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moeilijk sociale relaties opbouwen. Het is dan ook van belang te kijken naar 
het domein van wonen om gelijke kansen te bevorderen en discriminatie tegen 
te gaan. 

In debatten gaat het vaak over de toenemende kloof tussen zij die (met moeite) 
een woning kunnen kopen en zij die buiten de boot vallen, zoals starters. Maar 
er bestaat ook ongelijkheid tussen zij die als goede en betrouwbare huurders 
worden beschouwd en zij die vanwege vooroordelen en stereotypes minder 
kans maken op het huren van een woning.

“Kortgeleden wilde een nieuwe collega uit de andere kant van het land in 
Rotterdam komen wonen”, vertelde een Nigeriaans-Nederlandse vrouw 
tijdens een onderzoek naar discriminatie-ervaringen van woningzoekenden in 
Rotterdam in 2020. “Die witte jongen heeft letterlijk binnen twee weken een 
huisje gevonden. En ik ben al een jaar aan het zoeken, hè. Dat zet je wel aan 
het denken.”
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Het vinden van een goede en betaalbare woning is voor veel mensen nu 
zó lastig dat er sprake is van een wooncrisis. Voor sommige mensen is de 
uitdaging zelfs nog groter, omdat zij in de particuliere huursector te 
maken hebben met institutioneel racisme. Om kansenongelijkheid tegen 
te gaan, is het belangrijk om deze sector te reguleren. 

Huisvesting is een fundamenteel mensenrecht en vormt de basis om een 
bestaan op te bouwen. Wanneer iemand geen woning kan vinden, kan dit 
ingrijpende gevolgen hebben. Het kan de toegang belemmeren tot andere 
domeinen zoals onderwijs of arbeid, en zonder dak boven het hoofd kun je 
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Niet-Nederlands klinkende naam
De landelijke monitor in 2020/2021 en 2021/2022 toont aan dat er structureel 
sprake is van discriminatie op de particuliere huurwoningmarkt: woningzoe-
kenden met een naam die niet als typisch of oorspronkelijk Nederlands wordt 
gezien, hebben minder kans om uitgenodigd te worden om de beschikbare 
woning te bezichtigen. Daar bovenop worden vrouwen minder vaak uitgenodigd 
dan mannen, in het bijzonder vrouwen met een Marokkaans klinkende naam.

Voor het monitoren van discriminatie hebben onderzoekers uit naam van fictieve 
woningzoekenden gereageerd op duizenden huuradvertenties. Daaruit bleek 
dat mensen met een niet-Nederlands klinkende naam structureel minder vaak 
uitgenodigd worden voor een bezichtiging dan mensen met een Nederlands klin-
kende naam, met name buiten de vier grootste steden. Ook zijn ten behoeve van 
de monitors verhuurbemiddelaars gebeld door acteurs die zich voordeden als 
verhuurder. Tijdens deze zogenoemde mystery calls toetsten zij of de bemidde-
laars bereid waren mee te werken aan discriminatie. Wat bleek? Ze waren bijna 
allemaal bereid om mensen met een niet-Nederlandse achtergrond direct of 
indirect uit te sluiten. Met uitzondering van expats uit westerse landen, die juist 
voorrang kregen. 

Uit literatuuronderzoek naar institutioneel racisme in Nederland volgt dat de 
woningmarkt, net als bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, is aan te merken als institu-
tioneel veld, waarbinnen de processen leiden tot structurele ongelijkheid tussen 
mensen met een verschillende achtergrond, huidskleur of religie. Dat betekent dat 
er sprake is van institutioneel racisme. Het kan hierbij gaan om regels of processen 
die expliciet onderscheid maken en de bedoeling hebben om ongelijkheid te 
creëren. Ook kan het gaan om regels of processen die niet expliciet onderscheid 
maken tussen groepen, maar er in de praktijk wel voor zorgen dat de ene groep 

Dit artikel richt zich op institutioneel racisme bij de verhuur van particuliere 
huurwoningen. We zien namelijk dat verhuurprocessen en de context van 
(woon)beleid hier leiden tot structurele ongelijkheid op basis van herkomst, 
huidkleur of religie. Institutioneel racisme in het domein van wonen gaat 
echter verder dan particuliere woningverhuur. In brede zin betekent dit 
structurele ongelijkheid in de toegang tot behoorlijke huisvesting, een grond-
recht. Dat zien we terug wanneer we kijken naar wie er onevenredig getroffen 
worden door dakloosheid, vaker in slecht onderhouden huizen wonen of door 
beleidsmaatregelen beperkt worden in de vrijheid van vestiging.

Huurders voor het uitkiezen
Bij te weinig aanbod van en veel vraag naar woningen hebben verhuurders en 
makelaars de huurders voor het uitkiezen. Er zijn vaak honderden kandidaten 
voor een enkele huurwoning. Makelaars en verhuurders zijn op zoek naar een 
betrouwbare huurder, die de huur op tijd betaalt en de woning in goede staat 
achterlaat. 

