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1. Inleiding
De voorbije decennia hebben reeds veel organisaties de moeilijke zoektocht naar een betaalbare
huurwoning in Antwerpen aangeklaagd. Hoewel het vinden van een goede woning ongetwijfeld voor
iedereen geen sinecure is, leeft bij etnische minderheden sterk het gevoel dat ze ook met etnische
discriminatie af te rekenen hebben. Etnische discriminatie verwijst naar een nadelige behandeling
omwille van de etnisch-culturele afkomst. Op de huurwoningmarkt betekent dit dat een kandidaathuurder van vreemde origine geen of minder kans heeft om een huurwoning te bezichtigen of te
kunnen huren in vergelijking met een kandidaat-huurder van Belgische origine, en dat enkel en alleen
maar omwille van zijn/haar etnische afkomst. Deze nadelige behandeling op basis van etnische origine
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 etnische
afkomst is geen relevant criterium.1
Etnische discriminatie is reeds uitgebreid aangetoond op de huurwoningmarkt in België. Kandidaathuurders met een Maghrebijnse, Turkse, Bulgaarse of Sub-Sahara Afrikaanse naam worden door een
significant deel van zowel particuliere verhuurders als vastgoedmakelaars nadelig behandeld.2 Hoewel
zowel de Stad Gent als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reeds een studie naar discriminatie op hun
lokale huurwoningmarkten lieten uitvoeren, is er nog geen omvattende studie naar etnische
discriminatie op de huurwoningmarkt in Antwerpen. Uitzondering is een kleinschalige studie uit 2013
dat aan de hand van 356 telefonische situatietesten bij makelaars en verhuurders vaststelde dat
kandidaten met een Maghrebijnse naam in 19% van de gevallen gediscrimineerd werden bij het zoeken
naar een huurwoning. Van telefonische situatietesten is echter bekend dat ze het voorkomen van
discriminatie onderschatten omdat het voor makelaars en verhuurders aan de telefoon cognitief
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lastiger is om actief een kandidaat te moeten afschepen of te weigeren dan via e-mail.3 Daarnaast
onderzocht de studie ook enkel discriminatie van mannelijke kandidaten met een Maghrebijnse naam
en niet van vrouwelijke kandidaten met een Maghrebijnse naam. Vanuit een intersectioneel
perspectief zou men evenwel kunnen verwachten dat het discriminatiepatroon verschilt tussen
mannelijke en vrouwelijke kandidaten.
De doelstelling van deze studie is dan ook om uitgebreid het voorkomen van etnische discriminatie op
de private huurwoningmarkt in Antwerpen te onderzoeken van zowel mannelijke als vrouwelijke
kandidaat-huurders met een Maghrebijnse naam. We gebruiken hiervoor 943 schriftelijke
correspondentietesten via Immoweb in plaats van telefonische situatietesten. We focussen in deze
studie enkel op de discriminatie van Maghrebijnse kandidaat-huurders en niet deze uit andere etnische
groepen, omdat de Maghrebijnse gemeenschap de grootste groep van niet-Europese origine vormt in
Antwerpen.
Dit onderzoek is het resultaat van een samenwerking tussen vrijwilligers en medewerkers van het
Platform Praktijktesten Nu en de Vrije Universiteit Brussel. Het vormt hiermee een voorbeeld van
citizen science: burgers doen onderzoek onder de wetenschappelijke begeleiding van een universiteit.
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2. Methodologie
2.1. Dataverzameling
In dit onderzoek werd discriminatie op de Antwerpse huurwoningmarkt op basis van etnische afkomst
gemeten aan de hand van correspondentietesten, waarbij circa de helft discriminatie van vrouwelijke
kandidaten van Maghrebijnse afkomst heeft gemeten en de andere helft discriminatie van mannelijke
kandidaten van Maghrebijnse afkomst. 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 etnische afkomst.4 De testpersoon was in dit geval een vrouwelijke of mannelijke
kandidaat met een Maghrebijns klinkende naam en de controlepersoon een vrouwelijke of mannelijke
kandidaat met een Belgisch klinkende naam. Wanneer nadien blijkt dat de Maghrebijnse kandidaten
nadeliger behandeld werden dan de Belgische kandidaten, dan gaat men ervan uit dat de ongelijke
behandeling te wijten is aan etnische discriminatie. Correspondentietesten zijn een methode om op
een objectieve manier discriminerend gedrag te meten (en niet attitudes of intenties).

