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Woensdag 29 september 
 
Persbericht 

Anderlecht lanceert 
« Dignity » platform 
tegen huisjesmelkers 

 

Op initiatief van burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps en schepen Alain Kestemont 

(bevoegd voor stedenbouw, preventie en de strijd tegen huisjesmelkers) en met de steun van het 

college, lanceert de gemeente Anderlecht het « Dignity » platform in de strijd tegen huisjesmelkers. 

Dit transversale platform moet de communicatie en coördinatie tussen de verschillende 

gemeentediensten, het OCMW van Anderlecht en de politiezone Zuid bevorderen om het fenomeen 

van huisjesmelkers die onhygiënische en overbevolkte woningen verhuren beter te bestrijden, 

vooral wanneer dit de menselijke waardigheid aantast. 

 

Door de demografische groei van de Anderlechtse bevolking en de bijbehorende stijgende vraag naar 

huisvesting is de huisvestingsproblematiek in Anderlecht verergerd. Gewetenloze verhuurders maken 

gebruik van de precaire situatie waar bepaalde mensen zich in bevinden om hen ongezonde en/of 

overbevolkte panden te verhuren.  

 

Het « Dignity » platform vergemakkelijkt en versnelt de communicatie en coördinatie tussen de 

gemeentediensten voor stadsinspectie en conformiteit, stedenbouwkundige vergunningen, hygiëne, 

bevolking/demografie, preventie, het OCMW van Anderlecht en de politiezone Zuid. Dit transversale 

platform heeft als doel de leefomstandigheden van de panden in Anderlecht vlotter te controleren, 

verdachte gevallen van overbevolking en onhygiënische omstandigheden sneller op te sporen en gerichte 

acties te ondernemen.  

 

Hiervoor werd onder andere een SPOC (single point of contact) aangewezen. Diens rol bestaat er in om 

mogelijke gevallen van huisjesmelkers door te geven en de informatie tussen de betrokken organisaties 

(de gemeente, de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie, de dienst Inspectie en Administratieve 

Sancties van het Brussels Gewest, het parket van Brussel, ...) te verzamelen en door te sturen. Alle 

informatie, bevindingen en verslagen van de diensten en de politie worden vervolgens gebruikt om het 

dossier te versterken en een snelle gerechtelijke vervolging van de eigenaar te garanderen. Indien het 

pand voor de veiligheid van de bewoners ontruimd moet worden, zal dit ook onder waardige 

omstandigheden gebeuren. 

 

Tenslotte coördineren de preventiedienst van de gemeente en het OCMW van Anderlecht hun krachten 
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om bewoners die het slachtoffer zijn van huisjesmelkers op te vangen, te informeren over hun rechten en 

te begeleiden naar een waardige en duurzame huisvestingsoplossing. 

 

 

 

 

 


