
 

Vrije Universiteit Brussel

Mystery shopping bij makelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Verhaeghe, Pieter-Paul; Mastari, Laora Noémie

Publication date:
2018

Document Version:
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Verhaeghe, P-P., & Mastari, L. N. (2018). Mystery shopping bij makelaars in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Sociologie, Interface Demography.

Copyright
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form, without the prior written permission of the author(s) or other rights
holders to whom publication rights have been transferred, unless permitted by a license attached to the publication (a Creative Commons
license or other), or unless exceptions to copyright law apply.

Take down policy
If you believe that this document infringes your copyright or other rights, please contact openaccess@vub.be, with details of the nature of the
infringement. We will investigate the claim and if justified, we will take the appropriate steps.

Download date: 22. May. 2023

https://researchportal.vub.be/nl/publications/66c74777-8af6-4894-9559-c07ca76dc643


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mystery shopping bij makelaars in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Prof. Pieter-Paul Verhaeghe 

Laora Mastari 

 

November 2018 

  



2 
 

 

Gelieve naar deze publicatie te verwijzen als volgt: 

Verhaeghe, P.P., Mastari, L. (2018). Mystery shopping bij makelaars in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel: Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit 

Brussel. 

 

 

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde 

uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen 

in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze 

ook, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van 

de auteurs. 

 

 

Contact 

Prof. Pieter-Paul Verhaeghe 

Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel 

Pleinlaan 2, 1050 Brussel 

Pieter-Paul.Verhaeghe@vub.be 

 

 

 

  

mailto:Pieter-Paul.Verhaeghe@vub.ac.be


3 
 

1. Inleiding 

 

Discriminatie op de woningmarkt verwijst naar de nadelige behandeling van (kandidaat-)huurders 

omwille van hun etnisch-culturele afkomst, gender, leeftijd, inkomensbron, gezinssamenstelling, 

handicap of een ander wettelijk beschermd kenmerk.1 Voorgaand onderzoek heeft reeds via 

praktijktesten verschillende vormen van discriminatie aangetoond op de huurwoningmarkt van 

Antwerpen, Gent, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en België.2 Vastgoedmakelaars bekleden een 

specifieke positie in het verhuurproces: ze matchen kandidaat-huurders met eigenaars. Ze zijn hierbij 

gebonden aan de antidiscriminatiewetgeving en hun professionele deontologische code waardoor ze 

niet mogen discrimineren en ook niet mogen ingaan op discriminerende vragen van hun klanten.3 

Ondanks deze wettelijke en professionele regels toonde het Discrimibrux-project uit 2017 met behulp 

van mystery calling aan dat circa een derde van de vastgoedmakelaars actief in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest inging op de vraag om etnische minderheden en personen met een sociale 

uitkering te discrimineren.4 De intentie om te discrimineren op basis van etnische afkomst varieerde 

bovendien naargelang de prijscategorie van de huurwoning en de etnische samenstelling van de 

gemeente, waarbij makelaars het meeste bereid waren om te discrimineren voor een duurdere 

huurwoning in een ‘witte’ gemeente. Veel makelaars antwoordden ten slotte spontaan dat de 

discriminerende vraag onwettelijk is (circa de helft bij een etnisch discriminerende vraag en circa een 

derde bij een inkomensbron-discriminerende vraag). Frappant was wel dat heel wat makelaars die 

                                                           
1 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (antidiscriminatiewet) 
Ordonnantie van 19 maart 2009 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse 
huisvestingscode 
2 Unia (2014). Diversiteitsbarometer Huisvesting. Brussel: Unia. 
Verhaeghe, P.P., Coenen, A., Demart, S., Van der Bracht, K., Van de Putte, B. (2017). Discrimibrux - Discriminatie 
door vastgoedmakelaars op de private huurwoningmarkt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gent: 
Vakgroep Sociologie, Universiteit Gent. 
Verhaeghe, P.P. (2017). Liever Sandra dan Samira? Over praktijktesten, mystery shopping en discriminatie. 
Berchem: Uitgeverij EPO. 
Van der Bracht, K., Verhaeghe, P.P., Van de Putte, B. (2016). Gelijke toegang tot huisvesting voor elke 
Gentenaar: onderzoeksrapport. Universiteit Gent: Vakgroep Sociologie. 
Verhaeghe, P.P., Van der Bracht, K., Van de Putte, B. (2016). Discrimination of tenants with a visual impairment 
on the housing market: empirical evidence from correspondence tests. Disability and Health Journal, 9, 234-
238. 
Verhaeghe, P.P., Praktijktesten Nu (2018). Etnische discriminatie op de private huurwoningmarkt in Antwerpen. 
Brussel: Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel. 
3 Verstraete J., Vermeir D., De Decker P., Hubeau B. (2017). Een Vlaams antidiscriminatiebeleid op de private 
huurmarkt. De mogelijke rol van zelfregulering. Leuven: Steunpunt Wonen. 
4 Verhaeghe, P.P., Coenen, A., Demart, S., Van der Bracht, K., Van de Putte, B. (2017). Discrimibrux - 
Discriminatie door vastgoedmakelaars op de private huurwoningmarkt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Gent: Vakgroep Sociologie, Universiteit Gent. 
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ingingen op de discriminerende vraag ook spontaan stelden dat deze in strijd is met de 