De dataverzameling gebeurde tussen 20 juni en 10 juli 2018 en bestond uit drie stappen. Allereerst
stelden we een lijst op van beschikbare private huurwoningen in Antwerpen (postcodes 2000, 2018,
2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2100, 2140, 2170, 2180, 2600, 2610 en 2660). 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. Om
voldoende correspondentietesten te kunnen uitvoeren, besloten we om vier testrondes te
organiseren: twee voor discriminatie van vrouwelijke kandidaten met een Maghrebijnse naam en twee
voor discriminatie van mannelijke kandidaten met een Maghrebijnse naam. 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
data. Om hiervoor te corrigeren zullen we bij de statistische analyses nadien de data zodanig wegen
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zodat we representatieve uitspraken kunnen doen over het voorkomen van huurdiscriminatie bij
huurwoningen aangeboden op Immoweb in Antwerpen.

In de tweede stap werden de makelaars en verhuurders naar aanleiding van de concrete
huuradvertentie via een bericht op de immobiliën website gecontacteerd door twee quasi-identieke
kandidaat-huurders: een vrouwelijke of mannelijke kandidaat met een Maghrebijnse naam (de
testpersoon) en een vrouwelijke of mannelijke kandidaat met een Belgische naam (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 etnische
afkomst 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
etnische afkomst van de kandidaten. Het gebruik van vreemde namen is in voorgaand onderzoek reeds
zeer effectief gebleken om de etnische afkomst te signaleren.5 De naam van de kandidaat-huurder was
in deze studie steeds op drie manieren zichtbaar: in het e-mailadres, door de ondertekening van het
bericht op Immoweb en in het profiel op Immoweb. We matchten de berichten van de test- en
controlepersoon steeds zodat het geslacht van de verzender dezelfde is. In het geval van een
mannelijke testpersoon werd het bericht verstuurd door een mannelijke controlepersoon. In het geval
van een vrouwelijke testpersoon werd het bericht verstuurd door een vrouwelijke controlepersoon.
Op die manier kunnen we een eventuele nadelige behandeling zeker toewijzen aan discriminatie op
basis van etnische afkomst en niet aan genderdiscriminatie.

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
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correspondentietesten van respectievelijk een mannelijke testpersoon met een Maghrebijnse naam
en een mannelijke controlepersoon met een Belgische naam.

Figuur 1. Voorbeeldbericht van een mannelijke testpersoon
Beste,
Ik zou graag een afspraak maken om deze woning te bezichtigen. Wanneer zou dit het beste voor u
lukken?
Dank bij voorbaat.
Groeten,
Mourad Abdellaoui

Figuur 2. Voorbeeldbericht van een mannelijke controlepersoon
Beste,
Ik ben geïnteresseerd in deze huurwoning. Zou ik eens mogen langskomen om deze te bezichtigen?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Koen De Smet

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 de 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 kandidaat-huurder met een
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Belgische naam (de controlepersoon) door de makelaar werd uitgenodigd om de huurwoning te
bezichtigen, terwijl de kandidaat-huurder met een Maghrebijnse naam (de testpersoon) niet werd
uitgenodigd om de huurwoning te bezichtigen of gewoonweg geen antwoord kreeg.

Bovenstaande drie stappen werden in elke testronde herhaald. Dit wil zeggen dat telkens een nieuwe
lijst van panden werd aangelegd, op basis waarvan vervolgens de makelaars en verhuurders
gecontacteerd werden. In totaal voerden we 943 correspondentietesten uit: 462 testen waarbij een
mannelijke kandidaat met een Maghrebijnse naam vergeleken werd met een mannelijke kandidaat
met een Belgische naam (testrondes 1 en 3) en 481 testen waarbij een vrouwelijke kandidate met een
Maghrebijnse naam vergeleken werd met een vrouwelijke kandidate met een Belgische naam
(testrondes 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

256

Testronde 2

242

Testronde 3

206

Testronde 4

239

Totaal

943

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
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beide kandidaten geen antwoord kregen, geen rekening gehouden.6 De netto-discriminatiegraad werd
daarom als volgt berekend:7

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
kandidaten met een Maghrebijnse naam. De netto-discriminatiegraad drukt het percentage uit waarin
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.

6
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3. Resultaten
Figuur 3 toont de ongewogen en gewogen netto-discriminatiegraden. De gewogen nettodiscriminatiegraden houden rekening met het groter aandeel huurwoningen die vastgoedmakelaars
op de markt aanbieden in vergelijking met particuliere verhuurders en bieden dus een meer
representatief beeld van het voorkomen van etnische discriminatie op de private huurwoningmarkt.
De correspondentietesten tonen aan dat kandidaten met een Maghrebijnse naam gediscrimineerd
worden in 40% van de gevallen (significant, p < 0,001). Dit betekent dat de kandidaat-huurders met
een Maghrebijnse naam systematisch benadeeld worden door makelaars en verhuurders in
vergelijking van de kandidaat-huurders met een Belgische naam. Er zijn hierbij kleine verschillen tussen
mannelijke en vrouwelijke kandidaat-huurders. Mannelijke kandidaat-huurders met een Maghrebijnse
naam worden in 41% van de gevallen gediscrimineerd in vergelijking met hun mannelijke Belgische
tegenhangers (significant, p < 0,001). Vrouwelijke kandidaat-huurders met een Maghrebijnse naam
worden in 38% van de gevallen gediscrimineerd ten opzichte van vrouwelijke kandidaat met een
Belgische naam (significant, p < 0,001).

