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Burenterreur 
Jolanda is met veel plezier teruggekeerd naar de straat waarin ze is opgegroeid. 
Helaas wordt haar woongenot al jarenlang teniet gedaan door haar buren. De 
ouders van Jolanda zijn van Indonesische herkomst en dat is aanleiding voor de 
buren om haar en haar bezoek stelselmatig te discrimineren en haar het leven 
zuur te maken door rotzooi in de tuin te gooien, te schelden en haar broer te 
bedreigen met een hamer. Jolanda voelt zich letterlijk niet meer thuis in haar 
eigen huis en meldt zich bij ADV Limburg. Omdat zowel Jolanda als de buren 
huren bij dezelfde woningbouwvereniging, nemen wij hiermee contact op. De 
woningbouwvereniging onderzoekt daarop de zaak. Er is nog een familie die 
veel last ondervindt van hetzelfde stel. Ouders en kinderen worden regelmatig 
uitgescholden op basis van hun herkomst en krijgen te horen dat ze moeten 
oprotten naar hun eigen land. Voor de woningbouwvereniging is dit voldoende 
aanleiding om de buren aan te spreken op hun gedrag. Sindsdien is het redelijk 
rustig. Na al die jaren van terreur is Jolanda er niet helemaal gerust op, dus we 
spreken af dat we de situatie blijven volgen en ze is blij dat ze haar verhaal kwijt 
kan bij ons.

Zuid-Limburg, je zult er maar wonen 
Dat zijn de woorden van de officier van justitie die een zaak behartigt over bedreigingen die 
door de ene buur aan het adres van de andere buur met migratie-achtergrond zijn geuit. 
Helaas geven deze het gevoel van mensen die discriminatie ondervinden van hun buren 
goed weer. Discriminatie op het terrein van buurt/wijk is in 2019 met 2% toegenomen ten 
opzichte van 2018. In 2018 speelde bijna 34% van de door de politie gemelde discriminatie-
incidenten zich in de directe woonomgeving af. Je niet meer veilig voelen in je eigen huis 
heeft een enorme impact op mensen. In angst leven, de eigen woning ontvluchten tot en 
met depressieve gevoelens. Schrijnend is dat het heel moeilijk is om dergelijke situaties op te 
lossen, want juridisch gezien ontbreekt het vaak aan essentieel overtuigend bewijs. 

Mogelijke aanpak
Indien slachtoffer en dader woningen huren van dezelfde woningcorporatie, is deze laatste 
een aanspreekpunt voor ADV Limburg. Uit de gelijkebehandelingswetgeving volgt dat 
instellingen op het gebied van volkshuisvesting de verplichting hebben zorg te dragen voor 
een discriminatievrije woonomgeving. Een melding van discriminatie dient daarom altijd 
onderzocht te worden. De organisatie doet dit op basis van hoor en wederhoor. Bij deze 
burenconflicten vinden er ook regelmatig incidenten plaats die voor bewoners aanleiding 
zijn aangifte te doen en contact te zoeken met hun wijkagent. De ervaring heeft geleerd 
dat samen optrekken met de woningcorporatie, de betreffende wijkagent en ADV Limburg 
de meeste kans van slagen heeft om een situatie tot rust te brengen. 

Discriminatievrij wonen

Stijging meldingen Limburg 
Vergeleken met 2018 is het aantal 
meldingen bij ADV Limburg met 31% 
gestegen. Hoe is dit te verklaren? 
Wellicht is de feitelijke omvang van 
discriminatie in Limburg toegenomen, 
al dan niet gepaard gaande met een 
grotere meldingsbereidheid. Daarnaast 
is de mate van waarin ADV Limburg 
bekend is bij de burgers belangrijk en het 
lijkt erop dat men ons meldpunt steeds 
beter weet te vinden. De meldingen 
tonen in elk geval aan dat discriminatie-
ervaringen een structureel verschijnsel 
zijn in Limburg.

De Monitor Discriminatie 2019 Limburg 
geeft de discriminatiemeldingen 
en -incidenten weer die door Anti-
discriminatievoorziening Limburg (ADV 
Limburg), politie-eenheid Limburg en het 
College voor de Rechten van de Mens zijn 
geregistreerd.1 Deze monitor is een van 
de regionale uitgaven behorend bij het 
landelijke rapport Discriminatiecijfers in 
2019 dat gelijktijdig verschijnt. Cijfers over 
Limburg zijn samengevat in tabellen op 
pagina 4/5 en 10/11. 

De bronnen van de cijfers

Antidiscriminatievoorziening Limburg 
In het kader van de wet Gemeentelijke 
Antidiscriminatievoorzieningen, moeten 
mensen die discriminatie ervaren of 
hiervan getuige zijn, dit kunnen melden 
bij een antidiscriminatievoorziening. 
Sinds 2009 kunnen inwoners van 271 
Limburgse gemeenten hiervoor terecht 
bij ADV Limburg. Ook als een voorval 
buiten de eigen woonplaats of buiten 
Limburg heeft plaatsgevonden, kan dit 
gemeld worden. Het kan daarbij om allerlei 
vormen van discriminatie gaan, over 
discriminatiegronden die in de Algemene 
wet gelijke behandeling zijn benoemd, 
maar ook over gronden die niet daarin 
zijn opgenomen. Het belangrijkste is dat 
mensen die zich gediscrimineerd voelen 
of van discriminatie getuige zijn, bij ons 
meldpunt terecht kunnen voor advies, 
informatie en ondersteuning. Vervolgens 
wordt in overleg met de melder de aanpak 
bepaald. Deze kan bestaan uit bemiddeling, 
hulp bij het doen van aangifte, bijstaan 
bij een procedure – bijvoorbeeld bij het 
College voor de Rechten voor de Mens – 
of het bieden van een luisterend oor en 
advies. 
 

Politie 
Discriminatie kan ook via het strafrecht 
aangepakt worden, want discriminatoire 
uitlatingen en discriminerende uitsluiting 
zijn strafbaar gesteld. Ook kan er bij 
cummune (gewone) delicten, zoals 
vernielingen of mishandelingen, sprake 
zijn van een discriminatoir aspect. Alle 
meldingen en aangiften die bij de politie 
worden gedaan en conform het strafrecht 
mogelijk discriminatie betreffen, worden 
geregistreerd. Daarnaast worden overige 
incidenten ook gescreend op een mogelijk 
discriminatoir aspect. Hierbij gaat het om 
voorvallen waarbij ‘bepaalde (combinaties 
van) woorden in de beschrijving 
voorkomen die kunnen wijzen op een 
discriminatiefeit of discriminatoir aspect 
of waarbij door agenten een aantekening 
van discriminatie is gemaakt en waarvan 
door materiedeskundigen is vastgesteld 
dat in de beschrijving van het voorval een 
uitlating of gedraging is opgenomen die 
raakt aan één van de discriminatiegronden 
uit het Wetboek van Strafrecht.’2 Deze 
geregistreerde discriminatie-incidenten zijn 
ook in deze monitor opgenomen. 

College voor de Rechten van de Mens 
Als mensen discriminatie ervaren, op 
hun werk, op de sportschool of waar 
dan ook, kunnen zij zich – al dan niet 
via ADV Limburg – tot het College 
wenden en om een oordeel vragen. Het 
College voor de Rechten van de Mens is 
bevoegd om situaties te toetsen aan de 
gelijkebehandelingswetgeving en daarom 
moeten de situaties betrekking hebben 
op de discriminatiegronden en -terreinen 
die in deze wetgeving zijn opgenomen. 
Na onderzoek en een zitting oordeelt het 
College of er sprake is van discriminatie of 
niet. In deze monitor zijn de cijfers van het 
College over Limburg opgenomen.