antidiscriminatiewetgeving. Deze discriminerende makelaars waren zich dus zeer goed bewust van wat 

zij beloofden te doen illegaal is. 

Deze nulmeting uit 2017 noopte de gewestelijke beleidsmakers aan om een versnelling hoger te 

schakelen met een actieplan tegen discriminatie op de huurwoningmarkt.5 Het actieplan bestond uit 

drie categorieën van maatregelen. Een eerste maatregel was de regionalisering van de 

huurovereenkomsten, waardoor de bestaande maatregelen inzake de strijd tegen discriminatie 

versterkt werden. Concreet werd het wettelijke toepassingsgebied van de “gelijkheid van 

behandeling” uitgebreid van de overheids- naar de privésector. Ook het opgeven van de etnische 

afkomst en de bron van het inkomen werden expliciet bij wet verboden als reden om een kandidaat-

huurder te weigeren.  

De tweede categorie van maatregelen bestond uit een brede reeks van informatie- en 

sensibiliseringsacties door middel van brochures en affichecampagnes. Ook de mediaoptredens van 

de Brusselse Minister van Huisvesting waarin ze haar actieplan tegen discriminatie voorstelde, kunnen 

binnen deze categorie gezien worden. Belangrijk in dit verband is dat de Minister in haar 

perscommunicatie ook de tweede reeks van mystery shopping aangekondigd heeft ter evaluatie van 

het actieplan, zonder evenwel de timing en de methodologie van deze tweede reeks van mystery 

shopping te verduidelijken.6 Ook de beroepsorganisatie IPI communiceerde over het actieplan in haar 

nieuwsbrief naar haar leden. 

De derde categorie omvat de organisatie van een opleidingsdag op 27 april 2018 voor 

vastgoedmakelaars actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met Unia en het 

Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (L’IPI). Deze training werd zowel in het Frans als Nederlands 

gegeven en bestond uit een vorming over de antidiscriminatiewetgeving en het actieplan tegen 

discriminatie. Daarbij werd makelaars aan de hand van een interactief rollenspel aangeleerd hoe ze 

met discriminerende vragen van klanten kunnen omgaan. Er schreven zich 48 makelaars voor de 

training in, waarvan er 39 kwamen opdagen. 

Ondertussen werd er in opvolging van het actieplan ook een ordonnantie voorbereid waarbij 

inspecteurs de bevoegdheid zouden krijgen om praktijktesten en mystery calls te organiseren om 

discriminatie aan te tonen. Dit ontwerp van ordonnantie werd op 25 oktober 2018 door de Brusselse 

regering bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ter stemming ingediend en werd reeds op 29 

                                                           
5 Voor meer info, zie: http://celinefremault.be/nl/situatietesten-om-discriminerende-praktijken-bij-de-
toegang-tot-huisvesting-op-te-sporen  
6 Zie bijvoorbeeld: 
https://www.bruzz.be/politiek/fremault-actieplan-tegen-discriminatie-op-huurmarkt-2017-06-06  

http://celinefremault.be/nl/situatietesten-om-discriminerende-praktijken-bij-de-toegang-tot-huisvesting-op-te-sporen
http://celinefremault.be/nl/situatietesten-om-discriminerende-praktijken-bij-de-toegang-tot-huisvesting-op-te-sporen
https://www.bruzz.be/politiek/fremault-actieplan-tegen-discriminatie-op-huurmarkt-2017-06-06
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november 2018 door de bevoegde parlementaire commissie goedgekeurd.7 Op 21 december 2018 

volgt dan de plenaire stemming. 