Figuur 3. Ongewogen en gewogen netto-discriminatiegraden van mannelijke en vrouwelijke
kandidaten met een Maghrebijnse naam
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Uit figuur 4 blijkt dat er opmerkelijke verschillen zijn tussen vastgoedmakelaars en particuliere
verhuurders: makelaars discrimineren in 30% van de gevallen ten nadele van kandidaten met een
Maghrebijnse naam, terwijl particuliere verhuurders dit in 50% van de gevallen doen (beiden
significant, p < 0,001).

Figuur 4. Netto-discriminatiegraden van mannelijke en vrouwelijke kandidaten met een
Maghrebijnse naam, opgesplitst tussen makelaars en private verhuurders
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4. Conclusie
Dit onderzoek ging aan de hand van 943 correspondentietesten het voorkomen van etnische
discriminatie na op de private huurwoningmarkt in Antwerpen. Uit de analyses blijkt dat kandidaathuurders met een Maghrebijnse naam systematisch benadeeld worden in vergelijking met kandidaathuurders met een Belgische naam. Bij 40% van de huuradvertenties op Immoweb kregen Maghrebijnse
kandidaten geen reactie of werden ze niet voor een bezoek uitgenodigd, terwijl kandidaten met een
Belgische naam wel werden uitgenodigd voor een plaatsbezoek. De etnische discriminatie lag
opmerkelijk hoger bij particuliere verhuurders (50%) dan bij vastgoedmakelaars (30%).
De netto-discriminatiegraad van 40% gaat enkel over de eerste fase van het verhuurproces, zijnde de
mogelijkheid krijgen om als geïnteresseerde huurder de huurwoning te bezichtigen. Het is goed
mogelijk dat er verder gediscrimineerd wordt in latere fases van het verhuurproces (bv. tijdens het
plaatsbezoek of bij de onderhandeling van het huurcontract) en dat de gevonden 40% discriminatie
eerder een minimum is. Daarnaast hebben we ook enkel de officieel geadverteerde huurwoningen op
de website Immoweb onderzocht. Hoewel Immoweb een zeer populaire website is voor
huuradvertenties, biedt het geen inzicht in de informele verhuurcircuits waarbij huurwoningen via
sociale netwerken verhuurd worden of de offline circuits waarbij woningen enkel met een affiche
verhuurd worden. Aangezien deze informele en offline verhuurcircuits voornamelijk gebruikt worden
door particuliere verhuurders en niet door makelaars, zal de etnische discriminatie er waarschijnlijk
ook hoger liggen dan 40%.
Men moet steeds opletten om zomaar discriminatiegraden te vergelijken tussen steden en landen,
omdat het meetmoment en de methodologie kan verschillen, maar wanneer we kijken naar de
gevonden discriminatiegraad van 30% door makelaars in Antwerpen, dan is deze toch relatief hoog in
vergelijking met soortgelijke (gematchte) correspondentietesten in andere steden en landen. In een
onderzoek uit 2017 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was de netto-discriminatie bij NoordAfrikaanse kandidaten 23%.8 Een Gentse studie vond in 2015 een netto-discriminatiegraad van 26% bij
makelaars.9 Ook in het buitenland zijn de discriminatiegraden doorgaans lager: 15% bij Marokkaanse
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mannen in Spanje10 en 25% bij mannen met een Arabische naam in Zweden.11 De Gentse vergelijking
is om meerdere redenen interessant. In Gent voerde men de afgelopen jaren immers een actief
antidiscriminatiebeleid

op

de

lokale

huurwoningmarkt

met

juridische

praktijktesten,

informatiecampagnes en training van makelaars over hoe ze professioneel met discriminerende
vragen van klanten kunnen omgaan. De etnische discriminatie door makelaars op de woningmarkt
daalde er van 26% in 2015 naar 14% in 2017.12 Hoewel meer onderzoek nodig is naar de gevolgen van
deze Gentse aanpak, is het alvast een indicatie dat een doordacht lokaal antidiscriminatiebeleid
weldegelijk een verschil kan maken.
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