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1. Inleiding 
 

Er is in België reeds relatief veel onderzoek verricht naar discriminatie op de private huurwoningmarkt 

op basis van etnische afkomst, handicap, gender, inkomensbron, gezinssamenstelling en leeftijd.1 Over 

de ervaringen van holebi’s tijdens hun zoektocht naar een huurwoning is echter veel minder geweten. 

Uit het jaarrapport van Unia blijkt dat de instelling in 2017 84 dossiers opende voor vermoedelijke 

discriminatie van holebi’s.2 Slechts een minderheid van deze dossiers ging over discriminatie op 

woningmarkt. Dit lage cijfer betreft wellicht een onderschatting omdat veel slachtoffers van 

discriminatie dit niet weten of niet melden bij Unia. Het “Interfederaal Actieplan tegen discriminatie 

en geweld ten aanzien van LGBTI-personen” vraagt dan ook meer onderzoek naar discriminatie op 

basis van de seksuele geaardheid.3 Deze studie wil daarom in opdracht van Stad Gent nagaan in welke 

mate homoseksuele of lesbische kandidaat-huurders gediscrimineerd worden in hun toegang tot de 

private huurwoningmarkt in Gent. 

In deze studie definiëren we discriminatie als een nadelige behandeling omwille van het door de wet 

beschermde criterium ‘seksuele geaardheid’. Op de huurwoningmarkt betekent dit dat een holebi 

kandidaat-huurder geen of minder kans heeft om een huurwoning te bezichtigen of te kunnen huren 

in vergelijking met een heteroseksuele kandidaat-huurder, en dat enkel en alleen maar omwille van 

zijn/haar seksuele geaardheid. Deze nadelige behandeling op basis van seksuele geaardheid is 

strafbaar volgens de federale Antidiscriminatiewet en het Vlaamse Gelijkekansendecreet. 

Vastgoedmakelaars zijn bovendien gebonden aan hun deontologische beroepscode die stelt dat ze 

niet mogen discriminatie en niet mogen ingaan op een discriminerende vraag van hun klanten. Zowel 

particuliere verhuurders als makelaars hebben dus de contractuele vrijheid om een geschikte 

kandidaat te kiezen, maar mogen hierbij enkel rekening houden met relevante criteria en seksuele 

geaardheid wordt niet als een relevant criterium beschouwd.4 

                                                           
1 Unia (2014). Diversiteitsbarometer Huisvesting. Brussel: Unia. 
http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-en-integratie 
Van der Bracht, K., Verhaeghe, P.P., Van de Putte, B. (2016). Gelijke toegang tot huisvesting voor elke Gentenaar: 
onderzoeksrapport. Gent: Vakgroep Sociologie, Universiteit Gent. 
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, mysterieshopping en discriminatie. 
Berchem: Uitgeverij EPO. 
2 Unia (2018). Jaarverslag 2017. Stilstaan is geen optie. Brussel: Unia. 
3 Interfederaal Actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen. 2018-2019. 
4 Verstraete, J., Vermeir, D., De Decker, P., Hubeau, B. (2017). Een Vlaams antidiscriminatiebeleid op de private 
huurmarkt. De mogelijke rol van zelfreguliering. Leuven: Steunpunt Wonen. 

http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-en-integratie
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De bevindingen van buitenlands onderzoek naar holebi-discriminatie op de woningmarkt zijn niet 

eensluidend. Amerikaanse studies toonden aan dat homoseksuele koppels nadelig behandeld werden 

door makelaars in vergelijking met heteroseksuele koppels, maar dat lesbische koppels een 

gelijkaardige behandeling kregen.5 Ook in de Canadese stad Vancouver stelde men vast dat enkel 

homoseksuele koppels af te rekenen kregen met huurdiscriminatie, maar niet lesbische koppels.6 Op 

de Zweedse woningmarkt vonden onderzoekers ook geen indicaties van discriminatie van lesbische 

koppels, maar wel van homoseksuele koppels.7 In een recente studie in zes grote Duitse steden stelde 

men dan weer geen discriminatie van homoseksuele koppels vast (discriminatie van lesbische koppels 

werd er niet onderzocht).8 

Discriminatie van holebi’s werd wel reeds in België onderzocht op de arbeidsmarkt. Professor Stijn 

Baert stelde op basis van 576 praktijktesten vast dat lesbische kandidaten wat vaker uitgenodigd 

worden voor een job interview dan vrouwelijke heteroseksuele kandidaten.9 Het effect was echter 

zwak en te wijten aan de combinatie van leeftijd en moederschap. Werkgevers schatten immers de 

kans groter in dat heteroseksuele vrouwen op moederschapsverlof gaan dan lesbische vrouwen. 