Deze studie heeft twee doelstellingen. Ten eerste willen we onderzoeken in welke mate bovenstaande 

drie categorieën van maatregelen een effect hebben gehad op de bereidheid van vastgoedmakelaars 

om in te gaan op discriminerende vragen van klanten. Ten tweede willen we specifiek deze bereidheid 

nagaan bij de vastgoedkantoren die deelnamen aan de opleiding van 27 april 2018 (de derde categorie 

van maatregelen). Beide doelstellingen vereisen een valide en betrouwbare vergelijking met de eerste 

testreeks van mystery calls uit 2017. Concreet organiseerden we hiervoor in totaal 520 mystery calls 

bij vastgoedmakelaars actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In lijn met het project uit 2017 

gingen de mystery calls over vragen om etnische minderheden en personen met een sociale uitkering 

te discrimineren. 

  

                                                           
7 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode teneinde de strijd tegen 
discriminatie bij de toegang huisvesting te versterken. Zie: http://weblex.brussels/data/crb/doc/2018-
19/136088/images.pdf  

http://weblex.brussels/data/crb/doc/2018-19/136088/images.pdf
http://weblex.brussels/data/crb/doc/2018-19/136088/images.pdf
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2. Methodologie 

 

2.1. Onderzoeksdesign 

Mystery shopping is een methode waarbij een (fictieve) eigenaar een vastgoedmakelaar contacteert 

met de vraag een woning te verhuren.8 Deze klant stelt vervolgens een discriminerende vraag (bv. 

gelieve niet te verhuren aan etnische minderheden). Nadien wordt gekeken in welke mate de makelaar 

op deze discriminerende vraag al dan niet ingaat. Deze techniek meet geen daadwerkelijk 

discriminerend gedrag, maar wel de intentie om te discrimineren. In deze studie werd gekozen om de 

makelaars te telefoneren (= mystery calling) en ze vervolgens te testen op twee discriminatiegronden: 

etnische discriminatie en discriminatie op basis van de inkomensbron. Concreet werd door de eigenaar 

gevraagd om de woning niet te verhuren aan respectievelijk “d’immigrés” en “de personnes aux 

revenus sociaux”. Vervolgens werd dit verduidelijkt met de wens om enkel te verhuren aan 

respectievelijk “candidats belges, pas des immigrés mais des gens bien de chez nous” en “candidats 

ayant un travail stable”. 

Uit de studie van 2017 bleek dat de bereidheid om op discriminerende vragen in te gaan varieerde 

naargelang de prijscategorie van de huurwoning en de etnische samenstelling van de gemeente waarin 

het pand gelegen is. Om die reden werd er in 2017 met zeven verschillende mystery call scripts 

gewerkt, waarbij de prijscategorie van de huurwoning en de etnische samenstelling van de gemeente 

tussen de scripts varieerden (zie tabel 1 voor een overzicht van de methodologie en resultaten van de 

studie uit 2017). 

Om de vergelijkbaarheid met de eerste studie zo groot mogelijk te maken, werken we in deze studie 

verder op de bestaande scripts uit 2017. De twee doelstellingen hebben echter volgende implicaties 

voor het onderzoeksdesign. Ten eerste moet de steekproef voldoende groot zijn om zelfs een kleine 

impact van de maatregelen te kunnen detecteren. Dit betekent dat we de voorkeur geven aan een 

script met een hoge responsgraad en dus een grote gerealiseerde steekproef. In de vorige studie 

hadden scenario’s 2, 3, 4, 6 en 7 relatief hoge responsgraden. Ten tweede gebruiken we best een script 

waarbij de discriminatie relatief hoog was om maximaal te kunnen nagaan of de maatregelen effectief 

een impact hebben gehad. Op die manier wordt de hoogste ‘pakkans’ van discriminerende 

                                                           
8 Verhaeghe, P.P. (2017). Liever Sandra dan Samira. Over praktijktesten, mysterieshopping en discriminatie. 
Berchem: Uitgeverij EPO. In druk. 
Verhaeghe, P.P., Van der Bracht, K. (2017). Praktijktesten: van onderzoeksmethode naar beleidsinstrument 
tegen discriminatie? Sociologos, 38, 182-200. 
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vastgoedmakelaars verkregen. De hoogste discriminatiegraden vonden we in de vorige studie bij 

scripts 4 (etnische discriminatie), 6 en 7 (discriminatie op basis van de inkomensbron). 

