
voor een persoon met een handicap. Dit concept wordt pas vermeld bij de beschrijving van 
de mogelijke rechtvaardigingsgronden voor indirect onderscheid op grond van een handicap. 
De weigering redelijke aanpassingen te treffen voor een persoon met een handicap moet 
echter worden beschouwd als een volwaardige en zelfstandige vorm van discriminatie. De 
richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid 
en beroep (zelfs indien enkel van toepassing op arbeid) beschouwt dit bijvoorbeeld wél als 
een autonome vorm van discriminatie. Ook het VN-Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap bepaalt in artikel 5, gericht op 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 daarom aan om artikel 194 te wijzigen door de weigering van redelijke 
aanpassingen voor een persoon met een handicap uitdrukkelijk op te nemen als een vorm 
van discriminatie. 
 
4.3. De meeste antidiscriminatiemaatregelen hanteren een zogenaamde 
vrijwaringsclausule  als algemene rechtvaardigingsgrond voor het onderscheid van 
behandeling2. Deze clausule moet het onderscheid van behandeling, opgelegd door of 

                                                      
2
 Zie bijvoorbeeld artikel 11 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 
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krachtens een wet of een decreet, vrijwaren van de toepassing van de geldende 
antidiscriminatiewetgeving. De clausule bepaalt ook dat ze geen uitspraak doet over de 
conformiteit van een direct of indirect onderscheid dat door of krachtens een wet wordt 
opgelegd met de Grondwet, het recht van de Europese Unie en het in België geldende 
internationaal recht. Vanuit het oogpunt van consistentie met andere 
antidiscriminatieregelgevingen, pleit Unia voor de invoering van een dergelijke clausule in de 
Huisvestingscode. 
 
4.4. In zijn huidige versie voorziet de Huisvestingscode evenmin een 
beschermingsmaatregel  zoals die traditioneel in andere antidiscriminatieregelgevingen is 
opgenomen. De verschillende reglementeringen bepalen namelijk dat eventuele strijdige 
maatregelen (onder meer van contractuele aard) nietig zijn3. Een dergelijke bepaling is van 
specifiek belang in het geval van huisvesting, om bijvoorbeeld bepaalde clausules van een 
huurcontract of een reglement voor mede-eigenaarschap te kunnen sanctioneren. 
 
4.5. Tot slot stelde Unia een kleine inconsistentie vast in de formulering van artikel 196 
van de Huisvestingscode, als gevolg van de nieuwe nummering van de Code. Zo verwijst 
artikel 196, dat de rechtvaardigingen voor direct onderscheid op grond van "raciale" criteria 
verbiedt, naar artikelen 192 en 195 van het Wetboek in plaats van artikelen 195 (algemeen 
stelsel van rechtvaardiging) en 198 (positieve actie). In artikel 196 zou de verwijzing naar 
artikelen 192 en 195 daarom moeten worden vervangen door een verwijzing naar 
respectievelijk artikel 195 en 198. 

5. AANBEVELINGEN 
 
1. Het toepassingsgebied van titel X van de Brusselse Huisvestingscode met betrekking tot 

gelijke behandeling uitbreiden naar de particuliere huurmarkt en huurovereenkomsten. 
 

2. De mogelijkheid onderzoeken om de controlebevoegdheden van de regionale inspectie 
uit te breiden tot de naleving van titel X van het Wetboek. 
 

3. Op middellange termijn: de opstapeling van specifieke antidiscriminatie-ordonnanties 
die telkens tot één bepaalde materie beperkt zijn, vervangen door een 
antidiscriminatiekaderordonnantie die van toepassing is op alle aangelegenheden die 
onder de bevoegdheid vallen van het BHG. 

 
4. Het criterium syndicale overtuiging toevoegen aan de lijst van beschermde criteria die in 

titel X is opgenomen. (Cf. hierboven, § 4.1.) 
 

                                                      
3
 Zie bijvoorbeeld artikel 15 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 
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5. Artikel 194 aanpassen zodat het weigeren van redelijke aanpassingen voor een persoon 
met een handicap uitdrukkelijk wordt opgenomen als een vorm van discriminatie. (4.2.) 
 

6. Een "vrijwaringsclausule" in de Huisvestingscode opnemen. (4.3.) 
 

7. Beschermingsmaatregelen in de Huisvestingscode opnemen, zodat clausules in 
huurcontracten of reglementeringen voor mede-eigenaarschap die strijdig zijn met titel X 
van de Huisvestingscode nietig verklaard kunnen worden. (4.4.) 

 
8. De overeenstemming nagaan van de nummering van de artikelen die in artikel 196 van 

de Code worden aangehaald. (4.5.) 

6. WETTELIJKE BEPALINGEN 
 

17 JULI 2003. - Ordonnantie houdende de Brusselse Huisvestingscode (versie 2013 - tekst 
vervangen door erratum gepubliceerd op pagina's 47151-47212 van het B.S. van 26-07-
2013).  
Bron: www.juridat.be 
 
Uittreksels: 

 
 TITEL X. - GELIJKE BEHANDELING 
(…) 
 
  HOOFDSTUK II. – Definities 
 

Art. 193. Voor de toepassing van deze titel, verstaat men onder :  
(…) 
 9° woning : de woning die te huur of te koop wordt gesteld door één van de 

operatoren bedoeld in artikel 200, § 2; 
(…) 
 
HOOFDSTUK IV. – Toepassingsgebied 
 Art. 200. § 1. Deze titel is onder meer, maar niet uitsluitend, van toepassing op : 

  1° de voorwaarden en criteria inzake toegang tot huisvesting; 
  2° de voorstelling, de voorlichting en de bekendmaking inzake toegang tot huisvesting; 
  3° de voorwaarden voor het verkrijgen of verstrekken van een woning; 
  4° de regels voor het toekennen van een woning. 
 
  § 2. Deze titel is van toepassing op de volgende operatoren : 
  - de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij; 
  - de openbare vastgoedmaatschappijen; 
  - het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
  - de sociale verhuurkantoren; 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2003071790&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNKR0068
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2003071790&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNKR0070
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2003071790&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.192
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2003071790&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0071
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2003071790&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNKR0072
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2003071790&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.199
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2003071790&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0073
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  - de instellingen voor sociaal krediet; 
  - de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
  - de gemeenten; 
  - de O.C.M.W.'s; 
  - de autonome gemeentelijke regieën; 
  - de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
  § 3. Deze titel is ook van toepassing op alle personen uit de openbare sector die op welk 
niveau dan ook binnen de in § 2 bedoelde instanties werken rond toegang tot huisvesting. 
De geconsolideerde versie van de Code is te vinden op de volgende url: 
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003071790&
table_name=wet 
 

7. CONTACT UNIA 
 
Martin.Fortez@unia.be, 
Emmannuelle.deville@unia.be of 
Bruno.Martens@unia.be 
  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003071790&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003071790&table_name=wet
mailto:Martin.Fortez@unia.be
mailto:Emmannuelle.deville@unia.be
mailto:Bruno.Martens@unia.be