Onderrapportage
Deze monitor brengt de aard en omvang 
in beeld van geregistreerde incidenten 
en discriminatie-ervaringen in de politie-
eenheid Limburg in 2019. Het is echter 
aannemelijk dat het aantal incidenten en 
ervaren discriminatie hoger ligt. Mensen 
vinden het herkennen, benoemen en/of 
melden van discriminatie vaak moeilijk.3 

Daarom kunnen we concluderen dat 
er sprake is van onderrapportage, 
waardoor de cijfers in deze monitor 
slechts gedeeltelijk de in Limburg ervaren 
discriminatie weergeven. 

Gevolgen van discriminatie
Naast het noemen van de cijfers willen 
wij deze ook een gezicht geven door de 
ervaringen van een aantal mensen te 
beschrijven. Het gaat om mensen die hun 
eigen huis ontvluchten omdat ze zich 
er niet meer veilig voelen, die ziek thuis 
komen te zitten omdat ze op de werkvloer 
gepest worden of die geen toegang tot 
diensten hebben omdat ze afhankelijk zijn 
van een assistentiehond. De impact ervan 
op hun dagelijkse leven is groot en het 
maakt duidelijk dat discriminatie mensen 
kan kwetsen, isoleren en vernederen. En 
dat heeft een ontwrichtende werking voor 
onze gehele samenleving.

1 In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn in 
deze monitor niet meer de cijfers opgenomen 
van de gemeenten die niet bij ADV Limburg 
zijn aangesloten: Gennep, Horst aan de Maas, 
Mook en Middelaar en Venray. ‘Limburg’ dient 
in deze monitor meestal gelezen te worden als 
Limburg minus deze vier gemeenten.
2 Openbaar Ministerie (2007,2011) 
Aanwijzing Discriminatie
3 Sociaal en Cultureel Planbureau 
Discriminatie herkennen, benoemen en melden

Monitor 2019



College voor de Rechten van de Mens

Aantal verzoeken om een oordeel (instroom) 2018 2019

Discriminatiegrond  
Geslacht 9 1
Herkomst, huidskleur (ras) 4 5
Nationaliteit 2 1
Godsdienst 0 1
Seksuele gerichtheid 0 0
Burgerlijke staat 2 0
Politieke overtuiging 0 0
Levensovertuiging 0 0
Arbeidsduur 1 0
Vaste/tijdelijke arbeidscontracten 0 0
Handicap/chronische ziekte 3 3
Leeftijd 4 2
Grond onbekend 1 2

Terrein 
Arbeid – Werving en selectie 3 4
Arbeid – Aanstelling 4 1
Arbeid – Beëindiging arbeidsrelatie 4 0
Arbeid – Arbeidsvoorwaarden 4 1
Arbeid – Arbeidsomstandigheden 2 1
Goederen en Diensten 7 3
Geen terrein  1 4
Onbekend 1 1

Aantal oordelen en uitspraken9 
• Oordelen met minstens een uitspraak  2 1
 verboden onderscheid/in strijd met de wet
• Oordelen zonder onderscheid/ 2 3
 niet in strijd met de wet
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54De cijfers van 2018 en 2019

ADV Limburg

Aantal meldingen  2018 2019
 

Discriminatiegrond*
Antisemitisme7  0 10
Arbeidscontract 1 1
Arbeidsduur 0 0
Burgerlijke staat 1 6
Geslacht waarvan tegen transgender personen 27 (6) 29 (7)
Godsdienst waarvan tegen moslims 8 (8) 13 (13)
Handicap/chronische ziekte 35 47
Herkomst, huidskleur 99 129
Leeftijd 17 17
Levensovertuiging 0 0
Nationaliteit 5 11
Politieke gezindheid 0 0
Seksuele gerichtheid 7 15
Niet-wettelijke gronden8  16 23
Onbekend 5 3

Terrein
Arbeidsmarkt 58 67
Buurt/wijk 17 27
Collectieve voorzieningen 46 62
Commerciële dienstverlening 28 34
Horeca/amusement 6 8
Huisvesting 13 14
Media en reclame 5 4
Onderwijs 11 24
Openbare ruimte 7 10
Politie/OM/vreemdelingenpolitie 5 6
Privésfeer 1 3
Publieke/politieke opinie 7 12
Sport en recreatie 6 8
Overig 1 0
Onbekend/niet van toepassing 2 1

Wijze van discriminatie*
Bedreiging 7 15
Geweld 3 6
Omstreden behandeling 146 171
Vijandige bejegening 58 111
Overig 5 0
Onbekend/niet van toepassing 1 0

* Het totale aantal bij deze categorie kan afwijken van het totaal aantal meldingen 
omdat een melding over meerdere discriminatiegronden en -wijzen kan gaan.

Politie-eenheid Limburg

Aantal discriminatie-incidenten6    2019

Discriminatiegrond
Antisemitisme  19
Geslacht  3
Godsdienst  18
Handicap  7
Herkomst, huidskleur  124
Levensovertuiging  0
Seksuele gerichtheid  99
Onbekend/overig  61
 
Wijze van discriminatie
Bedreiging  54
Bekladding  20
Bespugen  0
Geweld  2
Geweld in combinatie met uitlating  38
Pesterij   14
Uitlating  155
Vernieling  32
Weigering  4
Onbekend/overig  12

Bij Politie
6 De politie heeft in 2019 bij de registratie geen onderscheid 
meer gemaakt tussen reguliere discriminatie-incidenten en 
discriminatie-incidenten jegens werknemers met een publieke 
taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet goed vergelijkbaar met 
voorgaande jaren en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt uitsluitend op 
landelijk niveau in het landelijk rapport Discriminatiecijfers in 
2019 opgenomen. Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Totalen Limburg

Totaal aantal discriminatieregistraties  2018 2019

 
Antidiscriminatievoorziening Limburg4 
Meldingen  213 280
Eigen waarneming5 20 16

Politie6 
Discriminatie-incidenten - 331

College voor de Rechten van de Mens 26 15
Instroom verzoeken om oordeel 

Werkwijze ADV Limburg 
 
 2018 2019
Alleen registratie 29 71
Advies en informatie 172 206
Beïnvloeding beleid 6 18
Bemiddeling 15 42
Bijstaan in procedures 4 12
Doorverwijzing 20 4
Eigen onderzoek Meldpunt discriminatie  0 2
Overig 0 2

Bij ADV Limburg 
4 ADV Limburg behandelt, registreert en rapporteert over 
discriminatiemeldingen van inwoners van Limburg, behalve van 
de gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en 
Venray. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de meldingen 
van deze gemeenten niet in de monitor opgenomen.
5 Eigen waarnemingen zijn door ADV Limburg gesignaleerde 
gevallen waarbij sprake is van discriminerende uitingen of eisen, 
zoals nieuwsitems of vacatureteksten. Deze zijn niet opgenomen 
in de overige cijfers.
7 Antisemitische incidenten vallen juridisch gezien onder 
discriminatie op grond van herkomst en/of onder discriminatie 
op grond van godsdienst. Omdat dit onderscheid bij de registratie 
lastig te maken is, wordt antisemitisme apart weergegeven.
8 Niet-wettelijke gronden zijn meldingen over bijvoorbeeld 
sociale status, opleidingsniveau of overige uiterlijke kenmerken 
(bijvoorbeeld tatoeages). 

