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2019Z07917
Vragen van de leden Jasper van Dijk en Beckerman (beiden SP) aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over discriminatie op
bestelling door verhuurmakelaars (ingezonden 17 april 2019).
Vraag 1
Kent u de uitzending van Radar waaruit blijkt dat negentig procent van de
verhuurmakelaars bereid is om op verzoek te discrimineren?1 Wat is uw
oordeel daarover?
Vraag 2
Deelt u de mening dat deze «discriminatie op bestelling» onaanvaardbaar is
en dat u alles moet doen om dit aan te pakken?
Vraag 3
Erkent u dat zelfregulering niet werkt, gezien de onthullende resultaten van
dit onderzoek van Radar?
Vraag 4
Gaat u in gesprek met Radar met als doel om alle discriminerende verhuurmakelaars, die bij de redactie bekend zijn, aan te pakken?
Vraag 5
Bent u bereid om ook andere discriminerende verhuurmakelaars op te sporen
en te vervolgen?
Vraag 6
Op welke andere manieren gaat u deze verhuurmakelaars aanpakken? Kunt u
ervoor zorgen dat discriminerende verhuurmakelaars dit beroep niet langer
mogen uitvoeren?
Vraag 7
Bent u bereid over te gaan op naming and shaming door de discriminerende
verhuurmakelaars overzichtelijk op een website te publiceren?
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Vraag 8
Waarom komt het nog steeds voor dat verhuurdermakelaars dubbele
bemiddelingskosten vragen, hoewel dit niet mag? Is er sprake van een andere
werkwijze bij de Autoriteit Consument en Markt, en bent u van mening dat er
hardere sancties moeten komen en consequenties uit de resulaten dienen te
volgen?2
Vraag 9
Ben u bereid om te onderzoeken in hoeverre bemiddelingskosten worden
ingezet om te discrimineren en mensen uit te sluiten?
Vraag 10
Wilt u ophouden met halfzachte maatregelen (zelfregulering) en nu echt paal
en perk stellen aan discriminatie op bestelling in makelaarsland? Zo nee, hoe
voorkomt u dat we volgend jaar exact dezelfde resultaten te zien krijgen bij
Radar?
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https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-pakt-onterechte-kosten-bij-huurbemiddeling-aan
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