 

 

 

  

                                                           
5 Levy, D., Wissoker, D, Aranda, C. et al. (2017). A paired-testing pilot study of housing discrimination against 
same-sex couples and transgender individuals. Washington: The Urban Institute. 
Schwegman, D. (2018). Rental market discrimination against same-sex couples: evidence from an email 
correspondence test. Accepted for publication in Housing Policy Debates. 
6 Lauster, N., Easterbrook, A. (2011). No room for new families? A field experiment measuring rental 
discrimination against same-sex couples and single parents. Social Problems, 58, 389-409. 
7 Ahmed, A., Andersson, L., Hammarstedt, M. (2008). Are lesbians discriminated against in the rental housing 
market? Evidence from a correspondence testing experiment. Journal of Housing Economics, 17, 234-238. 
Ahmed, A., Hammarstedt, M. (2009). Detecting discrimination against homosexuals: evidence from a field 
experiment on the internet. Economica, 76, 588-597. 
8 Mazziotta, A., Zerr, M., Rohmann, A. (2015). The effects of multiple stigmas on discrimination in the German 
housing market. Social Psychology, 46, 325-334. 
9 Baert, S. (2014). Career lesbians. Getting hired for not having kids? Industrial Relations Journal, 45, 543-561. 
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2. Methodologie 
 

2.1. Dataverzameling 
 

In dit onderzoek werd discriminatie op de Gentse huurwoningmarkt op basis van seksuele geaardheid 

gemeten aan de hand van correspondentietesten, waarbij circa de helft discriminatie van 

homoseksuele kandidaten heeft gemeten en de andere helft discriminatie van lesbische kandidaten. 

Correspondentietesten zijn een type praktijktesten waarbij men makelaars en eigenaars schriftelijk 

contacteert naar aanleiding van een concrete huuradvertentie met twee quasi-identieke kandidaat-

huurders (een test- en controlepersoon) die enkel verschillen op vlak van hun seksuele geaardheid.10 

De testpersoon was in dit geval een homoseksuele of lesbische kandidaat en de controlepersoon een 

heteroseksuele kandidaat. Wanneer nadien blijkt dat homoseksuele of lesbische kandidaten nadeliger 

behandeld werden dan de heteroseksuele kandidaten, dan gaat men ervan uit dat de ongelijke 

behandeling te wijten is aan discriminatie. Correspondentietesten zijn een methode om op een 

objectieve manier discriminerend gedrag te meten (en niet attitudes of intenties). 

De dataverzameling gebeurde tussen 20 mei en 15 juli 2018 en bestond uit drie stappen. Allereerst 

stelden we een lijst op van beschikbare private huurwoningen in Gent. We maakten hiervoor gebruik 

van de populaire immosite Immoweb.be. Deze website biedt het voordeel dat ze een groot aantal 

panden beschikbaar stelt, voldoende achtergrondinformatie vermeldt voor statistische analyse 

achteraf en zowel advertenties van particuliere verhuurders als vastgoedmakelaars aanbiedt. Dagelijks 

worden er circa 200 à 250 huurpanden in Gent aangeboden op Immoweb. Om toch minstens 800 

correspondentietesten te kunnen uitvoeren, besloten we om vier testrondes te organiseren: twee voor 

discriminatie van homoseksuele kandidaten en twee voor discriminatie van lesbische kandidaten. 

Verschillende makelaars hadden per testronde meerdere beschikbare huurpanden op Immoweb. Om 

overlast en onraad te vermijden, selecteerden we at random één huuradvertentie per makelaar per 

testronde. Dat heeft als gevolg dat huurwoningen aangeboden door vastgoedmakelaars 

ondervertegenwoordigd zijn in de correspondentietesten. Om hiervoor te corrigeren zullen we bij de 

statistische analyses nadien de data zodanig wegen zodat we representatieve uitspraken kunnen doen 

over het voorkomen van huurdiscriminatie bij huurwoningen aangeboden op Immoweb. 

