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Geachte leden van de raadscommissie WB, 

 

 

In deze brief stel ik u op de hoogte van de resultaten van het onderzoek ‘Discriminatie op de 

Amsterdamse woningmarkt’ en de verdere aanpak die ik voor ogen heb. Met de resultaten van het 

onderzoek wordt eens te meer duidelijk dat een significant deel van de mensen dat woningen 

verhuurt, zich schuldig maakt aan discriminatie en uitsluiting. Dat is onacceptabel. In een diverse 

stad als Amsterdam moet iedereen volwaardig mee kunnen doen en moet iedereen dezelfde 

kansen krijgen.  

 
Op 16 oktober 2019 heb ik u ingelicht over de inzet om discriminatie op de woningmarkt aan te 
pakken. Dit naar aanleiding van de motie ‘Discriminatie op de woningmarkt’ die aangenomen is op 
10 oktober 2018. De aanpak bestaat uit drie onderdelen: 

1. Een onderzoek naar discriminatie op de Amsterdamse woningmark door middel van 

praktijktesten (mystery guests). 

2. Aansluiten op resultaten pilot antidiscriminatie Rotterdam. 

3. Het college gaat samen met de verhuurdersbranche (Makelaarsvereniging Amsterdam 

(MVA), Vereniging van Verhuurmakelaars, Vastgoed Belang en corporaties) bespreken 

hoe discriminatie op de woningmarkt gezamenlijk kan worden aangepakt. 

 

Onderzoek Discriminatie op de Amsterdamse woningmarkt 

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft RIGO in het najaar van 2019 het onderzoek 

‘Discriminatie op de Amsterdamse woningmarkt’ uitgevoerd. Zie daarvoor ook de bijlage. 

Hieronder de belangrijkste resultaten van het onderzoek. 
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Methoden 

Vergelijkbaar met eerder onderzoek van de Groene Amsterdammer en die van Gemeente Utrecht, 

maakt het onderzoek gebruik van: 

 Mystery calls, hierbij wordt onderzocht of makelaars ingaan op een discriminerend 

verzoek.  

 Correspondentietesten: hierbij worden verhuurders schriftelijk gecontacteerd naar 

aanleiding van een concrete advertentie door twee kandidaat huurders die verschillen op 

bepaalde kenmerken. 

Met het onderzoek is getest op zowel migratieachtergrond als sekse. 

 

Resultaten  

Hieronder ziet u de uitslag van  de mystery calls en de correspondentietesten.  

Resultaten mystery calls. 

 Er is met 41 makelaars gebeld. De mystery calls toonden aan dat 33% van de gesproken 

makelaars bereid was om op een discriminerend verzoek van een verhuurder in te gaan. 

De helft van deze makelaars liet merken zich ervan bewust te zijn dat het niet mag, maar 

gaf toch aan er wel rekening mee te willen houden. 

 Twee derde van de verhuurmakelaars was niet bereid om mee te werken aan het verzoek 

van de mystery onderzoeker om vooraf een selectie op afkomst te maken. Het merendeel 

van hen legde de uiteindelijke beslissing bij de verhuurder zelf neer. 

 Van de 26 respondenten die lid zijn van een branchevereniging (MVA of VVA) is een 

kleiner deel bereid om mee te werken dan van de 15 respondenten die geen lid zijn. Zie 

figuur 2-1 uit het rapport.  

 

 
Resultaten correspondentietesten 

 In totaal is er op 250 advertenties gereageerd. 

 De correspondentietest toont aan dat kandidaten met een niet-westerse naam in 19% van 

de gevallen ongelijk behandeld worden. 

 Discriminatie op migratieachtergrond komt bij zowel mannen als vrouwen voor. Vrouwen 

met een niet-westerse naam werden in 16% van de gevallen ongelijk behandeld ten 

opzichte van vrouwen met een Nederlandse naam. Voor mannelijke woningzoekende was 

de discriminatiegraad hoger, namelijk 21%.  

 Er zijn ook verschillen in mate van discriminatie tussen verschillende migrantengroepen 

aangetoond. Zo wordt een man met een Ghanese naam in 29% van de gevallen ongelijk 

behandeld t.o.v. van een man met een Nederlandse naam en wordt een man met een 

Arabische naam in 15% van de gevallen ongelijk behandeld t.o.v. een Nederlandse naam. 
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Resultaten pilot Rotterdam 

In mijn brief van 16 oktober 2019 heb ik u ook op de hoogte gesteld van de Rotterdamse pilot 

tegen discriminatie op de woningmarkt. In het kader van Goed Verhuurderschap heeft het 

ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een budget toegekend aan een vijftal steden voor het 

uitvoeren van een pilot. De pilot in Rotterdam richt zich op discriminatie op de woningmarkt en 

betreft een veldverkenning waarin brononderzoek is gedaan en gesprekken zijn gevoerd met 

makelaars en onderzoekers en organisaties (ook uit het buitenland). Uit deze veldverkenning komt 

naar voren dat makelaars en verhuurders graag betrouwbare huurders willen en meer zekerheid 

willen over wie een betrouwbare huurder is. Ook komt naar voren dat het selectieproces van veel 

makelaars en verhuurders onvoldoende transparant is, dit werkt discriminatie in de hand. 