 

Tabel 1. Overzicht van de methodologie en resultaten van de studie uit 2017 

Discriminatiegrond Script 

Geslaagde mystery 

calls 

Gevonden 

discriminatiegraad 

in 2017 Aantal Responsgraad 

Etnische afkomst Script 1 (Anderlecht – 

Goedkope woning) 

71 49% 35% 

Etnische afkomst Script 2 (Schaarbeek – Dure 

woning) 

92 64% 33% 

Etnische afkomst Script 3 (Jette – Goedkope 

woning) 

93 65% 24% 

Etnische afkomst Script 4 (Watermaal-

Bosvoorde – Dure woning) 

94 65% 43% 

Etnische afkomst Script 5 (Brussel Stad – 

Gemiddelde woning) 

50 36% 24% 

Inkomensbron Script 6 (Ganshoren – 

Goedkope woning) 

169 64% 37% 

Inkomensbron Script 7 (Oudergem – Dure 

woning) 

79 78% 35% 

 

Op basis van bovenstaande afwegingen kiezen we er voor om etnische discriminatie te meten aan de 

hand van mystery calling script 4 (Watermaal-Bosvoorde; dure huurwoning, verwachte responsgraad 

65%, discriminatiegraad vorige test 43%) en de discriminatie op basis van de inkomensbron te meten 

aan de hand van mystery calling script 6 (Ganshoren, goedkope woning, verwachte responsgraad 64%, 

discriminatiegraad vorige test 35%). Voor inkomensdiscriminatie verkiezen we script 6 (goedkope 

huurwoning) boven script 7 (dure huurwoning), omdat script 6 door de goedkope huurwoning een 

hogere geloofwaardigheid en bijgevolg hogere externe validiteit heeft dan script 7 om discriminatie op 

basis van de inkomensbron te testen. Meer specifiek gaat script 4 om de verhuur van een huis met een 

tuintje (bewoonbare oppervlakte van 175 m² en vier slaapkamers) met een huurprijs van 1700 euro in 

de gemeente Watermaal-Bosvoorde. Script 6 betreft de verhuur van een klein appartement 

(bewoonbare oppervlakte van 70 m² en één slaapkamer) in de gemeente Ganshoren met een huurprijs 
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van 600 euro. In zowel scripts 4 als 6 was de reden waarom de fictieve klant zijn/haar huis wou 

verhuren, de verhuis naar het buitenland omwille van professionele redenen/het werk. 

 

2.2. Dataverzameling 

De onderzoekspopulatie van deze studie bestaat uit alle vastgoedmakelaars die actief zijn op de private 

huurmarkt in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest én die ook woningen voor particulieren willen 

verhuren. De steekproefkaders verschillen echter naargelang de doelstelling. Voor de eerste 

doelstelling bestaat het steekproefkader uit de makelaars die in de studie van 2017 aan de hand van 

mystery shopping bereikt konden worden. In 2017 betrof het 443 vastgoedmakelaars in Brussel voor 

de scripts omtrent etnische discriminatie en 481 voor de scripts omtrent inkomensdiscriminatie. Voor 

de tweede doelstelling bestaat het steekproefkader uit 39 vastgoedmakelaars die deelnamen aan de 

opleiding van 27 april 2018. Hun namen en BIV-nummers werden ons door de organisatoren bezorgd. 

De mystery calls werden tussen 18 september en 17 oktober 2018 uitgevoerd door het 

onderzoeksbureau IPSOS onder de wetenschappelijke begeleiding van de onderzoekers van de Vrije 

Universiteit Brussel. De makelaars werden door telefonisten opgebeld op verschillende dagen en 

tijdstippen. De telefonisten hadden allen het Frans als moedertaal en een uitgebreide ervaring in het 

uitvoeren van de onderzoeksmethode. De mystery calls werden hoofdzakelijk in het Frans uitgevoerd, 

tenzij de opgebelde makelaar duidelijk Nederlandstalig was. De telefonisten werden uitvoerig getraind 

om het script zo natuurlijk mogelijk na te spelen. Bovendien werden de eerste mystery calls door de 

onderzoekers beluisterd als kwaliteitscontrole en om waar nodig bij te sturen. Per makelaar vonden 

maximaal vijf contactpogingen plaats. Tijdens de dataverzameling deden geen noemenswaardige 

problemen voor. 

De respons en de gerealiseerde steekproef verschillen tussen de twee scripts. Voor het script omtrent 

etnische discriminatie (Watermaal-Bosvoorde – Dure woning) lag de responsgraad op 64% en bedroeg 

de gerealiseerde steekproef 283 vastgoedmakelaars. Deze responsgraad is vergelijkbaar met deze van 

hetzelfde script uit de studie van 2017 (65%). Voor het script omtrent discriminatie op basis van de 

inkomensbron (Ganshoren – Goedkope woning) was de responsgraad 49% en realiseerden we een 

steekproef van 237 makelaars. Hoewel deze responsgraad een stukje lager ligt dan hetzelfde script van 

de studie in 2017 (64%), is deze wetenschappelijk gezien nog steeds aanvaardbaar. De voornaamste 

redenen voor de non-respons waren dat de opgebelde makelaars niet actief waren in de gemeente 

van het gebruikte script, dat ze ondertussen failliet waren gegaan en/of dat ze onvoldoende tijd of 

personeel hadden om op het gegeven moment nieuwe panden bij te nemen. 
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2.3. Statistische analyses 