In de tweede stap werden de makelaars en verhuurders naar aanleiding van een concrete 

huuradvertentie via een bericht op de immobiliën website gecontacteerd door twee quasi-identieke 

                                                           
10 Voor meer info over praktijktesten, zie: Verhaeghe, P.P. (2017). Liever Sandra dan Samira. Over praktijktesten, 
mysterieshopping en discriminatie. Berchem: Uitgeverij EPO. 
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kandidaat-huurders: een homoseksuele/lesbische kandidaat (de testpersoon) en een heteroseksuele 

kandidaat (de controlepersoon). Het gaat om paarsgewijze testen, waarbij dezelfde makelaar of 

verhuurder door zowel de test- als de controlepersoon gecontacteerd werden. Het is hierbij belangrijk 

dat de seksuele geaardheid van zowel de test- als controlepersoon duidelijk is voor de makelaar en 

verhuurder. Enkel in dat geval kunnen we een eventuele nadelige behandeling op een causale manier 

toewijzen aan de seksuele geaardheid van de kandidaten. In lijn met internationaal onderzoek naar 

holebi-discriminatie op de woningmarkt maakten we de seksuele geaardheid als volgt duidelijk11: 

• In de berichten van zowel de test- als controlepersoon werd melding gemaakt van de relatie. 

(Bv. “We zijn op zoek zijn naar een appartement voor een koppel” of “Mijn man en ik zijn zeer 

geïnteresseerd in uw huurwoning.”). Bij de correspondentietesten vergeleken we dus eigenlijk 

koppels. Uit de precieze woordkeuze moest bovendien blijken dat het om een liefdesrelatie 

en niet om een vriendschappelijke relatie gaat (bv. dus niet “Mijn vriend en ik zijn 

geïnteresseerd in uw huurwoning.”) 

• Vervolgens werd duidelijk gemaakt dat het om een homoseksuele of lesbische relatie (bij de 

testpersoon) dan wel een heteroseksuele relatie (bij de controlepersoon) gaat. Dat gebeurde 

door telkens beide voornamen van het koppel te vermelden: ofwel in het bericht zelf (bv. Ik 

en mijn man Frederik) ofwel bij de ondertekening onderaan het bericht (bv. Groeten, Frederik 

en Bart). We gebruikten hierbij telkens duidelijk vrouwelijke en mannelijke namen (met andere 

woorden geen genderneutrale namen). Dit leverde drie combinaties op: twee vrouwelijke 

namen in het geval van een lesbische testpersoon, twee mannelijke namen in het geval van 

een homoseksuele testpersoon, en de combinatie van een vrouwelijke en mannelijke naam in 

het geval van de heteroseksuele controlepersoon.  

• We matchten de berichten van de test- en controlepersoon steeds zodat het geslacht van de 

verzender dezelfde is. In het geval van een homoseksuele testpersoon werd het bericht 

verstuurd door een mannelijke controlepersoon (dus de man in de heteroseksuele relatie). In 

het geval van een lesbische testpersoon werd het bericht verstuurd door een vrouwelijke 

controlepersoon (dus de vrouw in de heteroseksuele relatie). Op die manier kunnen we een 

eventuele nadelige behandeling zeker toewijzen aan discriminatie op basis van seksuele 

                                                           
11 Ahmed, A., Andersson, L., Hammarstedt, M. (2008). Are lesbians discriminated against in the rental housing 
market? Evidence from a correspondence testing experiment. Journal of Housing Economics, 17, 234-238. 
Lauster, N., Easterbrook, A. (2011). No room for new families? A field experiment measuring rental 
discrimination against same-sex couples and single parents. Social Problems, 58, 389-409. 
Mazziotta, A., Zerr, M., Rohmann, A. (2015). The effects of multiple stigmas on discrimination in the German 
housing market. Social Psychology, 46, 325-334. 



7 
 

geaardheid en niet aan genderdiscriminatie. De voornaam van de verzender werd duidelijk 

gemaakt uit zowel de ondertekening onderaan het bericht als uit het emailadres. 

Bij de contactname waren de berichten van de test- en controlepersonen vrij gelijkaardig. Beiden 

informeerden of de woning nog beschikbaar is en of ze kunnen langskomen voor een plaatsbezoek. 

Hoewel de precieze verwoording verschilde tussen test- en controlepersonen om niet op te vallen, 

waren beide berichten gelijkaardig qua toon en lengte. Figuren 1 en 2 tonen een voorbeeld van de 

correspondentietesten van respectievelijk een homoseksuele testpersoon en een heteroseksuele 

controlepersoon. 