 

Het rapport doet ook enkele aanbevelingen om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan. 

Bijvoorbeeld: neem mensenrechtelijke criteria als uitgangspunt bij de ontwikkeling van 

woonbeleid, bied vrijesectorwoningen van corporaties aan via een geautomatiseerd systeem, 

onderzoek mogelijkheden voor een objectieve screening van huurders, sluit een charter af met de 

verhuurderssector, verbeter de informatievoorziening (voor huurders, verhuurders en makelaars) 

en voer praktijktesten uit.  

 

Overleg verhuurdersbranche 

De resultaten van het onderzoek ‘Discriminatie op de Amsterdamse woningmarkt’ en die van de 

veldverkenning in Rotterdam, zijn besproken met de verhuurdersbranche. De aanwezige partijen 

zijn het er over eens dat de bewustwording op dit onderwerp onder verhuurders, makelaars en 

huurders beter moet worden. Daarnaast wil de branche gaan uitdragen dat ze tegen discriminatie 

op de woningmarkt is en de samenwerking aangaan met de gemeente om discriminatie tegen te 

gaan.  

 

Verdere aanpak 

Met het onderzoek ‘Discriminatie op de Amsterdamse woningmarkt’ is vastgesteld dat 

discriminatie ook op de Amsterdamse woningmarkt een probleem is. Daarnaast laat de 

veldverkenning in Rotterdam zien dat onduidelijke en subjectieve selectieprocessen en een gebrek 

aan vertrouwen, belangrijke factoren zijn die kunnen leiden tot discriminatie. Deze resultaten zijn 

besproken met de Amsterdamse verhuurdersbranche en de antidiscriminatie organisatie Comité 

21 maart. Ook deze partijen willen discriminatie zoveel mogelijk terugdringen en blijven betrokken 

bij de (verdere) aanpak. De gezamenlijke aanpak bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

 Inzetten op bewustwording 

 Overeenkomsten met de verhuurdersbranche 

 Monitoren discriminatie op de Amsterdamse woningmarkt 

 Niet discrimineren als voorwaarde voor een verhuurvergunning 

 

Inzetten op bewustwording 

Bewustwording over discriminatie onder verhuurders, makelaars en huurders, kan discriminatie 

tegengaan. Samen met Stichting !WOON, Discriminatie Meldpunt Amsterdam (MDRA) en Comité 

21 Maart gaan we mogelijkheden onderzoeken om bewustzijn bij verhuurders en huurders en 

meldingsbereidheid onder huurders te vergroten. Ook komt er een brede anti-



  Gemeente Amsterdam Datum 14 april 2020 

   

  Pagina 4 van 4 

discriminatiecampagne waarin ook discriminatie op de woningmarkt wordt meegenomen. 

Daarnaast zal ook vanuit het ministerie van BZK ingezet worden op bewustwording onder 

makelaars en verhuurders.  

 

Overeenkomsten met verhuurdersbranche  

Gemeente Amsterdam en de Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA) zijn momenteel in gesprek 

om een overeenkomst te sluiten over Goed Verhuurderschap en woonfraude. Het doel van de 

overeenkomst is om onder andere invulling te geven aan Goed Verhuurderschap door MVA-

beheermakelaars. Uitgangspunt hierbij is dat de MVA met een keurmerk zal gaan werken. In de 

overeenkomst worden afspraken gemaakt over voorlichting van MVA-leden over Goed 

Verhuurderschap, tevens worden er afspraken gemaakt over transparante selectieprocedures om 

willekeur en discriminatie te voorkomen.  

In de bijeenkomst met de verhuurdersbranche  hebben ook andere partijen in de 

verhuurdersbranche, waaronder de Vereniging Verhuurmakelaars Amsterdam (VVA), Vastgoed 

Belang, Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) en de Amsterdamse Federatie van 

Woningcorporaties (AFWC), hun wil uitgesproken om een soortgelijke overeenkomst met de 

gemeente aan te gaan.  

 

Monitoren discriminatie op de Amsterdamse woningmarkt  

De bedoeling is om het onderzoek naar discriminatie op de Amsterdamse woningmarkt periodiek 

te herhalen en zodoende discriminatie op de Amsterdamse woningmarkt te monitoren. Op 11 

november 2019 heeft de minister van BZK aangegeven mystery guests en praktijktesten landelijk 

in te gaan zetten op de woningmarkt. Makelaars/verhuurders waarbij discriminatie wordt 

vastgesteld zullen worden aangesproken door hun brancheorganisatie of door een anti 

discriminatie organisatie. Amsterdam sluit aan bij deze landelijke monitor en onderzoekt de 

mogelijkheid om makelaars en verhuurders die veelvuldig over de schreef gaan te ‘namen en 

shamen’. 

 

Niet discrimineren als voorwaarde voor de verhuurvergunning 

Op 29 oktober 2019 heeft het college de raad geïnformeerd dat het verschillende modellen 

onderzoekt voor het invoeren van een verhuurvergunning. Niet-discrimineren opnemen als 

voorwaarde voor de vergunning wordt ook meegenomen in dit onderzoek. Een voorstel voor de 

invoer van een verhuurvergunning volgt later in 2020. 

 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.  

 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 

Laurens Ivens 

Wethouder Bouwen en Wonen 

 

  

 