Uit de studie van 2017 bleek reeds dat de antwoorden van makelaars op discriminerende vragen vaak 

diffuus zijn. Slechts weinig makelaars antwoorden meteen met een duidelijke ‘ja’ of ‘nee’ op de 

discriminerende vraag. Bovendien ontweken veel makelaars ontweken de vraag door te antwoorden 

dat ze een lijst met kandidaten zouden opstellen en de verhuurder/eigenaar ten slotte een verdere 

selectie maakt. Bij dit type antwoorden moesten de telefonisten doorvragen en vragen of de makelaar 

dan enkel een lijst met kandidaten van Belgische origine (“candidats belges, pas des immigrés mais des 

gens bien de chez nous”) of met stabiel werk konden samenstellen (“candidats ayant un travail 

stable”). Omwille van deze complexiteit hebben we in lijn met de studie van 2017 geopteerd om de 

antwoorden van de makelaars onder te verdelen in vijf grote categorieën: ‘Geen discriminatie’, 

‘Discriminatie’, ‘Geen antwoord’, ‘Enkel een strikte selectie’ en ‘Lijst met kandidaten, al dan niet strikt 

geselecteerd’. Tabel 2 op de volgende pagina verduidelijkt verder de opdeling in deze vijf categorieën. 

Er werd vervolgens ook nagegaan in welke mate de makelaar zelf aangaf dat de discriminerende vraag 

strijdig is met de antidiscriminatiewetgeving. Mogelijke antwoorden waren hier bijvoorbeeld “Dit is 

wettelijk verboden.”, “We mogen dat eigenlijk niet doen.”, “Dat is strafbaar.” of “Dit is discriminatie.” 

Ten eerste peilt dit naar de kennis van makelaars over de antidiscriminatiewetgeving. Ten tweede 

kunnen we op die manier nagaan in welke mate makelaars die ingaan op een discriminerende vraag 

ook weten dat ze de wet overtreden. 
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Tabel 2. Overzicht van de mogelijke antwoorden van makelaars op de discriminerende vragen 

(mystery calls) 

Geen discriminatie - De makelaar weigert meteen om te discrimineren 

 

Discriminatie - De makelaar gaat meteen in op de vraag om te discrimineren 
 

- De makelaar antwoordt dat hij/zij etnische minderheden of 

personen met een uitkering gaat ontmoedigen (bv. pas later gaat 

contacteren, minder kansen geven om de woning te bezichtigen, 

minder informatie geven…) 
 

- De makelaar stelt voor om een lijst met kandidaten op te stellen 

waaruit de eigenaar kan kiezen en gaat vervolgens akkoord om 

enkel kandidaten van Belgische origine of met stabiel werk op de 

lijst te zetten  

Geen antwoord - De makelaar antwoordt dat hij/zij dergelijke zaken niet over de 

telefoon wil bespreken 
 

- De makelaar nodigt de eigenaar uit om alles eens persoonlijk te 

bespreken en wil een afspraak maken 
 

- De makelaar antwoordt dat hij/zij zo'n vragen eerst met zijn/haar 

baas moet bespreken 

Enkel strikte selectie - De makelaar antwoordt dat hij/zij strikt gaat selecteren op basis 

van andere criteria (bv. hoogte van het inkomen van de huurder, 

informeren bij vorige verhuurder, taalvaardigheid, netheid…). 

Lijst met kandidaten, al dan 

niet met een strikte selectie 

- De makelaar stelt voor om een lijst met kandidaten op te stellen 

waaruit de eigenaar kan kiezen, maar gaat vervolgens niet akkoord 

om enkel kandidaten van Belgische origine of met stabiel werk op de 

lijst te zetten  
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3. Resultaten 
 

3.1. Etnische discriminatie 

Tabel 3 toont de resultaten van de mystery calls van de huidige studie (2018) naar etnische 

discriminatie voor het scenario van Watermaal-Bosvoorde met een dure huurwoning. Een minderheid 

van de makelaars (18%) antwoordt duidelijk dat ze niet willen discrimineren, terwijl een kwart van de 

makelaars (25%) antwoordt dat ze op de één of andere manier etnische minderheden nadeliger gaan 

behandelen. Een kleine groep van de makelaars gaf geen duidelijk antwoord (7%) door een 

persoonlijke afspraak voor te stellen of naar hun baas te verwijzen. Daarnaast antwoordde een 

aanzienlijk deel van de makelaars dat ze de kandidaat-huurders strikt zouden selecteren op basis van 

andere criteria (21%) of dat ze een lijst met kandidaten zouden opstellen, al dan niet strikt 

geselecteerd, waaruit de eigenaar vervolgens kan kiezen (29%). 