Figuur 1. Voorbeeldbericht van een homoseksuele testpersoon 

Beste, 

Mijn partner en ik zijn geïnteresseerd in deze huurwoning. Zouden we eens mogen langskomen om 

deze te bezichtigen? 

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groeten, 

Thomas en Nick 

 

Figuur 2. Voorbeeldbericht van een heteroseksuele controlepersoon 

Hallo, 

We zijn op zoek naar een woning voor een koppel en zagen deze advertentie op immoweb. Is deze 

woning nog vrij en kunnen we een afspraak maken voor een plaatsbezoek? 

Dank bij voorbaat. 

Groeten, 

Hannelore en Geert 

 

Bij het uitvoeren van de correspondentietesten werd er gebruik gemaakt van fictieve profielen in 

plaats van echte kandidaat-huurders. Voor iedere fictieve test- en controlepersoon maakten we 
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volgende zaken aan: een fictieve voor- en achternaam, een emailadres met de voornaam en een Gsm-

nummer (verreist voor de registratie op Immoweb). Om de overlast voor makelaars en verhuurders 

tot een minimum te beperken, werden er nooit concrete afspraken gemaakt voor bezichtiging. Ofwel 

werd er niet op een eventueel antwoord van de verhuurder of makelaar gereageerd, ofwel werd er 

gereageerd dat ze intussen reeds een andere huurwoning gevonden hebben. 

In de derde stap gingen we na of test- en controlepersonen verschillend behandeld werden door de 

gecontacteerde makelaars en verhuurders. Na elke testronde voorzagen we een periode van tien 

dagen waarin we opvolgden of en welke reactie verhuurders en makelaars gaven op beide 

contactnames. We spreken van een nadelige behandeling wanneer de ene kandidaat-huurder (de 

controlepersoon) door de makelaar werd uitgenodigd om de huurwoning te bezichtigen, terwijl de 

andere kandidaat-huurder (de testpersoon) niet werd uitgenodigd om de huurwoning te bezichtigen 

of gewoonweg geen antwoord kreeg. Met eventueel meer ‘subtiele’ vormen van ongelijke behandeling 

hielden we in dit onderzoeksrapport geen rekening (bv. een email later beantwoorden of meer 

bijkomende vragen stellen). 

Bovenstaande drie stappen werden elke twee weken herhaald en dat voor de duur van vier testrondes. 

Dit wil zeggen dat elke twee weken een nieuwe lijst van panden werd aangelegd, op basis waarvan 

vervolgens de makelaars en verhuurders gecontacteerd werden. In totaal voerden we 943 

correspondentietesten uit: 469 testen waarbij een homoseksuele kandidaat vergeleken werd met een 

heteroseksuele kandidaat (testronde 1 en 3) en 474 testen waarbij een lesbische kandidate vergeleken 

werd met een heteroseksuele kandidate (testronde 2 en 4). Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal 

geslaagde testen per testronde. 

Tabel 1. Overzicht van het aantal geslaagde correspondentietesten per testronde 

Testronde Aantal geslaagde testen 

Testronde 1 219 

Testronde 2 231 

Testronde 3 250 

Testronde 4 243 

Totaal 943 
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2.2. Statistische analyses 
 

Na het uitvoeren van de correspondentietesten werden de resultaten statistisch verwerkt. Bij de 

reacties van de makelaars en verhuurders zijn er steeds drie mogelijke combinaties: (a) de test- en 

controlepersonen werden allebei uitgenodigd om de woning te bezichtigen, (b) de testpersoon werd 

nadelig behandeld ten opzichte van de controlepersoon (= negatieve discriminatie) en (c) de 

controlepersoon werd nadelig behandeld ten opzichte van de testpersoon (= positieve discriminatie). 

