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Rechtbank veroordeelt verhuurder voor 
discriminatie naar vermogen
Met een beschikking van 5 mei 2015 veroordeelde de voorzitter van de recht-
bank van eerste aanleg in Namen een verhuurder, die eiste dat kandidaat-huur-
ders een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en een minimuminkomen 
konden voorleggen.

wijslast naar de vermeende dader. Nadat de 
Belgische staat werd veroordeeld omdat er 
geen KB daarover was uitgevaardigd, werd het 
woord praktijktesten geschrapt uit de wet. De 
politieke wil om de maatregel toe te passen 
was en is er niet.
De uitspraak in Namen verheugt, maar de 
vaststelling blijft dat er nood is aan een aan-
passing van de wetgeving zodat de strijd tegen 
discriminatie de nodige juridische hefbomen 
krijgt. Zonder een wijziging van de regels om 
discriminatie te bestrijden, zal de uitspraak 
een uniek geval blijven. De federale resolutie 

trekt opnieuw de kaart van zelfregulering, ter-
wijl dit geval en vele andere keer op keer bewij-
zen dat het ruimschoots onvoldoende is. De 
politici zouden best oor hebben voor de vraag 
van de middenveldorganisaties en werk ma-
ken van een werkelijke antidiscriminatieregel-
geving, inclusief praktijktesten.
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Hind Riad

Het Interfederaal Gelijkekansencen-
trum werd door verschillende perso-
nen gecontacteerd om de praktijk 
aan te klagen. Ondanks de pogingen 
tot bemiddeling van het Centrum 

stopte de verhuurder er niet mee. In januari 
2014 plaatste de verhuurder opnieuw een ad-
vertentie met dezelfde eisen. Op basis van die 
advertentie legde het Centrum een verzoek-
schrift neer tegen de verhuurder. Het Centrum 
vorderde de staking van de discriminatie op 
basis van het beschermd criterium vermogen, 
op stra�e van een dwangsom.

RISICO OP HERHALING
Volgens de verhuurder was de vordering niet 
ontvankelijk, omdat er geen sprake was van 
spoedeisendheid die de procedure in kort ge-
ding rechtvaardigt (de advertentie dateerde 
van januari 2014, de woning was ondertussen 
al verhuurd). De rechter verwijst naar artikel 
20 §4 van de antidiscriminatiewet, dat stelt dat 
het Centrum de staking kan vorderen van een 
discriminatie op basis van een procedure zoals 
in kort geding: de procedure is naar vorm in 
kort geding, maar de rechter spreekt zich ten 
gronde uit. De spoedeisendheid wordt ver-
moed.
Over het belang in hoofde van het Centrum 
stelt de rechter dat hoewel de laatste adverten-
tie van de verhuurder in januari 2014 werd ge-
publiceerd, het Centrum belang heeft bij de 
procedure. In het kader van een vordering tot 
staking kan de rechter immers de staking van 
een praktijk bevelen waaraan een einde is ge-
komen, als er een risico is op herhaling. In dit 
geval stelt de rechter vast dat het risico op her-
haling voldoende wordt aangetoond. Voor-
eerst omdat de feiten meermaals door het 
Centrum werden vastgesteld, en omdat de ver-
huurder de feiten niet betwist.
Ten gronde oordeelt de rechter dat de ongelij-
ke behandeling op basis van vermogen, gezien 
de advertenties, niet kan worden betwist. Vol-
gens de verhuurder zou dat verschil in behan-
deling een legitiem doel nastreven. Hij stelde 
dat hij de kandidaat-huurders die niet aan zijn 

voorwaarden voldeden ongelijk moest behan-
delen, omdat ze hem onvoldoende garanties 
zouden bieden om het risico op insolvabiliteit 
te dekken.
Dat overtuigt de rechter echter niet. Hij stelt 
vast dat de verhuurder gedrag heeft vertoond 
dat de grenzen van een normale dekking tegen 
het risico op insolvabiliteit te buiten gaat door 
een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur te eisen. De verhuurder sluit daarbij 
huurders uit die solvabel zijn zoals huurders 
met een arbeidscontract van bepaalde duur of 
huurders zonder beroepsinkomen. De rechter 
besluit dan ook dat er geen sprake is van een 
legitiem doel. Gelet op het risico op herhaling 
legt de rechter een dwangsom op. De verhuur-
der wordt veroordeeld tot staking van de dis-
criminatie op basis van vermogen, op stra�e 
van een dwangsom van 500 euro per inbreuk.

