
Engagementsverklari ng

'ledereen gelijk voor de huurmarkt'

Doelstelling

Wonen is een fundamenteel mensenrecht. En toch is een woning vinden niet altijd even
gemakkelijk, zeker niet voor huurders die gediscrimineerd worden.

Nochtans bouwde de wetgever een aantal criteria in om huurders te beschermen. Huurders
moeten gelijk behandeld worden ongeacht hun geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke
staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal,
gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie,
nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, leeftijd
en syndicale overtuiging.

Onderteken je deze engagementsverklaring, dan geef je een duidelijk signaal dat deze
wetgeving toegepast moet worden in de dagelijkse praktijk rond wonen. Natuurlijk biedt
wetgeving geeh garanties. Sensibilisering zal nodig zijn om een echte mentaliteitswijziging te
bekomen en een huisvestingsmarkt te creêren die toegankelijk is voor iedereen.

E ngagementsverklaring

L Onze activiteiten in de huisvestingssector behandelen alle huurders gelijk. Dit
ongeacht hun geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen,
geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand,
handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd
ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, leeftijd en syndicale
overtuiging.

2. We gaan niet in op discriminerende vragen en verwijzen naar deze
engagementsverklaring.

3. We tolereren geen enkele vorm van (aanzetten tot) discriminatie of intimidatie

4. We melden problemen aan het contactpunt discriminatie van de regio. Dit
contactpunt registreert en informeert. Als er geen juridische opvolging is, tracht het
contactpunt bemiddeling op te starten. ln overleg met de melder, kan het contactpunt
Unia (het lnterfederaal Gelijkekánsencentrum) inschakelen.
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Wettelijk kader
- de grondwet Art. 23: 'leder heeft het recht een menswaardig leven te leiden' en 3' het recht op een

behoorlijke huisvesting'
- de Vlaamse Wooncode Art. 3: 'ledereen heeft recht op menswaardig wonen' en 'Daartoe moet de

beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een

betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.'
- het Decreet van 10-7-2008 over het Vlaamse gelijke kansen en gelijke behandelingsbeleid

- de Wet van 10-5-2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
- de Wet van 10-5-2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

- de Wet van 30-7-1981 tot bestraffìng van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden

De ondertekenden, afgevaardigden, verklaren zich akkoord

opgemaakt in twee exemplaren te Gent op ... 2 3 N0V. 2017

Elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen,

De bevoegde Gedeputeerde De Provinciegriffier

Albert De Smet
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