In lijn met de aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie werd met de situatie waarbij 

beide kandidaten geen antwoord kregen, geen rekening gehouden.12  De netto-discriminatiegraad 

werd daarom als volgt berekend:13 

 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 − 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑔𝑟𝑎𝑎𝑑 =  
𝑏 − 𝑐

𝑎 +  𝑏 + 𝑐
 

 

In de teller van de formule werd de positieve discriminatie (c) van de negatieve discriminatie (b) 

afgetrokken. De redenering hierachter is dat een toevallige ongelijke behandeling steeds mogelijk is 

(bv. een makelaar vergeet een e-mail te beantwoorden), maar dat dit evenveel zou moeten 

voorkomen bij de test- als bij de controlepersoon. De grootte van dit ‘toevallige’ (random)-gedeelte 

werd geschat met de positieve discriminatie (de situatie waarbij de controlepersoon benadeeld 

wordt). Vervolgens wordt deze ‘toevallige’ positieve discriminatie van de negatieve discriminatie 

afgetrokken. Op die manier krijgt men een netto graad van systematische discriminatie tegen 

homoseksuele en lesbische kandidaten. De netto-discriminatiegraad drukt het percentage uit waarin 

                                                           
12 Bovenkerk F. 1992. A Manual for International Comparative Research on Discrimination on the Grounds of 
‘Race’ and ‘Ethnic origin’. Geneva: International Labour Organization. 
Zie ook: Riach, P., Rich, J. (2014). Field experiments of discrimination in the market place. The Economic Journal, 
112, 480-518. 
13 Voor meer informatie zie: 
Ondrich, J., Ross, S., Yinger, J. (2000). How common is housing discrimination? Improving on traditional 
measures. Journal of Urban Economics, 47, 470-500. 
Pitingolo, R., Ross, S. (2015). Housing discrimination among available housing units in 2012: Do paired testing 
studies understate housing discrimination? Housing Policy Debate, 17, 61-85. 
Riach, P.A., Rich, J. (2002). Field experiments of discrimination in the market place. The Economic Journal 112, 
480-518. 
Ross, S., Turner, M.A. (2005). Housing discrimination in metropolitan America: explaining changes between 1989 
and 2000. Social Problems, 52, 152-180. 
Turner, M.A., Ross, S., Glaster, G., Yinger, J. (2002). Discrimination in Metropolitan Housing Markets: Phase I – 
National Results from Phase I of the HDS 2000. Washington, DC: US Department of Housing and Urban 
Development. 
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de testpersoon systematisch benadeeld wordt ten opzichte van de controlepersoon. Om 

representatieve uitspraken te kunnen over de private huurwoningmarkt, wegen we nadien de 

bekomen netto-discriminatiegraden zodanig dat het aandeel makelaars versus particuliere 

verhuurders een afspiegeling vormt van hun woningaanbod op de website Immoweb. De gewogen 

percentages geven op die manier een correcter beeld van de discriminatie dan de ongewogen 

percentages. 

Naast deze netto-discriminatiegraad gingen we ook na of de discriminatie verband houdt met 

eigenschappen van de woning of verhuurder. Uit de advertenties van de huurwoningen distilleerden 

we extra informatie over de woningen waarvoor de kandidaat-huurders e-mailden en over de 

verhuurders van die woningen. In de praktijk gaat het over informatie met betrekking tot de huurprijs, 

de grootte, het type woning en of de woning wordt verhuurd door hetzij een vastgoedmakelaar, hetzij 

een particuliere verhuurder. Aan de hand van deze gegevens voerden we een analyse uit die ons in 

staat stelt om te bepalen of discriminatie vaker of minder vaak voorkomt in sommige woningen of bij 

bepaalde verhuurders. Dit doen we aan de hand van een zogenaamde logistische regressieanalyse. Bij 

een logistische regressieanalyse bekijken we de invloed van bepaalde factoren op de kans dat een 

bepaalde kandidaat-huurder uitgenodigd wordt om de woning te bezichtigen.  
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3. Resultaten 
 

3.1. Netto-discriminatiegraden 

Figuur 3 toont de ongewogen en gewogen netto-discriminatiegraden van homoseksuele en lesbische 

koppels op de private huurwoningmarkt in Gent. Er is weinig verschil tussen de ongewogen en 

gewogen percentages, wat impliceert dat de verhouding makelaars versus particuliere verhuurders 

weinig uitmaakt voor de discriminatie van homoseksuele en lesbische kandidaten. Percentages groter 

dan nul wijzen op een nadelige behandeling van homoseksuele en heteroseksuele kandidaten in 

vergelijking met heteroseksuele kandidaten. Percentages kleiner dan nul geven dan weer een 

voordelige behandeling van homoseksuele en heteroseksuele kandidaten weer. Uit de 943 

correspondentietesten blijkt dat er sprake is van een voordelige behandeling van holebi’s in 8% van de 

huuradvertenties (-8%, significant: p<0,05). Wanneer we opsplitsen tussen homoseksuele en lesbische 

kandidaten, dan blijkt dat homoseksuele kandidaten significant meer bevoordeeld worden dan 

heteroseksuele kandidaten (-10%, significant: p<0,01), maar dat lesbische kandidaat-huurders niet 

significant meer bevoordeeld worden dan heteroseksuele koppels (-6%, niet significant). We dienen 

hierbij wel te benadrukken dat het om een relatief kleine voordelige behandeling gaat. 