Bij College voor de Rechten van de Mens
9 Niet alle verzoeken/klachten leiden uiteindelijk tot een 
oordeel. Verzoeken zijn bijvoorbeeld niet-ontvankelijk, worden 
ingetrokken of er is sprake van een tussentijdse oplossing. 
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Handen schudden, ja of nee? 
Yasin heeft via een uitzendbureau een baan gevonden als heftruckchauffeur. De 
papieren zijn in orde gemaakt en hij verheugt zich op zijn start. Vooraf gaat hij 
kennismaken en dan blijkt dat hij vanwege zijn geloofsovertuiging geen handen 
geeft aan vrouwen. Daarop wordt door de opdrachtgever en het uitzendbureau 
de toezegging tot starten ingetrokken. Yasin is erg teleurgesteld en dient een 
klacht in bij ADV Limburg. Wij nemen contact op met het uitzendbureau om uit te 
leggen dat handen schudden niet relevant is voor het uitoefenen van de functie 
van heftruckchauffeur, waardoor er sprake kan zijn van discriminatie op grond 
van geloofsovertuiging. Bij het uitzendbureau dacht men dat doordat hij geen 
handen wilde schudden met vrouwen, Yasin ook geen leiding zou accepteren van 
vrouwen. Dat is echter niet zo, het gaat hem om het praktiseren van zijn geloof. 
Bovendien legt hij wel bij wijze van begroeting zijn rechterhand op zijn hart. 
Yasin en ADV Limburg zijn vervolgens uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek 
bij het uitzendbureau. De manager en de betrokken intercedent bieden hun 
welgemeende excuses aan en Yasin kan alsnog aan de slag als heftruckchauffeur 
bij de opdrachtgever waar hij nog altijd met veel plezier werkzaam is!

Discriminatie kan zich op veel manieren uiten: in schelden, pesten, vandalisme, bedreigen
en in geweld. Maar het kan ook gaan om omstreden behandeling of uitsluiting bij 
bijvoorbeeld sollicitaties of dienstverlening. De ADV’s en de politie hanteren verschillende 
categorieën voor de wijze van discriminatie, respectievelijk discriminatievorm waardoor 
deze niet met elkaar vergeleken kunnen worden.  

In 2019 is er bij 56% van de meldingen sprake van omstreden behandeling en bij 37% gaat 
het om vijandige bejegening. Het eerste is een daling en het tweede een stijging van 11% 
ten opzichte van 2018. Deze verschuiving kan duiden op verharding van onze samenleving, 
zoals ook de politie signaleert op pagina 13. Bij omstreden behandeling voelen melders 
zich ongelijk of oneerlijk behandeld door een ander en daarbij voelen zij zich het meest 
gediscrimineerd vanwege hun herkomst of huidskleur (34%) en handicap/chronische 
ziekte (21%). Hierbij valt te denken aan leerlingen met een migratie-achtergrond van een 
middelbare school die sterk de indruk hebben dat zij zwaarder gestraft worden voor een 
incident dan de betrokken leerlingen zonder migratie-achtergrond. Of een ouder die vindt 
dat school de zorgplicht voor zijn autistische kind niet nakomt, waardoor deze uitvalt in 
het eindexamenjaar. 
Vijandige bejegening wordt het meest ervaren bij discriminatie op grond van herkomst/
huidskleur (64%) en op ruime afstand op grond van geslacht (9%). Melders ervaren 
pestgedrag, scheldpartijen en treiterijen op hun werk, op school, in de buurt enzovoort. 
Zo wordt een student door zijn buurman met een fietsketting bedreigd en uitgescholden 
vanwege zijn herkomst en voelen diverse transgenders zich vijandig bejegend door 
medewerkers in de gezondheidszorg of door medewerkers van overheidsinstellingen.

Wijze van discriminatie/discriminatievorm 

Discriminatiegronden
Discriminatie kent vele vormen en kan 
gebaseerd zijn op verschillende kenmerken: 
gronden. ADV Limburg gaat uit van de 
gronden zoals die in de Algemene wet 
gelijke behandeling zijn opgenomen en 
bij de politieregistraties gaat het om de 
gronden die in het Wetboek van Strafrecht 
strafbaar zijn gesteld. De gronden 
waarover de meeste meldingen zijn 
ontvangen, worden hieronder toegelicht.

Herkomst, huidskleur
Net als voorgaand jaar gaan de meeste 
meldingen over de grond herkomst/
huidskleur (42% ten opzichte van 45% in 
2018). Zo is er een melder die zich door 
zijn werkgever ongelijk behandeld voelt 
vanwege zijn afkomst en daarover klaagt 
bij het uitzendbureau waardoor hij is 
bemiddeld. Vervolgens wordt hij door een 
medewerker hiervan ook gediscrimineerd. 
Andere meldingen betreffen onder andere 
die van een Syrische man die een café niet 
in mag, terwijl een Nederlandse vriend wel 
wordt toegelaten en dan zijn er nog diverse 
melders die op de werkvloer worden gepest 
en uitgescholden vanwege hun huidskleur.

Handicap/chronische ziekte
In 2019 gaat 15% van de meldingen over 
de grond handicap/chronische ziekte 
(16% in 2018). Een voorbeeld hiervan zijn 
medewerkers van een sociale werkplaats 
die signaalkleding moeten dragen om 
aan te geven dat zij in een ander traject 

zitten dan andere medewerkers (zie casus 
op pagina 13). Een andere melder krijgt 
tijdens ziekte geen loon doorbetaald en 
weer een ander voelt zich gediscrimineerd 
omdat de website van zijn bank niet goed 
toegankelijk is voor mensen met een 
visuele beperking. Ook is er een melder 
wiens zoon wordt uitgesloten bij de 
voetbalclub vanwege diens autisme en een 
andere melder in rolstoel wordt van een 
terras gestuurd omdat zij ‘in de weg zat’. 

Geslacht
Met een daling van 2% ten opzichte 
van 2018, gaat 10% van de meldingen 
over de grond geslacht. Meldingen 
van transgenders en meldingen over 
zwangerschap vallen ook onder deze grond. 
Voorbeelden hiervan zijn een transvrouw 
die op staande voet is ontslagen omdat zij 
in transitie was. Ook is er een vrouw die 
solliciteert naar een baan als automonteur 
en te horen krijgt dat men alleen mannen 
wil. Of een moeder wiens werkgever het 
ouderschapsverlof van EVT (extra vrije tijd) 
aftrekt, terwijl dit voor mannen anders 
geregeld wordt. En mannelijke studenten 
komen niet in aanmerking voor bepaalde 
studentenkamers omdat men alleen 
vrouwelijke huurders wil.

Opvallend 
Opvallend is dat het aantal meldingen 
over antisemitisme bij ADV Limburg 
van 0% in 2018 naar 3% in 2019 stijgt. 
Dit is te wijten aan meldingen over een 

buurtplatform in Maastricht dat een 
bezwaarschrift aan de gemeente de naam 
Jodenstreken had gegeven. Zowel de direct 
betrokkenen als buurtbewoners die zich 
hiervan willen distantiëren, doen melding 
van discriminatie. Maar er is ook een 
melder die op de werkvloer discriminatie 
ervaart vanwege zijn Joodse afkomst en 
geloofsovertuiging en een ander die op 
straat wordt nageroepen en uitgescholden. 
Verder valt op dat het aantal meldingen 
op grond van nationaliteit verdubbeld 
is. Zo zijn er meerdere melders die geen 
telefoontoestel kunnen aanschaffen 
bij verlenging van hun bestaande 
abonnement omdat zij geen Nederlands 
paspoort hebben. En Nederlanders uit de 
grensstreek die lid zijn van een Belgische 
wielervereniging mogen niet deelnemen 
aan wedstrijden in Nederland. 
Ten slotte stijgt het aantal meldingen over 
seksuele gerichtheid van 3% naar 5%. Dit 
betreft mensen die op de werkvloer of door 
hun buren worden gepest vanwege hun 
seksuele gerichtheid maar ook mensen die 
zich storen aan de ondertekening van de 
Nashville verklaring door fractievoorzitter  
van der Staaij of aan het feit dat lesbische 
vrouwen geen vergoeding krijgen voor een 
vruchtbaarheidsbehandeling.