 

Tabel 3. Resultaten van de mystery calls naar etnische discriminatie voor het scenario van 

Watermaal-Bosvoorde met een dure huurwoning in 2018 

 Aantal % 

Geen discriminatie 50 18% 

Discriminatie 72 25% 

Geen antwoord 21 7% 

Enkel strikte selectie 59 21% 

Lijst met kandidaten, al dan niet met een strikte selectie 81 29% 

Totaal 283 100% 

 

Figuur 1 maakt per antwoordcategorie een vergelijking tussen de studie van 2017 en deze studie van 

2018. Het percentage makelaars dat weigert te discrimineren is gestegen van 12% in 2017 naar 18% in 

2018, maar deze stijging is statistisch niet significant (tweezijdige p-waarde = 0,174). Ook het 

percentage makelaars dat een lijst met potentiële kandidaten wil samenstellen, al dan niet strikt 

geselecteerd, stijgt licht van 21% naar 29%, hoewel ook deze stijging statistisch niet significant is 

(tweezijdige p-waarde = 0,164). Het percentage makelaars dat akkoord gaat om kandidaten van 

vreemde origine te discrimineren is echter wel op statistisch significante wijze gedaald van 43% in 2017 

naar 25% in 2018 (tweezijdige p-waarde = 0,002). Verder ligt het percentage makelaars dat in 2018 

geen of een ontwijkend antwoord geeft en deze die aangeven strikt te selecteren, in de buurt van het 

percentage in 2017. 
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Figuur 1. Vergelijking tussen 2017 en 2018 voor de resultaten van de mystery calls naar etnische 

discriminatie 

 

Tabel 4 toont de mate waarin makelaars, die spontaan zeggen dat de discriminerende vraag 

onwettelijk is, al dan niet ingaan op de discriminerende vraag. In het algemeen zegt 56% van de 

makelaars spontaan dat de discriminerende vraag onwettelijk is, terwijl 44% dit niet doet. Frappant is 

dat 29% van de makelaars die ingingen op de vraag om etnische minderheden te discrimineren, ook 

spontaan antwoordden dat dit eigenlijk onwettelijk is. Dit betekent dat bijna één op de drie makelaars 

zeer bewust is dat het gaat om een discriminerende vraag. Dit percentage is nauwelijks lager dan dat 

uit de studie van 2017 (33%). 

Tabel 4. De mate waarin makelaars spontaan zeggen dat de discriminerende vraag onwettelijk is 

voor etnische discriminatie 

  

Gaat de makelaar in op de discriminerende 

vraag om etnische minderheden te 

weigeren? 

  
Nee Ja Totaal 

Zegt de makelaar 

spontaan dat de vraag 

onwettelijk is? 

Nee 109 51 160 

52% 71% 56% 

Ja 102 21 123 

48% 29% 44% 
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3.2. Discriminatie op basis van de inkomensbron 

Tabel 5 toont de resultaten van de mystery calls in 2018 naar inkomensdiscriminatie voor het scenario 

van Ganshoren met een goedkope huurwoning. Een kleine minderheid van 12% van de makelaars 

antwoordt meteen dat ze kandidaten met een sociale uitkering niet willen discrimineren. Ongeveer 

één op de drie makelaars (34%), is daarentegen wel bereid om te discrimineren op basis van de 

inkomensbron. De discriminerende vraag wordt maar zelden (3%) niet beantwoord door de makelaars. 

Een groot deel van de makelaars antwoordt dat ze de kandidaat-huurders strikt zouden selecteren op 

basis van andere criteria (27%) of dat ze een lijst met kandidaten zouden opstellen, al dan niet strikt 

geselecteerd, waaruit de eigenaar vervolgens kan kiezen (23%). 