 

Figuur 3. Ongewogen en gewogen netto-discriminatiegraden van homoseksuele en lesbische 

kandidaten 

 

-8% -10%
-7%-8% -10%

-6%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Totaal Homo koppel Lesbisch koppel

Ongewogen Gewogen



12 
 

 

Figuur 4 splitst de resultaten verder op tussen makelaars en private verhuurders. We zien dat 

homoseksuele en lesbische kandidaten licht bevoordeeld worden door zowel makelaars als 

particuliere verhuurders in respectievelijk 8% en 9% van de gevallen (randsignificant: p < 0,10). Verdere 

analyses tonen aan dat deze voordelige behandeling volledig toe te schrijven is aan de hogere 

uitnodigingskans van homoseksuele kandidaten. Zij krijgen een voordelige behandeling in 10% en 11% 

van de gevallen door respectievelijk makelaars en private verhuurders (-10%, randsignificant: p < 0,10 

en -11%, significant: p < 0,05). Er is terug geen significante discriminatie van lesbische kandidaten in 

vergelijking met heteroseksuele kandidaten door makelaars en particuliere verhuurders 

(respectievelijk -6% en -7%, beide niet significant). In het algemeen verschillen makelaars en private 

verhuurders niet significant van elkaar in hun behandeling van holebi-koppels. 

 

Figuur 4. Netto-discriminatiegraden van homoseksuele en lesbische kandidaten, opgesplitst tussen 

makelaars en private verhuurders 

 

 

3.2. Logistische regressieanalyses 

In dit deel gaan we na of de behandeling van homoseksuele en lesbische kandidaat-huurders verschilt 

naargelang de kenmerken van de huurwoning (meerbepaald de huurprijs, het aantal slaapkamers en 

het type woning) en de etnische afkomst van de verhuurder. We maken hierbij een onderscheid tussen 

een nadelige behandeling enerzijds en een voordelige behandeling anderzijds. We spreken van een 
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nadelige behandeling wanneer enkel de heteroseksuele kandidaat uitgenodigd wordt om de woning 

te bezoeken en niet de homoseksuele of lesbische kandidaat. We hebben het over een voordelige 

behandeling wanneer het omgekeerde zich voordoet, met name wanneer enkel de homoseksuele of 

lesbische kandidaat uitgenodigd wordt om de woning te bezoeken en niet de heteroseksuele 

kandidaat. 

 

3.2.1. Maandelijkse huurprijs van de woning 

Er is geen significant effect van de maandelijkse huurprijs op het voorkomen van een nadelige 

behandeling, maar wel op een voordelige behandeling. Met andere woorden: hoe duurder de 

huurwoning, hoe meer homoseksuele en lesbische kandidaat-huurders bevoordeeld worden ten 

opzichte van heteroseksuele kandidaat-huurders. Er is bij dit prijseffect geen significant verschil tussen 

homoseksuele of lesbische kandidaat-huurders of tussen makelaars en particuliere verhuurders. 

 

3.2.2. Aantal slaapkamers van de woning 

De grootte van de huurwoning – geschat via het aantal slaapkamers van het pand – heeft geen 

significant effect op het voorkomen van zowel een nadelige als een voordelige behandeling, ook niet 

wanneer we opsplitsen tussen homoseksuele of lesbische kandidaat-huurders of tussen makelaars en 

particuliere verhuurders. 

 

3.2.3. Type huurwoning 

We verdeelden de huurwoning onder in drie categorieën: ‘appartementen’ (inclusief lofts en 

serviceflats), ‘huizen’ (inclusief bel-etages, herenhuizen en villa’s) en ‘studio’s, koten en duplexen’. Het 

type huurwoning heeft geen significant effect op het voorkomen van een nadelige behandeling (p > 

0,05), maar wel een klein significant effect op het voorkomen van een voordelige behandeling (p < 

0,05). Homoseksuele en lesbische koppels worden vaker voordeliger behandelend in huizen dan in de 

kleinere duplexen, studio’s of koten. Verdere analyses tonen aan dat dit significant effect van type 

huurwoning op het voorkomen van een voordelige behandeling enkel geldt voor vastgoedmakelaars 

en niet voor particuliere verhuurders. 