Gronden politieregistraties 
De door de politie geregistreerde 
incidenten gaan het meest over herkomst/
huidskleur, namelijk 37%. Deze gaan 
over vechtpartijen, bedreigingen en 
scheldpartijen waarvan de herkomst 
of huidskleur van een der partijen 
de aanleiding is. De tweede meest 
geregistreerde grond is seksuele 
gerichtheid met 30% en bij 18% van 
de incidenten is als grond ‘onbekend/
overig’ geregistreerd. Deze betreffen 
bijvoorbeeld hakenkruizen die op muren of 
brievenbussen zijn getekend.

De cijfers van 2019

Landelijk beeld
Het aantal meldingen bij ADV’s in het 
hele land (4.382) stijgt in 2019 met 1% 
ten opzichte van 2018. In Limburg en 
Noord-Nederland is de stijging het 
grootst terwijl het aantal meldingen in 
Oost-Nederland daalt. De meest gemelde 
grond is herkomst/huidskleur (45%) en de 
meeste discriminatie wordt ervaren op de 
arbeidsmarkt (28%). Landelijk worden door 
de politie 5.487 discriminatie-incidenten 
geregistreerd, waarvan de meeste ook de 
grond herkomst/huidskleur betreffen. Een 
vergelijking met 2018 is moeilijk te maken 
omdat incidenten tegen werknemers 
met een publieke taak nu deel uitmaken 
van het totaal aantal registraties, in 
tegenstelling tot de separate weergave 
vorig jaar. 

76

In 2019 ontvangt ADV Limburg 280 meldingen van discriminatie, een stijging van
31% ten opzichte van 2018. Ook worden er 16 eigen waarnemingen geregistreerd. De 
politie heeft 331 discriminatie-incidenten geregistreerd in 2019 en het College voor de 
Rechten van de Mens heeft 15 verzoeken om een oordeel ontvangen. De cijfers van de 
verschillende organisaties mogen niet bij elkaar opgeteld worden vanwege verschillen 
in registratiecriteria en mogelijke overlap, maar samen geven ze wel een beeld van de 
discriminatie in Limburg.
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  promillage meldingen per 1000 inwoners Beek

	=	3 | 0,13
	p	4 | 0,25

BeekDaeLen
	=	5 | 0,14
	p	4 | 0,11

BeeSeL
=	1 | 0,07
	p	3 | 0,22

BerGen
	=	4 | 0,30
	p	2 | 0,15

BrunSSuM
	=	6 | 0,21
	p	5 | 0,18

echt-SuSteren
	=	10 | 0,32
	p	11 | 0,35

eijSDen-MarGraten
	=	6 | 0,23
	p	4 | 0,16

GuLpen-WitteM
=	4 | 0,28
p	2 | 0,14

heerLen
	=	34 | 0,39
	p	41 | 0,47

kerkraDe
	=	19 | 0,42
	p	14 | 0,31

LanDGraaf
	=	7 | 0,19
	p	6 | 0,16

LeuDaL
	=	8 | 0,22
	p	10 | 0,28

MaaSGOuW
	=	3 | 0,00
	p	4 | 0,17

MaaStricht
	=	77 | 0,63
	p	57 | 0,47

MeerSSen
	=	0 | 0,00
	p	7 | 0,37 

neDerWeert
	=	3 | 0,18
	p	3 | 0,18

peeL en MaaS
	=	17 | 0,39
	p	9 | 0,21

rOerDaLen
	=	4 | 0,19
	p	3 | 0,15

rOerMOnD
	=	23 | 0,40
	p	29 | 0,50

SiMpeLveLD
	=	2 | 0,19
	p	0 | 0,00

SittarD-GeLeen
	=	34 | 0,37
	p	33 | 0,36

Stein
	=	6 | 0,24
	p	7 | 0,28

vaaLS
	=	3 | 0,30
	p	3 | 0,30

vaLkenBurG 
aan De GeuL
	=	5 | 0,30
	p	4 | 0,24

venLO
	=	29 | 0,29
	p	37 | 0,36

vOerenDaaL
	=	0 | 0,00
	p	1 | 0,08

Weert
	=	16 | 0,32
	p	11 | 0,22
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Met assistentiehond op busreis 
Door een mislukte operatie is mijnheer Aarts blind geworden. Na maandenlang in 
de put te hebben gezeten, besluit hij zich bij elkaar te rapen en zijn leven vorm te 
geven zonder zicht. Hij krijgt een blindengeleidehond, eindelijk weer iets positiefs! 
Vervolgens focust hij zich op een nieuw doel: samen met assistentiehond Lloyd op 
vakantie gaan, net als voorheen. Tot grote teleurstelling van mijnheer Aarts blijkt 
echter dat meerdere touroperators een hulphond bij busreizen niet toestaan en hij 
besluit zich bij ADV Limburg te melden. Met twee touroperators wordt de kwestie 
opgelost, maar een is alleen bereid de hond tegen volledige betaling mee te nemen. 
En dit treft mensen met een visuele beperking onevenredig hard. Daarom hebben 
wij in overleg met mijnheer Aarts de kwestie voorgelegd aan het College voor de 
Rechten van de Mens. Dat stelt hem in het gelijk: de assistentiehond moet worden 
toegelaten en de vervoerder moet mogelijkheden tot een doeltreffende aanpassing 
onderzoeken, in elk geval bestaande uit het kosteloos toestaan van een hulphond. 
Deze uitspraak is niet alleen belangrijk voor mijnheer Aarts en Lloyd, maar ook voor 
alle andere mensen met een visuele beperking en assistentiehond die graag een 
busreis willen maken.

verzoeken uit Limburg
In 2019 ontving het College 15 verzoeken om een oordeel van inwoners uit de politie-
eenheid Limburg. Dat zijn 9 oordelen minder dan in 2018. Daarvan gaan de meeste over 
discriminatie op grond van herkomst/huidskleur (5) terwijl vorig jaar de meeste verzoeken 
over discriminatie op grond van geslacht gingen (9 in 2018, 1 in 2019). Een verklaring 
voor de verschuiving is er niet. Het aantal meldingen op grond van handicap/chronische 
ziekte is gelijk gebleven (3). De verzoeken hebben het meest betrekking op het terrein 
arbeidsmarkt (47%), vooral op werving en selectie, gevolgd door levering van goederen en 
diensten (20%).

Oordelen met betrekking tot Limburg
Het College heeft in 2019 vier keer een oordeel uitgesproken over verzoeken uit 
Limburg. Hierbij was er één keer sprake van verboden onderscheid en/of strijdigheid 
met de wet. Om dit oordeel is verzocht door ADV Limburg, zie de beschreven casus 
hierboven. Over de drie andere verzoeken oordeelt het College dat er geen sprake is 
van verboden onderscheid. Een van deze verzoeken gaat over een zaak van vermeende 
zwangerschapsdiscriminatie, ingediend door ADV Limburg. 

Wij gaan over tot het indienen tot een verzoek bij het College als wij daarvoor voldoende 
aanknopingspunten zien om een vermoeden van discriminatie te ondersteunen én als 
melder dit wilt. Het College toetst de casus aan de gelijkebehandelingswetgeving en 
oordeelt of er al dan niet sprake is van verboden onderscheid oftewel discriminatie. 
ADV Limburg voert de correspondentie voor de melder met het College en begeleidt en 
vertegenwoordigt deze tijdens een zitting. 

College voor de Rechten van de Mens 

De weg geplaveid 
Redelijke uitleg dat reizen met een 
assistentiehond niet mogelijk was, 
had mijnheer Aarts nog geaccepteerd. 
De totale minachting waarmee wordt 
gezegd ‘als het u niet past, gaat u 
maar naar de rechter’ maakt dat hij de 
onderste steen boven wil krijgen en niet 
aarzelt om met ADV Limburg de zaak 
aanhangig te maken bij het College. Hij 
kijkt met een goed gevoel terug op de 
zaak, onze begeleiding en natuurlijk de 
uitspraak. Niet alleen voor hemzelf, maar 
omdat hij hiermee ook de weg geplaveid 
heeft voor anderen in dezelfde situatie.