Bij het afwegen van deze betrouwbaarheid kunnen allerlei factoren een rol spelen. 
Het is in Nederland toegestaan om naar het inkomen en de gezinssamenstelling 
van een potentiële huurder te kijken, om te beoordelen of de beschikbare woning 
passend is. Herkomst, geslacht (genderidentiteit), seksuele gerichtheid en geloof 
mogen geen invloed hebben op de keuze van de verhuurder voor een huurder. Is 
dit wel het geval, dan is er sprake van discriminatie. 

Bij particuliere woningverhuur worden vaak de persoonlijke wensen van een 
verhuurder en eventuele onderbuikgevoelens van een makelaar meegewogen bij 
de werving en selectie van huurders. Deze subjectieve en ondoorzichtige oordeel-
vorming draagt het risico op discriminatie in zich. 
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wordt benadeeld en de andere groep bevoordeeld. Met name dit laatste is te zien 
in de onderzoeken naar discriminatie bij woningverhuur. Verhuurders en make-
laars willen niet zozeer mensen zonder Nederlandse achtergrond uitsluiten, maar 
geven aan voornamelijk op zoek te zijn naar mensen die zij als normale, leuke 
of betrouwbare huurders inschatten. Juist bij deze subjectieve selectiecriteria 
kunnen vooroordelen en stereotypen een rol spelen, wat zich direct vertaalt in 
lagere uitnodigingskansen voor mensen met een niet typisch Nederlands klin-
kende naam. 

Ervaringen, geen bewijs
Het literatuuronderzoek naar institutioneel racisme laat zien dat het aantonen 
van institutioneel racisme belangrijk is, temeer omdat slachtoffers ervan dat zelf 
niet kunnen. Uit eerdergenoemd onderzoek naar discriminatie-ervaringen van 
woningzoekenden in Rotterdam in 2020 blijkt dat discriminatie door makelaars 
en verhuurders lang niet altijd even goed te herkennen is. En als mensen wel het 
vermoeden hebben gediscrimineerd te worden, dan nog kunnen ze hiervan vaak 
niet zeker zijn. 

Toch wist een Marokkaans-Nederlandse deelnemer aan het onderzoek, die met 
haar gezin zocht naar een woning in het hogere huursegment, in een specifiek 
geval wel zeker dat zij werd gediscrimineerd. “Regelmatig reageer ik op woningen 
en dan krijg ik geen reactie. Ik word niet uitgenodigd voor een bezichtiging, maar 
de woningen blijven nog wel een tijdje op de website staan”, vertelt ze. “Bij één 
woning was het echt pijnlijk. Die werd al lang aangeboden en ik bleef de website 
checken. Toen kwam er op een gegeven moment een ‘eerste maand gratis’-actie, 
terwijl ik gewoon op die woning had gereageerd. Dus ik word niet uitgenodigd en 
zij zijn actief op zoek naar andere mensen. Klaarblijkelijk had dus niemand gerea-
geerd, maar ik wel, en dan zijn ze zelfs bereid om een maand gratis te geven voor 
iemand anders.” 

Twee Marokkaans-Nederlandse respondenten die voor de tweede of derde 
keer meemaakten dat zij totaal onverwacht werden afgewezen, eisten uitleg 
van een makelaar: “Ik voldoe aan alle eisen [en ik sta op nummer 1], waarom 
ben ik het niet geworden? Nou, lang verhaal kort, kwam het erop neer dat zij 
aangaven dat zij bij vrijesectorwoningen mogen beslissen wie een woning krijgt 
toegewezen en dat zij niet transparant hoeven te zijn over de afweging die zij 
hebben gemaakt. Zij zeiden gewoon: ‘Het kan zijn dat jij de eerste was en dat 
we toch iemand anders hebben gekozen en we hoeven daar geen reden voor 
op te geven.’ Dit is dus het beleid. Eigenlijk gaven ze gewoon aan: ‘Het is heel 
subjectief, wij bepalen wie hier komt wonen.’” 

Objectivering en reglementering
Doordat verhuur binnen de vrije sector ongereguleerd is en de selectiecriteria 
wisselend en vaag zijn, bestaat het risico op directe discriminatie vooral hier. 
Uit recente gesprekken van KIS-onderzoekers met woordvoeders van de geor-
ganiseerde makelaardij komt naar voren dat brancheorganisaties vermoeden 
dat makelaars meegaan in discriminerende voorkeuren van verhuurders uit 
angst deze anders kwijt te raken. Deze vrees zou versterkt worden door een 
overspannen woningmarkt.