 

 



14 
 

 

3.2.4. Etniciteit van de verhuurder of makelaar 

We onderzochten ook in welke mate de etnische origine van de particuliere verhuurder of 

vastgoedmakelaar een invloed heeft op de behandeling van homoseksuele of lesbische kandidaat-

huurders. De etnische afkomst werd ingeschat op basis van de naam van de verhuurder of makelaar 

onderaan hun antwoorden per mail. Deze methode is zeker niet perfect, maar was de best mogelijke. 

Deze naamherkenningsmethode leverde 7 verhuurders en makelaars met een Oost- of Centraal-

Europees klinkende naam op en 3 verhuurders en makelaars met een Turks of Maghrebijns klinkende 

naam. Deze aantallen zijn helaas te klein om betrouwbare statistische analyses te doen, maar 8 van de 

10 verhuurders met een vreemde naam discrimineerden helemaal niet en 2 van de 10 discrimineerden 

positief ten voordele van homoseksuele of lesbische kandidaat-huurders. 
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4. Conclusie 
 

Deze studie onderzocht in welke mate homoseksuele en lesbische koppels in de eerste fase van het 

verhuurproces gediscrimineerd werden op de private huurwoningmarkt in Gent in vergelijking met 

heteroseksuele koppels. We organiseerden hiervoor 943 gepaarde correspondentietesten bij 

huuradvertenties op Immoweb. Uit de resultaten blijkt dat homoseksuele en lesbische koppels niet 

gediscrimineerd worden bij het verkrijgen van een plaatsbezoek voor de huurwoning. Integendeel, 

homoseksuele koppels krijgen zelfs wat vaker een uitnodiging voor plaatsbezoek dan heteroseksuele 

koppels. Het gaat echter om een zeer lichte vorm van voordelige behandeling dat voornamelijk bij 

duurder huizen plaatsvindt. Deze onderzoeksresultaten liggen in lijn met deze van een recente studie 

op Duitse woningmarkt waarin men geen discriminatie van homoseksuele koppels vond.14 

Bovenstaande conclusies moeten echter gezien worden tegen de achtergrond van een aantal 

belangrijke limitaties van deze studie. Ten eerste werd de discriminatie enkel tijdens de eerste fase 

van het verhuurproces onderzocht, zijnde het al dan niet de mogelijkheid krijgen om de huurwoning 

te bezichtigen. Het is niet onmogelijk dat de seksuele geaardheid van een kandidaat-huurder meer een 

rol speelt in de later fasen van het verhuurproces, zoals tijdens het plaatsbezoek of bij de 

onderhandeling van het huurcontract. Tijdens deze latere fasen wordt de genderexpressie van de 

kandidaat immers meer zichtbaar, waardoor verwacht kan worden dat homoseksuele en lesbische 

kandidaten dan meer met discriminatie te kampen zullen hebben. Ten tweede voerden we enkel 

correspondentietesten uit bij huurwoningen die op Immoweb openbaar geadverteerd werden. Veel 

huurwoningen worden echter ook informeel of via offline huuradvertenties verhuurd. Dit specifieke 

marktsegment blijft een blinde vlek in het discriminatieonderzoek in België. Ten derde onderzochten 

we enkel de discriminatie van homoseksuele en lesbische koppels, terwijl de LGBTI-gemeenschap veel 

meer divers is dan deze twee categorieën. In lijn met Amerikaans onderzoek15 beveel ik dan ook 

onderzoek naar de discriminatie van transgenders op de woningmarkt aan. Omwille van 

schaalvoordelen wordt dit onderzoek het best op Vlaams of Belgische niveau in plaats van lokaal 

niveau uitgevoerd. 

  

                                                           
14 Mazziotta, A., Zerr, M., Rohmann, A. (2015). The effects of multiple stigmas on discrimination in the German 
housing market. Social Psychology, 46, 325-334. 
15 Levy, D., Wissoker, D, Aranda, C. et al. (2017). A paired-testing pilot study of housing discrimination against 
same-sex couples and transgender individuals. Washington: The Urban Institute. 
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