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Unia : Evolutie van huisvestingdossiers



Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Met betrekking tot het selectieproces van huurders pleit Unia voor :
•De invoering van een enkel en verplicht formulier
•Een fasering van de informatie die de verhuurders aan de kandidaat-huurders kunnen
vragen

Brussel nieuws :
•Evaluatie van de ordonnantie van 21 december 2018 > moeilijkheden bij de uitvoering
•Versterking van de wetgeving > testing



Waals plan tegen de discriminatie in de het huisvesting

• Oprichting van een lening van 0% voor de vestiging van huurgaranties

• Mistery shopping (> situatietests met proactivteit en reactiviteit)

• Redactie van een brochure over discriminaties

• Productie van een videoclip over discriminaties

• Opleidingen voor huisvesting agenten

• Opleidingen voor CPAS, AIS, Fonds du logement de Wallonie, Société de 
logements de services public



Studie over discriminatie in de huisvestingssector in Wallonië (2020)

• Studie van de VUB

• Steden: Namen, Bergen, Luik en Charleroi

• Kandidaat-huurders: mensen van buitenlandse afkomst

- 1 109 correspondatietests met immokantoren
- 28% discriminatie

Maatregelen door de lokale overheden



Werkgroep met waalse steden

WG bestaande uit 6 steden:
• Luik
• Verviers
• Namen
• Bergen
• Charleroi
• Bastogne

 uitwisselling van goede praktijken bij de bestrijding van discriminatie op de
huisvestingsmarkt

 acties uit te voeren en deze aan te passen aan de behoeften, specifieke
kenmerken en middelen van hun stad



Jurisprudentie

Hof van Beroep Brussel, 28 september 2020

Een Belgische kandidaat-huurder van Afrikaanse origine neemt contact op met 
een immobiliënkantoor. Hij maakt alle nodige documenten over, maar krijgt het 
bericht dat de eigenaar al voor een andere kandidaat heeft gekozen. Hij vraagt
een vrouw daarna om ook contact op te nemen met het agentschap: bij haar blijkt
het appartement wel nog vrij te zijn. De telefoongesprekken werden opgenomen. 
Op grond van de opnames besluit de rechter bij vonnis van 3 september 2019 dat
er wel degelijk sprake is van directe discriminatie. Het slachtoffer wordt vergoed. 
Het agentschap moet de beslissing uithangen en publiceren in het tijdschrift van 
het BIV.



La situation en Flandre

Au niveau local

Plusieurs communes se sont affilliées à ECCAR (European Coalition of Cities against 
Racism) :

Bruges, Courtrai, Gand, Genk, Hasselt, Louvain, Maline, Ostende, Roulers

Point 7 : Pour l'accès équitable au logement :
Plan d'action concret contre le racisme dans le domaine du logement.
La plupart des villes et communes inclues d'autres forme de discrimination dans leur plan d'action



La situation en Flandre

Au niveau local

Planification – ou testing en cours :
• Louvain : testing effectué
• Malines : testing effectué
• Genk : planification
• Bruges : planification
• Anvers : testing effectué
• Gand : effectué

Testing accompagné de formations et de sensisibilisation pour les agents immobilier – en
collaboration avec Unia



La situation en Flandre

Au niveau Régional

Brochure “Wonen Vlaanderen”

Création de point de signalement de discrimination au logement pour les communes qui 
collaborent pour la politique du logement (IGS lokaal woonbeleid)

• Manuel pour les villes et les communes
• Formation par Unia et par “Wonen Vlaanderen”
• Traitement des dossiers par Unia



Publicaties (beschikbaar on www.unia.be)
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