Gennep

Venray

Horst aan de Maas

Mook 
en 
Middelaar

Deze gemeenten zijn niet 
aangesloten bij ADV Limburg. 

Beekdaelen
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arbeidsmarkt 
De meeste meldingen gaan net als in 
voorgaande jaren over de arbeidsmarkt, 
namelijk 24% ten opzichte van 27% in 2018. 
Het betreffen meldingen over werving en 
selectie, arbeidsbemiddeling, promotie, 
ontslag, vrijwilligerswerk, stages en 
discriminerend gedrag op de werkvloer. De 
meest gemelde discriminatiegrond hierbij 
is herkomst/huidskleur met 33%, gevolgd 
door leeftijd en handicap/chronische 
ziekte met 17% en 15%. Er worden nog 
steeds discriminerende leeftijdseisen 
gesteld in vacatures. Een melder krijgt 
geen vast contract omdat hij ‘al’ 58 is en 
een jongen met autisme krijgt van zijn 

stagebegeleider te horen dat hij toch te 
dom is om zijn diploma te halen. Ook is er 
geen vrijwilligerswerk voor iemand met 
een niet-Nederlands klinkende achternaam, 
maar opeens wel als hij terugbelt met een 
‘Nederlandse’ achternaam.

collectieve voorzieningen
Met 22% is dit net als in 2018 het tweede 
meest gemelde terrein. Van deze 
meldingen gaat 30% over discriminatie op 
grond van herkomst/huidskleur, 19% over 
handicap/chronische ziekte en 14% over 
niet-wettelijke gronden. Mensen voelen 
zich vanwege hun afkomst discriminerend 
behandeld door medewerkers van sociale >

Mensen kunnen op verschillende gebieden 
– maatschappelijke terreinen – in hun 
leven discriminatie ervaren, op het werk, 
in de buurt, op de sportclub, enzovoort. 
Hieronder worden de meest voorkomende 
met voorbeelden erbij beschreven.

Meldingen ADV’s naar grond en terrein

Terreinen en locaties 

om godsdienst, ervaren vrouwen die 
een hoofddoek dragen of gezichtssluier 
meer discriminatie bij het gebruik van 
het openbaar vervoer. Dit kan te maken 
hebben met de publiciteit naar aanleiding 
van het in werking treden van het 
boerkaverbod op 1 augustus 2019.

Opvallend
Het aantal meldingen op het terrein 
van onderwijs is met 4% gestegen ten 
opzichte van 2018. Dit heeft te maken 
met een incident op een middelbare 
school waarbij leerlingen met een 
migratie-achtergrond het idee hebben 
dat zij zwaarder worden gestraft dan 
andere leerlingen. En zoals op pagina 3 te 
lezen is, is het aantal meldingen op het 
terrein van buurt/wijk met 2% gestegen. 
Het overgrote deel hiervan (72%) 
gaat over discriminatie op grond van 
herkomst/huidskleur. Mensen worden 
uitgescholden, bedreigd, geïntimideerd 
en een enkele keer mishandeld door 
buurtgenoten vanwege hun herkomst. 
Ook de politieregistraties 2019 laten 
zien dat buren niet mals zijn voor elkaar. 
Er wordt gedreigd met geweld, terreur 
uitgeoefend en men schuwt er niet voor 
kinderen uit te schelden of hakenkruizen 
op muren en deuren te tekenen. Veelal is 
de herkomst van een buur de aanleiding, 
maar soms ook de seksuele gerichtheid. 

> diensten, jeugdzorg, gemeenten en 
door bewindvoerders. Verder zijn er 
melders die zich gediscrimineerd voelen 
door het CBR omdat ze vanwege hun 
aandoeningen uitgebreide, kostbare 
keuringen moeten ondergaan voor 
het behalen van rijbewijs D of E. Een 
voorbeeld van discriminatie op een niet-
wettelijke grond is iemand die het gevoel 
heeft uitgesloten te worden van diensten 
vanwege zijn penitentiaire verleden.

commerciële dienstverlening
Met 12% is dit het derde terrein 
waarover het meest gemeld wordt. 
Van deze meldingen betreft 31% de 
discriminatiegrond herkomst/huidskleur, 
28% handicap/chronische ziekte en 14% 
godsdienst. In 2018 waren leeftijd en 
nationaliteit (beide 10%) de derde meest 
gemelde grond en ging ‘slechts’ 3% over 
godsdienst. Voorbeelden van meldingen 
over commerciële dienstverlening 
zijn die van een melder die merkt dat 
tassencontroles in een supermarkt 
vooral gericht zijn op mensen met 
een migratie-achtergrond of van een 
ander die door een winkelmedewerker 
vijandig bejegend wordt vanwege 
zijn Turkse afkomst. En mensen die 
afhankelijk zijn van een rolstoel of 
hulphond ondervinden problemen bij 
het binnengaan van winkels. Als het gaat 

Voorrang voor mensen met ‘echte’ relatie 
Javi wordt al geruime tijd gepest door zijn collega’s. Zij discrimineren hem vanwege 
zijn herkomst en seksuele gerichtheid. De spanningen zijn zo hoog opgelopen dat 
hij ziek is geworden. Daarom meldt Javi zich bij ADV Limburg en het team Roze 
in Blauw van de politie. Hij vertelt dat hij onder andere als laatste aan de beurt is 
bij het inroosteren van vakantiedagen, want medewerkers met een ‘echte’ - lees 
heteroseksuele - relatie hebben voorrang. Na gesprekken met Roze in Blauw en ADV 
Limburg besluit Javi aangifte te doen van discriminatie. Ook doet hij eind vorig jaar 
anoniem zijn verhaal voor de camera van L1. Helaas zijn er voor de politie te weinig 
aanknopingspunten om verder onderzoek in te stellen. Maar ADV Limburg is voor 
Javi een wederhoorprocedure gestart, waarbij de werkgever wordt gewezen op de 
verplichting zorg te dragen voor een discriminatievrije werkvloer. Deze zegt toe het 
beleid aan te passen en een vertrouwenspersoon aan te stellen waarbij mensen die 
toch discriminatie ervaren terecht kunnen. Voor Javi is dit echter te laat helaas, de 
impact van het hele gebeuren is zo groot geweest dat het voor hem beter is elders 
werk te zoeken. 

Zaaksoverleg 
ADV Limburg, politie en OM
Elk kwartaal bespreekt ADV Limburg 
met politie en OM voorkomende 
discriminatiezaken en relevante 
kwesties uit de actualiteit. 
Politieregistraties worden naast 
meldingen van ADV Limburg 
gelegd* en het OM beoordeelt 
het discriminatoir aspect en licht 
eventuele afdoening toe. In 2019 blijkt 
er steeds meer overlap in zaken te 
zijn en blijkt de meerwaarde van het 
samen optrekken in sommige gevallen 
zoals bij de hierboven beschreven 
casus. 

*Zonder toestemming van melder worden 
er geen namen gecommuniceerd.

Arbeidsmarkt

Buurt/wijk

Collectieve voorzieningen

Commerciële dienstverlening

Horeca/amusement

Huisvesting

Media en reclame

Onderwijs

Openbare ruimte

Politie/Justitie

Privésfeer

Publieke/politieke opinie

Sport en recreatie

Overig

Onbekend/n.v.t.