Bij sociale huur lijkt er geen sprake te zijn van institutioneel racisme, doordat 
de toewijzing van woningen plaatsvindt via een transparant en gesystema-
tiseerd model. Toewerken naar reglementering binnen de vrije sector is dan 
ook een belangrijke manier om discriminatie tegen te gaan en de toegang tot 
woningen te waarborgen, zo blijkt uit de veldverkenning van discriminatie bij 
woningverhuur in Rotterdam in 2019 en praktijkgericht onderzoek door het 
Verwey-Jonker Instituut in 2021. 
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Woordvoerders van de georganiseerde makelaardij geven aan voorstander te 
zijn van regulering van de gehele beroepsgroep door de Rijksoverheid. “Het 
schoonhouden van je eigen mand is te beperkt, want in de verhuur is maar 
dertig procent van de makelaars georganiseerd. Bovendien, als we een bij een 
branche aangesloten makelaar royeren, dan kan deze gewoon doorgaan met 
bemiddeling. De makelaar valt dan niet meer onder tuchtrechtelijk toezicht 
en hoeft hij niet langer te voldoen aan bepaalde waarborgen, zoals verplichte 
algemene consumentenvoorwaarden. Met andere woorden: bij het ingrijpen 
door de branche op basis van zelfregulering, blijft het bordje makelaar gewoon 
aan de deur hangen. Daar in niemand bij gebaat, ook de consument niet.” Door 
het beroep van makelaar te reguleren met een registerplicht of aansluiting bij 
een branchevereniging te verplichten, kunnen er algemene opleidingseisen 
worden vastgesteld waarbinnen aandacht is voor (etnische) discriminatie op 
de woningmarkt. Ook kunnen consumenten inzien met wie zij zaken doen en 
aan welke voorwaarden een makelaar zich dient te houden. Daarnaast zorgt 
dit voor meer weerbaarheid van de branche, omdat iemand die de regels over-
treedt uit het beroep gezet of geroyeerd kan worden. 

De brancheorganisaties pleiten voor de algemene invoering van een objectief 
selectiesysteem en eenduidige screeningsmogelijkheden. Een van de organi-
saties is bezig met het opzetten van een platform voor het objectief toewijzen 
van huurwoningen. “We noemen het een soort van huurkluis. Je kunt zonder 
naam en nationaliteit reageren. Alle financiële gegevens worden gecheckt, en 
dan krijg je groen licht. We kunnen dan eigenlijk gewoon tegen de verhuurder 
zeggen: oké, deze huurder wordt het die voldoet aan alle objectieve en rele-
vante criteria.”

Belangrijke rol voor Rijksoverheid en gemeenten
Uit verschillende bovengenoemde onderzoeken komt de rol van de overheid 
(Rijksoverheid en gemeenten) naar voren bij de aanpak van institutioneel 
racisme op de woningmarkt. Overheden kunnen inzetten op objectivering van 
het selectiesysteem en lidmaatschap bij een brancheorganisatie verplichten 
of stimuleren. Ook het invoeren van een gemeentelijke verhuurdersvergunning 
kan helpen. Niet alleen zijn verhuurders hierdoor beter in zicht en kunnen zij 
gemakkelijker benaderd worden voor discriminatie-aanpakken, ook kunnen zij 
gestimuleerd worden om hun huurders op een objectieve manier te selecteren. 
Daarnaast kan de overheid informatie verstrekken over welke selectiecriteria 
verantwoord zijn en een motiveringsplicht bij afwijzing invoeren. Ook wordt er 
nagedacht over een meldplicht voor makelaars die een discriminerend verzoek 
krijgen van een verhuurder. Tegen verhuurders en makelaars die bewezen 
discrimineren kunnen juridische stappen worden genomen. Gewenst gedrag 
daarentegen kun je belonen, bijvoorbeeld door het roemen van makelaars 
en verhuurders die de juiste procedures volgen en woningzoekenden gelijk 
behandelen. 

Onderzoek en bewustwording
Meer regulering van de makelaardij door de Rijksoverheid maakt het beter moge-
lijk om te handhaven op discriminatie bij de verhuur van woningen en draagt 
bij aan structurele gelijkheid binnen dit institutionele veld. Het verplichten 
van branchelidmaatschap kan hand in hand gaan met nieuwe manieren van 
controleren en het vervolgen van discriminerende praktijken, naar voorbeeld 
van de Belgische stad Gent. Praktijktesten en mystery shopping als beleidsin-
strument tegen discriminatie zijn daar bewezen succesvol en worden in steeds 
meer Belgische steden ingezet. Ook kan regulering eraan bijdragen dat het 
systeem voor het selecteren van huurders geobjectiveerd wordt naar voorbeeld 
van het woonruimteverdeelsysteem voor sociale woningen. 
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Bewustwording van institutioneel racisme op de woningmarkt in Nederland 
gaat verder dan de praktijk van verhuren. Verdiepend onderzoek kan laten 
zien hoe verschillende factoren bijdragen aan structurele ongelijkheid tussen 
mensen in hun toegang tot een behoorlijke woning en hoe deze ongelijkheid 
zich vertaalt naar uitsluiting op andere levensdomeinen. 
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