PRAKTIJKTESTEN
Zoals het Centrum in een persbericht van 11 
mei 2015 meedeelde, vormt de uitspraak een 
belangrijk precedent in België.
Maar ondanks het arsenaal aan antidiscrimi-
natiewetgeving in ons land zijn er zeer weinig 
gerechtelijke veroordelingen. Hoe komt dat? 
Niet omdat er weinig discriminatie is in ons 
land. Zowel voor werknemers als voor huur-
ders zijn de cijfers zeer duidelijk: 1 bedrijf op 3 
discrimineert in Brussel (studie KUL en ULB), 
1 op 3 allochtone huurders wordt gediscrimi-
neerd (studie UGent).
De reden waarom er weinig veroordelingen 
zijn en naar mijn mening onvoldoende voor-
uitgang wordt geboekt in de strijd tegen discri-
minatie, is omdat het zeer moeilijk is discrimi-
natie te bewijzen. In dit concrete geval was het 
bewijs overduidelijk aangezien de verhuurder 
schriftelijk melding maakte van de discrimina-
tie. Maar discriminatie op basis van andere 
beschermde criteria gebeurt meestal niet 
zwart op wit. Een advertentie voor een woning 
waarin zou worden vermeld ‘geen Afrikanen’ of 
nog ‘geen holebi’ komt niet voor.
Daarom voorzag de antidiscriminatiewet van 
2003 in een verlichting van de bewijslast door 
de toepassing van praktijktesten. Een vergelij-
kende praktijktest verschuift immers de be-

De politici zouden best werk maken van een werkelijke antidiscriminatieregelgeving, inclusief praktijktesten.
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VDAB krijgt 
meer bevoegdheden
Dankzij de zesde staatshervorming kreeg 
het beleidsdomein Werk en Sociale Economie 
er een aantal bevoegdheden bij. Een decreet 
van 24 april 2015 bundelt verschillende 
bepalingen die de nieuwe bevoegdheden 
uitvoeren. Zo krijgt de VDAB een machtiging 
om via elektronische weg te communiceren, 
met dezelfde bewijswaarde en dezelfde 
rechtsgevolgen als de klassieke communi-
catie op papier. Op Brussels niveau bestaat 

een gelijkaardige regeling. Uit de toelichting 
blijkt dat de elektronische communicatie 
mogelijk is zonder dat dit telkens expliciet 
moet worden opgenomen in de regelge-
ving bij elke uitoefening van decretale 
bevoegdheden. Het is wel de bedoeling dat 
men telkens bekijkt wat de meest efficiënte 
manier van communiceren is in elke situatie. 
Er mag uiteraard geen nadeel zijn voor de 
betrokkene, en er is geen verplichting om 
elektronisch te communiceren. De Vlaamse 
regering bepaalt later nog een datum van 
inwerkingtreding.
Het decreet behandelt daarnaast ook de 
nieuwe taak van controleren en bestraffen 
van werkzoekenden bij de beschikbaarheid 
voor de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij 
ook over het nemen van beslissingen en 
opleggen van sancties bij die controle, en 

over het toekennen van vrijstellingen voor 
die beschikbaarheid. Het takenpakket van 
de VDAB breidt zo uit, maar ze moet de 
extra bevoegdheden uitoefenen volgens het 
federaal normatief kader dat de begrippen 
‘actieve’ en ‘passieve’ beschikbaarheid 
invult. Voor de bestraffing en het verhoren 
van werkzoekenden wordt binnen de VDAB 
een aparte controledienst opgericht. Op die 
manier blijfven de onafhankelijkheid en neu-
traliteit bij de beslissingen gewaarborgd. Het 
decreet van 24 april 2015 legt de principes 
en de essentiële elementen vast, maar voor 
de rest blijft het wachten op de nodige uit-
voeringsbepalingen. De vrijstellingen bij een 
studie, beroepsopleiding of stage worden 
toegekend als ze kaderen in het traject naar 
werk. De werkzoekende blijft ingeschreven 
bij de VDAB en moet handelen volgens het 

traject. Vrijstellingen worden toegekend voor 
de duur van de opleiding, beperkt tot een 
maximumduur van in principe 12 maanden 
(verlengbaar). Voor de inwerkingtreding van 
de regels rond het activeren en controleren 
van werkzoekenden moet de Vlaamse rege-
ring nog een datum vaststellen, de andere 
regels traden in werking op 1 mei 2015 
(decreet 24 april 2015, BS 7 mei 2015).

Maritieme arbeid
Het verdrag op maritieme arbeid is in België 
in werking getreden op 20 augustus 2014. 
Dat zorgde al voor heel wat regelgeving en 
aanpassingen aan bestaande regels. Het 
kb van 7 mei 2015 zet richtlijn 2013/54 om 
door acht andere besluiten aan te passen. 
De Europese tekst omschrijft de verant-

woordelijkheden van de vlaggenstaat bij de 
naleving en de handhaving van het verdrag 
op maritieme arbeid.
Het verdrag is een soort code met rechten 
voor zeevarenden. De gezondheidsbescher-
ming, het loon, de rusttijd en de toegang tot 
socialezekerheidsstelsels van werknemers 
aan boord van een schip komen onder 
andere aan bod. Volgens het verdrag moet 
elk schip dat onder de vlag van een verdrag-
sluitend land vaart en elk schip dat in de 
haven van zo’n land ligt, over een maritiem 
arbeidscertificaat en een conformiteitsver-
klaring voor maritieme arbeid beschikken 
om te garanderen dat de arbeids- en 
levensomstandigheden aan boord in over-
eenstemming zijn met het verdrag. Het kb is 
in werking getreden op 8 mei 2015 (kb 7 mei 
2015, BS 8 mei 2015).
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