Totaal

antisemitisme

arbeidscontract

arbeidsduur

burgerlijke staat

geslacht

godsdienst

handicap/chronische ziekte

herkomst, huidskleur

leeftijd
levensovertuiging

nationaliteit

politieke gezindheid

seksuele gerichtheid

niet-wettelijke gronden

discriminatiegrond >
 

terrein

onbekend

 1 1 0 2 11 4 12 26 13 0 1 0 4 2 1

 0 0 0 0 3 1 2 21 0 0 0 0 2 0 0

 1 0 0 3 8 1 13 21 1 0 4 0 5 10 2

 1 0 0 1 1 5 10 10 3 0 3 0 0 2 0

 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0

 0 0 0 0 1 0 2 8 0 0 1 0 0 3 0

 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 1 0 3 19 0 0 0 0 0 1 0

 2 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0

 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0

 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0

 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 1 0 0 1 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

 
 10 1 0 6 29 13 47 129 17  0 11 0 15 23 3
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Tweederangs werknemers 
Medewerkers van de sociale werkvoorziening voelen zich als tweederangs 
werknemers behandeld. Want hoewel zij dezelfde werkzaamheden uitvoeren als 
hun ‘reguliere’ collega’s bij de gemeentedienst waar zij gedetacheerd zijn, hebben 
zij niet dezelfde rechten. Hun collega’s krijgen voor elk seizoen geschikte kleding 
aangeleverd, maar als zij in de zomerhitte niet in warme winterkleding willen 
werken, moeten ze zelf geschikte kleding aanschaffen die aan de veiligheidseisen 
voldoet. Ook mogen zij niet op dezelfde plekken pauzeren of naar het toilet 
gaan. Bij personeelsfeesten is al het personeel, van stagiaires tot directeur 
welkom, maar zij niet. Kortom, van inclusie is absoluut geen sprake. Tijdens 
een gesprek met de betrokken verantwoordelijken van de gemeente waar de 
melders werken, maakt ADV Limburg bij monde van de directeur duidelijk hoe de 
situatie door hen wordt ervaren. De gemeente blijkt te worstelen met inclusie van 
werknemers via de Sociale Werkvoorziening. Het staat echter buiten kijf dat het 
een belangrijke kwestie is die aangepakt moet worden. Men gaat werk maken van 
de bedrijfskleding en ook zullen voortaan alle medewerkers welkom zijn bij de 
personeelsfeesten.

aanbevelingen voor gemeenten
Informeer burgers structureel en herhaaldelijk over het meldpunt discriminatie ADV 
Limburg.
Laat ADV Limburg workshops voor medewerkers verzorgen over discriminatie en de 
werking van vooroordelen en aanwezig zijn bij publieksactiviteiten.
Attendeer scholen in de gemeente op het voorlichtingsaanbod van ADV Limburg.
Draag uit een inclusieve gemeente te willen zijn door het personeelsbeleid hierop aan te 
passen.
Maak gemeentelijke websites toegankelijk voor mensen met een beperking, 
anderstaligen en laaggeletterden.
Onderteken het Charter Diversiteit van de Stichting van de Arbeid.

aanbevelingen politie-eenheid Limburg 
De focus blijft gericht op discriminatiezaken om daarmee meldings- en aangiftebereidheid 
te vergroten.
Allianties bestendigen en aangaan met organisaties als ADV Limburg, gemeenten, scholen 
en woningbouwverenigingen om discriminatievraagstukken gezamenlijk op te pakken.
Bij meldingen en/of aangiftes over discriminatie of aanverwante thema’s nadrukkelijk 
doorvragen naar mogelijke discriminatie-aspecten en stilstaan bij de hulpvraag om te 
bezien welke afdoening in de keten OM - Politie - ADV het meest zinvol is.
De politie verwijst actief door naar ADV Limburg en maakt gebruik van de aldaar 
bestaande kennis om discriminatievraagstukken onder de aandacht te brengen op plekken 
waar dat nodig is, zoals op scholen, in wijken enzovoort.
De politie investeert landelijk in het verder verbeteren en borgen van de dagelijkse 
screening op discriminatoire aangelegenheden uit haar informatiesystemen. 

Beleidsaanbevelingen 

Gemeentelijk standplaatsenbeleid
In 2018 vraagt minister Ollongren met het 
beleidskader Gemeentelijk woonwagen- 
en standplaatsenbeleid aandacht voor 
Roma, Sinti en woonwagenbewoners. 
Het gaat om het ontwikkelen van een 
standplaatsenbeleid dat in lijn is met het 
mensenrechtelijk kader voor de culturele 
identiteit van genoemde groepen. Ook 
het College voor de Rechten van de Mens 
spreekt zich regelmatig uit over het 
standplaatsenbeleid van een gemeente. 
Het beleid van Leudal werd eind 2016 
als discriminerend beoordeeld door het 
College, waarop de gemeente besluit in 
2019 een aantal standplaatsen te creëren 
met het voornemen dit mogelijk uit te 
breiden naar gelang de uitkomsten van 
de behoefte inventarisatie standplaatsen 
van de Provincie Limburg onder haar 
gemeenten. Wij zijn benieuwd naar wat 
de uitkomst hiervan zal betekenen voor 
Limburgse woonwagenbewoners. 
De woonwagenbewoners laten zelf 
ook van zich horen: in een aantal 
gemeenten zijn er protesten en enkele 
woonwagenbewoners uit Leudal doen 
aangifte tegen de gemeente omdat zij 
zich gestigmatiseerd voelen door het 
inschakelen van een bureau dat ‘problemen 
met moeilijk bereikbare of bijzondere 
doelgroepen’ moet oplossen. Meldingen 
die in 2019 bij ADV Limburg worden gedaan 
gaan onder andere over behandeling door 
woningcorporaties, het toewijsbeleid van 
woonwagens en ervaren tegenwerking 
door gemeenten bij het aanvragen van 
vergunningen. Kortom, dit onderwerp is 
nog volop in beweging en zullen wij blijven 
volgen.

arbeidsmigranten
In 2019 ontvangt ADV Limburg, net als 
in 2018, diverse meldingen die gaan over 
de behandeling van arbeidsmigranten 
die gehuisvest zijn op een recreatiepark. 

Sommigen worden met de nek aangekeken 
en onvriendelijk toegesproken, weer 
anderen mogen geen gebruik maken 
van de algemene parkeerplaats van het 
park omdat uit hun kenteken blijkt dat ze 
niet Nederlands zijn. Ze voelen zich allen 
behandeld als tweederangs burgers. Helaas 
lukt het niet de situatie aan te kaarten 
bij de betreffende parken. Aangezien 
de huisvesting van arbeidsmigranten 
nauw verbonden is met hun contract, wil 
geen van hen de klacht doorzetten, uit 
angst voor hun baan. Toch vinden wij het 
belangrijk deze tendens te signaleren. De 
Noord-Limburgse gemeenten hebben 
al de handen ineengeslagen in een 
poging het huisvestingsprobleem voor 
arbeidsmigranten op te lossen. Zij zien 
ze graag komen vanwege de vergrijzing 
van hun krimpregio waar wel veel werk 
is. Maar juist de status van krimpregio 
maakt dat er weinig woningen bijgebouwd 
mogen worden. De gemeenten lopen zo 
tegen complexe situaties aan, waarbij 
scholing en integratie ook belangrijke 
aandachtspunten zijn.10 Discriminatie 
voorkomen en aanpakken horen daar ons 
inziens ook bij. 

voetbal
Vorig jaar signaleerde ADV Limburg al 
de noodzaak discriminatie op en rond 
de voetbalvelden aan te pakken. Door 
verschillende incidenten het afgelopen jaar 
zijn nu meer mensen van deze noodzaak 
doordrongen. Zo krijgt een speler van 
Wilhelmina ‘08 uit Weert oerwoudgeluiden 
te horen van supporters van de tegenpartij 
uit Venray, een Maastrichtse scheidsrechter 
wordt uitgescholden op basis van zijn 
Marokkaanse afkomst als hij een wedstrijd 
tussen Schinveld en Sporting Sittard ’13 
fluit en in de media verschijnen berichten 
over een voetbalclub in Venlo die een 
discriminerend aannamebeleid zou voeren. 
De club ontkent dit en heeft op haar 

website gezet dat iedereen welkom is, 
ongeacht ras, religie, leeftijd of geslacht. 
Dergelijke statements kunnen wij alleen 
maar toejuichen. Zo zouden de profclubs 
dit ook een prominentere plek op hun 
website kunnen geven en ADV Limburg om 
advies en training kunnen vragen op het 
gebied van discriminatie. Dat het belangrijk 
wordt geacht blijkt uit de landelijke reacties 
op incidenten. Begin dit jaar maken het 
Kabinet en de KNVB bekend 14 miljoen uit 
te trekken voor het bestrijden van racisme 
en andere discriminatie in het voetbal 
gericht op het voorkomen, handhaven en 
signaleren onder de naam Ons voetbal is 
van iedereen. ADV Limburg zal de clubs in 
2020 ook weer actief benaderen. 