 

Tabel 5. Resultaten van de mystery calls naar discriminatie op basis van de inkomensbron voor het 

scenario van Ganshoren met een goedkope huurwoning 

 Aantal % 

Geen discriminatie 29 12% 

Discriminatie 80 34% 

Geen antwoord 8 3% 

Enkel strikte selectie 65 27% 

Lijst met kandidaten, al dan niet met een strikte selectie 55 23% 

Totaal 237 100% 

 

Wanneer we deze resultaten vergelijken met deze voor hetzelfde scenario uit de studie van 2017 dan 

vallen voornamelijk de onveranderde percentages op. De percentages wijzigen namelijk nauwelijks 

tussen 2017 en 2018 en geen enkele van deze verschillen zijn statistisch significant (de tweezijdige p-

waarden zijn steeds groter dan 0,05). 
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Figuur 2. Vergelijking tussen 2017 en 2018 voor de resultaten van de mystery calls naar 

discriminatie op basis van de inkomensbron 

 

De mate waarin vastgoedmakelaars spontaan zeggen dat de vraag om personen met een sociale 

uitkering te weigeren in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving wordt getoond in tabel 6. Circa 32% 

blijkt dit spontaan aan te geven. Onder de makelaars die effectief ingingen op de discriminerende vraag 

is dit 20%. Dit percentage is opnieuw vergelijkbaar met deze uit de studie van 2017 (16%). 

 

Tabel 6. De mate waarin makelaars spontaan zeggen dat de discriminerende vraag onwettelijk is 

voor discriminatie op basis van de inkomensbron 

  

Gaat de makelaar in op de discriminerende 

vraag om etnische minderheden te 

weigeren? 

  
Nee Ja Totaal 

Zegt de makelaar 

spontaan dat de vraag 

onwettelijk is? 

Nee 97 64 161 

62% 80% 68% 

Ja 60 16 76 

38% 20% 32% 
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3.3. De impact van de vorming van makelaars op 27 april 2018 

Op 27 april 2018 organiseerde de Brusselse Minister van Huisvesting in samenwerking met Unia en het 

Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (L’IPI) een training voor vastgoedmakelaars actief in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uiteindelijk volgden 39 makelaars deze opleiding. Van deze 39 

makelaars konden we er 17 (of 44%) bereiken aan de hand van de mystery calls naar etnische en/of 

inkomensdiscriminatie. Om de impact van deze specifieke opleidingsdag na te gaan, is het mogelijk om 

na te gaan of de 17 makelaars die deze vorming gevolgd hebben, al dan niet minder ingaan op de 

discriminerende vraag dan de makelaars die de vorming niet gevolgd hebben. Als gevolg van de zeer 

kleine aantallen dienen de resultaten echter met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te 

worden. Verregaande conclusies kunnen uit dit deel van het onderzoek niet getrokken worden. De 

kleine aantallen zijn ook de reden waarom we bij deze analyses geen onderscheid maken tussen de 

twee scenario’s en waarom we de vijf antwoordcategorieën opdelen naar ‘Geen discriminatie’ versus 

‘Discriminatie’. Uit de analyses in tabel 7 blijkt dat de vastgoedmakelaars die de opleiding gevolgd 

hebben niet significant minder ingaan op de discriminerende vraag (24%) dan deze die de opleiding 

niet gevolgd hebben (29%).  

 

Tabel 7. Verband tussen het volgen van de vorming en het al dan niet ingaan op de 

discriminerende vraag 

  

Geen 
discriminatie Discriminatie 

Vorming gevolgd? Nee 355 148 

  71% 29% 

 Ja 13 4 

  76% 24% 
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4. Conclusie 
 

Deze studie ging in de mate van het mogelijke na in welke mate de drie categorieën van maatregelen 

uit het actieplan tegen discriminatie op de Brusselse huisvestingsmarkt van 2018 een effect hebben 

gehad op de bereidheid van vastgoedmakelaars om in te gaan op een discriminerende vraag. We 

organiseerden hiervoor tussen 18 september en 17 oktober 2018 283 mystery calls omtrent etnische 

discriminatie en 237 mystery calls omtrent discriminatie op basis van de inkomensbron. 

Uit de resultaten bleek dat 25% van de makelaars in Brussel bereid is om op vraag van de eigenaar 

kandidaat-huurders van vreemde origine op de één of andere manier nadeliger te behandelen. 

Daarnaast is 34% bereid hetzelfde te doen bij kandidaat-huurders met een sociale uitkering. Deze 

vormen van discriminatie op basis van de etnische afkomst en de inkomensbron zijn expliciet bij wet 

verboden. Frappant is bovendien dat bijna één op de drie makelaars die bereid is om etnisch te 

discrimineren en één op de vijf makelaars die bereid is om te discrimineren op basis van de 

inkomensbron, spontaan aangeven dat wat ze beloven te doen in strijd is met de 

antidiscriminatiewetgeving. Het gaat hier dus om zeer bewuste discriminatie. Daarnaast zijn er 

antwoorden die in een ‘grijze zone’ vallen. Vastgoedmakelaars stellen immers vaak voor om een lijst 

met potentiële kandidaat-huurders op te stellen, waaruit de eigenaar vervolgens kan kiezen. Deze 

handelswijze is niet onwettelijk, maar kan wel de discriminatie faciliteren omdat op die manier de 

klanten de mogelijkheid krijgen om alsnog te discrimineren. Het opstellen van zo’n lijst met kandidaten 

– al dan niet strikt geselecteerd – gebeurde in deze studie bij 29% van de geteste makelaars in het 

geval van etnische discriminatie en bij 23% van de makelaars in het geval van inkomensdiscriminatie. 

