ADVIES VAN DE ADVIESRAAD VOOR HUISVESTING BETREFFENDE
HET VOORONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT HOUDENDE
UITVOERING VAN DE ORDONNANTIE TOT WIJZIGING VAN DE
BRUSSELSE HUISVESTINGSCODE TENEINDE DE STRIJD TEGEN
DISCRIMINATIE BIJ DE TOEGANG TOT HUISVESTING TE VERSTERKEN

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode is de Adviesraad
voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 21 december 2018 samengekomen naar
aanleiding van de adviesaanvraag over de tekst: "voorontwerp van uitvoeringsbesluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van ... tot wijziging van
de Brusselse Huisvestingscode teneinde de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting te
versterken, in 1ste lezing".
Dit advies is gebaseerd op de volgende documenten:
- De met het oog op de eerste lezing aan de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
bezorgde nota's;
- De betekening;
- Het advies van de Inspecteur van Financiën;
- Het akkoord van de minister van Begroting.

Als voorafgaande opmerking betreurt de raad het dat hij zich moet uitspreken over een
besluitontwerp dat een ordonnantie uitvoert die momenteel nog onbestaande is. De contouren van
de nakende regels tekenen zich al af, maar dat neemt niet weg dat het bijzonder hachelijk is
uitspraak te doen over een tekst die in overeenstemming zal moeten zijn met regels die vooralsnog
niet zijn gestemd.
De Raad brengt echter een positief advies uit, maar betreurt de laattijdige uitvoering van het
uitvoeringsbesluit, waarvan de inwerkingtreding wordt geschat op 01/01/2020.
Opmerkingen per artikel
Art. 1
De Raad stelt vast dat de laatste zin van de eerste paragraaf ontbreekt in de Nederlandse vertaling.
Art. 2
De tekst bevat geen artikel 2.
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De Adviesraad voor Huisvesting heeft zijn advies uitgebracht met toepassing van artikel 97 van de
Huisvestingscode.
Hij herinnert eraan dat de regering, als minstens de helft van de leden dezelfde mening is toegedaan,
met toepassing van artikel 99, § 2, "de redenen [dient] te preciseren waarom zij in voorkomend geval
van dat standpunt afwijkt".

Voor de Raad, op 08/01/2019,

Daniel d’ATH
Voorzitter
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