positieve initiatieven 
Natuurlijk zijn er ook positieve initiatieven 
in de Provincie om inclusie van bepaalde 
groepen te bevorderen, zoals een 
prikkelarme kermis in Geleen en Roermond. 
Onder het motto ‘meer bereiken met een 
beetje minder’ wordt een paar uur lang de 
muziek gedempt, lichtjes uitgeschakeld 
of een attractie trager gemaakt om de 
kermis ook aantrekkelijk te maken voor 
bijvoorbeeld mensen met autisme of 
met een hersenaandoening waardoor ze 
niet goed tegen licht en geluid kunnen. 
En met de Inclusieagenda 2019-2022 
wil de gemeente Maastricht samen 
met ervaringsdeskundigen de positie 
van mensen met een beperking in de 
samenleving verbeteren. Ook in Stein 
wordt een meerjarige uitvoeringskalender 
opgesteld met hetzelfde doel.

10 Uit Reportage Krimpregio, 
Trouw, 13 augustus 2019

Opvallend in Limburg in 2019

politie-eenheid Limburg 
Discriminatie staat de aanspraak 
op gelijkheid en daarmee het 
maatschappelijk functioneren van 
mensen in de weg. Stelselmatige 
discriminatoire uitingen en uitingen 
die aanzetten tot discriminatie, 
haat of geweld kunnen leiden tot 
verstoring van de openbare orde, 
gewelddadigheden en vergaande 
conflicten. Discriminatie raakt zo niet 
alleen individuele personen maar 
ontwricht de maatschappij wanneer 
op het oog ‘onschuldige’ situaties 
niet worden herkend en aangepakt. 
In een samenleving die nog steeds 
verhardt en polariseert, pakken de 
gemeenten en ADV Limburg de rol om 
discriminatie onder de aandacht te 
brengen en de politie zet vooral in op 
de processen rond de strafrechtelijke 
aanpak en afdoening. 
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ADV Limburg in 2019

Taaleisen in de ballenbak 
De familie Li gaat winkelen bij een meubelwarenhuis, de kinderen gaan gezellig 
mee. De jongste wil graag in de ballenbak spelen. Tot verbazing van de ouders 
wordt hij geweigerd omdat de medewerkers denken dat hij geen Nederlands 
begrijpt. De ouders leggen uit dat zij weliswaar Chinees spreken, maar ook 
Nederlands verstaan en dat de kinderen hier zijn opgegroeid en de taal beheersen. 
Zeker voldoende om met andere kinderen te kunnen spelen en instructies van 
het personeel op te volgen. Toch weigert het personeel. De ouders dienen een 
klacht in bij de klantenservice over deze ervaren discriminatie, maar vinden geen 
gehoor. Zij voelen zich enorm gediscrimineerd en schakelen ADV Limburg in. Wij 
zoeken contact met het meubelwarenhuis, wat leidt tot een bemiddelingsgesprek 
waarbij excuses worden aangeboden en duidelijk wordt gemaakt dat discriminatie/
uitsluiting nooit de bedoeling is geweest. De medewerkers dachten vanuit 
veiligheidsoverwegingen te handelen, maar hebben daarbij verkeerde aannames 
gedaan. Vaststaat dat het nooit had mogen gebeuren. De winkel heeft het 
eigen beleid onder de loep genomen en bespreekt de zaak met de betrokken 
medewerkers. De familie Li is tevreden met de uitkomst, zij voelen zich gehoord 
door de wederpartij en gesteund door ADV Limburg. Bovendien leren hun kinderen 
zo dat Chinese mensen discriminatie niet over hun kant hoeven te laten gaan. 

Meerwaarde vr-experience
De beleving creëert bewustzijn door het 
veranderen van perspectief waardoor het 
eigen wereldbeeld en referentiekader ter 
discussie worden gesteld. ‘Het mooie van 
deze VR is dat het thema van de Tweede 
Wereldoorlog duidelijk herkenbaar is 
en verder toch vrij ‘tijdloos’ is opgezet 
waardoor het nog vele jaren ingezet kan 
worden als voorlichtingsmiddel door 
ADV Limburg!’

In het kader van 75 jaar bevrijding heeft ADV Limburg van Provincie Limburg subsidie
ontvangen voor een nieuw te ontwikkelen VR-film, gericht op de generatie waarvoor 
vrijheid vanzelfsprekend is. Veel jongeren hebben geen ouders of voorouders meer die 
de oorlog hebben meegemaakt en met de experience willen wij juist hen bewust maken 
van wat vrijheid betekent. Hoe voelt het om buitengesloten te worden? Hoe is het om 
er niet bij te horen? Waarom neemt niemand het voor je op? Door het filmpje ervaren ze 
hoe belangrijk het is om echt vrij te kunnen zijn. Om jezelf te kunnen zijn zonder je zorgen 
te hoeven maken over je eigen veiligheid of die van mensen om je heen, zonder dat je 
huidskleur, herkomst, seksuele gerichtheid of politieke overtuiging ertoe doen. Na het 
beleven van de VR-Experience praten wij na over hoe de film ervaren is en hoe er een link 
gelegd kan worden naar het eigen leven.

De VR blijkt goed te passen bij de beoogde doelgroep. De nieuwe techniek maakt een veel 
intensievere kijkervaring en dus betere beleving mogelijk. Ook is er bewust voor gekozen op 
een directe, ongemakkelijke manier te prikkelen en dat slaat aan bij jongeren. Al tijdens het 
kijken van de VR roepen ze dingen of maken zelfs zelfs (slaande) bewegingen.

Afgelopen september zijn wij met de VR-Experience de provincie ingetrokken. Rode draad 
hierbij zijn de vele events die georganiseerd worden in het kader van 75 jaar bevrijding. 
Daarnaast bezoeken wij tot en met Bevrijdingsdag 2020 scholen, organisaties en 
verenigingen. Van de activiteiten zijn videoverslagen gemaakt, te bekijken bij video’s op 

      Antidiscriminatievoorziening Limburg

Beleef de Vrijheid In het nieuwsprogramma L1mburg Centraal 
vertellen twee Limburgers over de impact 
die discriminatie op het werk en in het 
dagelijks leven op hen heeft. Volgens hen 
is het belangrijk dat kinderen leren dat 
iedereen met respect met elkaar omgaat, 
‘de kern kan in de opvoeding zitten’. Onze 
directeur schuift aan en verduidelijkt dat de 
impact zo groot is omdat je je simpelweg 
niet kunt onttrekken aan discriminatie op 
het werk of de woonomgeving. 
En als eind 2019 supporters van SV Venray 
oerwoudgeluiden maken richting een 
Kameroense speler van de tegenpartij, 
stelt ADV Limburg in De Limburger: ‘Je 
kunt niet roepen dat sport voor iedereen 
is om vervolgens oerwoudgeluiden te 
accepteren.’