Vermeldenswaardig zijn ten slotte ook de gevallen waarbij de makelaar niet bereid is om te 

discrimineren (18% bij etnische discriminatie en 12% bij inkomensdiscriminatie) of antwoordt om enkel 

strikt te selecteren op basis van andere criteria (bv. solvabiliteit of vorige huurervaringen), maar niet 

te discrimineren (21% bij etnische discriminatie en 27% bij inkomensdiscriminatie). 

Om de impact van het actieplan tegen discriminatie na te gaan, kunnen we het percentage van 

makelaars dat in 2018 bereid was om te discrimineren vergelijken met het percentage makelaars dat 

in de studie van 2017 bereid was om te discrimineren. Uit deze vergelijking blijkt dat de bereidheid om 

te discrimineren op basis van etnische afkomst significant gedaald is van 43% naar 25%, maar dat de 

bereid om te discrimineren op basis van de inkomensbron niet significant gedaald is (een verandering 

van 37% naar 34%). We kunnen hieruit evenwel geen causale conclusies trekken tussen het actieplan 

en de gevonden discriminatiepatronen, aangezien er in deze studie geen controlegroep van makelaars 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op wie het actieplan niet van toepassing was. Ook voor alle 
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mogelijke andere verklaringsfactoren konden we niet controleren (bv. het bredere maatschappelijke 

klimaat of de vraag en het aanbod op de huurwoningmarkt). 

Ondanks deze beperkingen blijven de forse daling in etnische discriminatie en de stabiliteit in 

inkomensdiscriminatie opmerkelijk. Indien we er van uit gaan dat het actieplan weldegelijk een effect 

heeft gehad, dan is een volgende vraag welke specifieke categorieën van maatregelen uit het actieplan 

al dan niet een potentieel effect gehad hebben. Op basis van onze statistische analyses kunnen we niet 

zeggen dat de opleidingsdag voor vastgoedmakelaars (de derde categorie van maatregelen) een 

significant effect heeft gehad op de bereidheid om te discrimineren. Door de zeer kleine aantallen in 

de analyses (een gevolg van de lage opkomst op de opleidingsdag zelf) is voorzichtigheid hier echter 

geboden. Rest nog een mogelijk effect van de regionalisering van de huurovereenkomsten (de eerste 

categorie) en de informatie- en sensibiliseringsacties en het mediadiscours van de Brusselse Minister 

van Huisvesting (de tweede categorie). Met dit onderzoeksdesign was het onmogelijk om de potentiële 

effecten van beide categorieën uit elkaar te halen. Tot op heden bestaat echter weinig 

wetenschappelijke evidentie waarbij de effectiviteit van informatie- en sensibiliseringsacties tegen 

discriminatie werd aangetoond.9 Het mediadiscours van de Brusselse Minister en meer bepaald haar 

aankondiging van een tweede reeks discriminatietesten heeft mogelijk wel een effect gehad. Uit 

voorgaand onderzoek werd aangetoond dat op de Gentse huurwoningmarkt de etnische discriminatie 

immers ook fors daalde bij makelaars (van 26% naar 10%) wanneer ze door een persoonlijke brief en 

via de media wisten dat ze opnieuw door praktijktesten gecontroleerd gingen worden.10 Het is 

daarentegen opmerkelijk dat ondanks de aankondiging van deze nieuwe reeks praktijktesten, de 

discriminatie op basis van de inkomensbron in Gent ook niet daalde en zelfs licht steeg (van 36% naar 

44%). Bijgevolg is het mogelijk dat de aankondiging van de tweede reeks discriminatietesten in Brussel 

een mogelijk effect heeft gehad, hoewel verder onderzoek nodig is om dit definitief te bevestigen. 

 

  

                                                           
9 Verhaeghe, P.P. (2017). Liever Sandra dan Samira? Over praktijktesten, mystery shopping en discriminatie. 
Berchem: Uitgeverij EPO, p. 80-86. 
10 Van der Bracht, K., Verhaeghe, P.P., Van de Putte, B. (2016). Gelijke toegang tot huisvesting voor elke 
Gentenaar: onderzoeksrapport. Universiteit Gent: Vakgroep Sociologie. 
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