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SCHRIFTELIJKE VRAAG AAN HET COLLEGE VAN 

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

 

Betreft:  praktijk/correspondentietesten  

 

Geachte,  

 

De voorbije weken/maanden werd het systeem van de praktijktesten ingevoerd in verschillende 
steden (Gent, Antwerpen, …) en recent ook door de Vlaamse regering in gans Vlaanderen.  
 
De Vlaamse regering biedt aan steden en gemeenten de kans om zelf correspondentie- (praktijk)testen 
uit te voeren. 
 
Graag had ik vernomen of de stad Lier dergelijke correspondentietesten gebruikt (laat uitvoeren)? 

 

Hoogachtend. 
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Schriftelijke vraag: Praktijk correspondentietesten 

Geachte heer Verhoeven, 

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen: 

Dit antwoord is van toepassing op de private huurmarkt. 

Stad en OCMW Lier geeft opvolging aan het actieplan Vlaams antidiscriminatiebeleid op de private huurmarkt uit 2018. Dit 

beleid zet vooral in op sensibilisering, in samenwerking met de sector, om gelijke kansen op de woningmarkt te verhogen. 

Momenteel maken correspondentietesten hier geen onderdeel van uit. 

In lijn met het richtlijnenkader Lokaal Woonbeleid installeert Lier als IGS-gemeente een fysiek ‘meldpunt voor problematische 

situaties op vlak van wonen’ vanaf 2021. Inwoners kunnen hier minstens terecht voor meldingen van discriminatie op de 

private huurmarkt. De medewerker die een melding ontvangt zal onderzoeken of het om discriminatie gaat en het dossier 

voor behandeling doorgeven aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia). Medewerkers krijgen hiervoor in kader van 

de intergemeentelijke vereniging ‘IGS Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek’ binnenkort een opleiding van een 

Unia-medewerker die in Mechelen gedetacheerd werd. 

Op basis van de aanbevelingen van een expertencomité, biedt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lokale 

besturen de mogelijkheid om vrijwillig en autonoom correspondentietesten uit te voeren (op de private huurmarkt en 

arbeidsmarkt) als onderdeel van lokaal gelijke kansenbeleid. De aanbevolen correspondentietesten zijn schriftelijke 

praktijktesten en hebben als doel om te sensibiliseren en monitoren. De minister kondigde (op de plenaire vergadering van 

het Vlaams Parlement op 06/01/2021) ondersteuning aan voor lokale besturen, maar dit aanbod werd nog niet 

geconcretiseerd. 

Wanneer deze ondersteuning concreet vorm krijgt, zal stad Lier bekijken of ze op dit aanbod wenst in te gaan om te 

monitoren en sensibiliseren rond discriminatie. Ondertussen volgt Lier via de intergemeentelijke vereniging ‘IGS Versterkt 

wonen in Mechelen, Lier en Willebroek’ de ervaringen met correspondentietesten op de private huurmarkt in Mechelen op. 

Hopende u correct geïnformeerd te hebben, 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

Katleen Janssens Rik Verwaest 

Algemeen directeur Waarnemend burgemeester 

vragen naar e-mail telefoon datum 

Arnout Jorissen Arnout.jorissen@lier.be 03 800 03 04 19-2-2021 

uw bericht van ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n)  

28/01/2021    

Bart Verhoeven 

Gemeenteraadslid 


		2021-02-19T12:09:07+0000
	Rik Verwaest (Signature) 2081af770b9c9f0474bf3b547eda747acfa5c57e


	

		2021-02-22T08:29:50+0000
	Katleen Janssens (Signature) ebb985478fcbaea44b8323939862c1d67c2af5c3


	