voorlichting
Onderwijs In 2019 verzorgt ADV Limburg 
wederom een tiental workshops over 
vooroordelen en discriminatie tijdens de 
Veiligheidsdag van het ROC in Roermond. 
Ook andere onderwijsinstellingen weten 
steeds beter de weg naar ons te vinden. 
Zo verzorgen wij burgerschapsdagen voor 
het Gilde Zorgcollege in Sittard-Geleen, 
hebben wij bezoek gehad van het United 
World College en hebben wij met de VR-
Experience scholen door de hele provincie 

aangedaan. Met het Vooroordelenspel 
gaan wij naar basisscholen, met name in 
de gemeente Beek. Op initiatief van de 
gemeente is er een samenwerking tot 
stand gekomen waarbij de gemeente 
het Vooroordelenspel actief onder de 
aandacht brengt van de basisscholen en 
inschrijvingen hiervoor regelt. 
COA Op verzoek van een AZC hebben wij 
een workshop verzorgd voor alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). 
Het gaat om een groep jongens van diverse 
herkomst en achtergrond, waardoor de ene 
groep lijnrecht tegenover de andere staat. 
Tijdens de workshop lukt het de jongens 
bewust te maken van wat discriminatie 
is en hoe de impact ervan is. Sommige 
jongens delen persoonlijke verhalen die 
nog niet eerder verteld zijn, hetgeen 
zorgt voor onderlinge verbinding en 
begrip. Reden voor COA om ADV Limburg 
uit te nodigen workshops te geven voor 
mentoren van AMV’ers. Ook hier komen 
voorheen onbesproken zaken naar boven 
over het thema discriminatie. Het gaat om 
bewustwording van eigen standpunten, 
normen en waarden en hoe die van invloed 
kunnen zijn op het werk als mentor. 
Politie ADV Limburg is door de 
politieacademie uitgenodigd op Paarse 
Vrijdag met als doel agenten in opleiding 

meer bewust te maken van problematiek 
rondom de LHBTIQ+ gemeenschap en 
van de gelijkebehandelingswetgeving. 
Het is belangrijk dat burgers zich ook 
geholpen voelen als ze discriminatie 
ervaren die niet direct het strafrecht 
raakt. Agenten moeten daarom bekend 
zijn met het bestaan van ADV’s. Een ander 
aandachtspunt is meer te oog krijgen voor 
onderlinge diversiteit en inclusie.

Beleef de vrijheid
In het kader van 75 jaar bevrijding 
Limburg heeft ADV Limburg een VR-
film laten ontwikkelen die laat ervaren 
hoe discriminatie je vrijheid beperkt. De 
vrijheid om jezelf te kunnen zijn, ongeacht 
huidskleur, seksuele gerichtheid of welk 
persoonskenmerk dan ook. Hierover is meer 
te lezen op de volgende pagina.

aangifte antisemitisme
Een bij de gemeente ingediend 
bezwaarschrift onder de naam 
Jodenstreken, doet veel stof opwaaien 
in Maastricht en leidt tot meerdere 
meldingen bij ADV Limburg en aangiften 
bij de politie. Hoofdbetrokkene bij de zaak 
is van Joodse afkomst en actief voor de 
Joodse gemeenschap. Deze kwestie is voor 
ADV Limburg aanleiding om als stichting 
aangifte te doen van discriminatie. De 
aangiften zijn nog in behandeling.

aandachtspunten toekomst
Om het meldpunt en expertisecentrum 
voor discriminatie in Limburg te zijn, is 
goede bekendheid belangrijk. Alleen dan 
weten burgers waar ze terecht kunnen als 
ze gediscrimineerd worden en kan ADV 
Limburg een adviserende partner zijn 
voor gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs 
en (sport)organisaties. In 2020 zullen wij 
dan ook op verschillende manieren blijven 
werken aan deze bekendheid. 

aDv Limburg in de media 
Na publicatie van de Monitor Discriminatie Limburg 2018 publiceert De Limburger een 
tweetal artikelen. In het eerste stelt onze directeur dat het discriminatieprobleem 
groter is dan uit de cijfers blijkt en dat de toename van de door de politie geregistreerde 
discriminatie-incidenten te maken kan hebben met de verharding ervan. ‘Hardere’ 
incidenten worden volgens hem eerder gemeld bij de politie dan bij een ADV. In 2019 
is te zien dat mensen elkaar vaker vijandig bejegenen (+9%), hetgeen kan duiden op 
een verharding van onze maatschappij. We hebben het dan over beledigen, pesten en 
kwaadspreken en dat kan ver gaan. In een ander artikel zeggen twee geïnterviewde 
melders van ADV Limburg over discriminatie, dat het gevoel niet gehoord te worden het 
ergste is: ‘dat doet pijn’. 



Colofon

aDv Limburg

Boschstraat 21a
6211 AS Maastricht
T 043 321 84 89
E meldpunt@advlimburg.nl
I www.advlimburg.nl

politie

Politie-eenheid Limburg
Postbus 1230
6201 BE Maastricht
T 0900 8844
I www.politie.nl

Overige informatie

Dit is een gezamenlijke uitgave 
van de politie-eenheid Limburg en 
Antidiscriminatievoorziening Limburg 
(ADV Limburg) die hierin hun discriminatie-
cijfers op eenheidsniveau publiceren. De 
politie en het College voor de Rechten 
van de Mens hebben voor deze uitgave 
gegevens beschikbaar gesteld.

De Monitor Discriminatie 2019 Limburg 
verschijnt gelijktijdig met negen andere 
regionale rapporten over en het landelijke 
rapport Discriminatiecijfers in 2019. 
Het landelijk rapport en alle regionale 
rapporten zijn te vinden op de website van 
de landelijke ADV’s, www.discriminatie.nl.
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REGISTRATIE



DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme
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Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging
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Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten

%0

9	 0,2117	 0,39

0

0

0

0

2

0 (0)

2

13

0

0

0

0

0

2

0

4

0

5

3

0

1

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

4

1

1

0

0

0

1

3

3

0

0

0

0

11

7

0

0

7

10

0

3

0

0

0

0
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten

%0

29	 0,5023	 0,40

0

0

0

0

6

0 (0)

4

11

0

0

0

0

0

2

0

6

2

8

1

0

2

0

1

0

0

1

2

0

0

0

2

0

4

0

10

0

8

5

1

0

0

0

4

0

18

5

0

1

3

1

13

10

0

0

9

15

0

3

0

0

0

0

Inwoneraantal Gemeente Roermond 58209De cijfers van 2019 | Gemeente	Roermond



DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Geslacht

Godsdienst

Handicap

Herkomst, huidskleur

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

Onbekend/overig

PolitieaDv

maatschaPPelijk terrein	 aantal

Arbeidsmarkt 

Buurt/wijk 

Collectieve voorzieningen 

Commerciële dienstverlening 

Horeca/amusement 

Huisvesting 

Media en reclame 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Politie/OM/vreemdelingenpolitie 

Privésfeer 

Publieke/politieke opinie 

Sport 

Overig 

Onbekend

DiscriminatiegronD	 	 aantal

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims)

Handicap/chronische ziekte

Herkomst, huidskleur

Leeftijd

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

Niet-wettelijke gronden

Onbekend

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging 

Bekladding 

Bespugen 

Geweld 

Geweld in combinatie met uitlating

Pesterij

Uitlating

Vernieling

Weigering

Onbekend/overig

klachtbehanDeling	 	 aantal

Alleen registratie

Advies/informatie

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig

Wijze van Discriminatie	 aantal

Bedreiging

Geweld

Omstreden behandeling

Vijandige bejegening

Overig

Onbekend/niet van toepassing

	 	 aantal	 			*	

Aantal meldingen

	 	 aantal	 			*	

Aantal discriminatie-incidenten**

noten

*Meldingen per 1000 inwoners
**De politie heeft in 2019 bij de registratie geen 
onderscheid meer gemaakt tussen reguliere 
discriminatie-incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met een 
publieke taak. Hierdoor zijn deze cijfers niet 
goed vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en worden hier alleen cijfers over 2019 
gepresenteerd. De vergelijking met 2018 wordt 
uitsluitend op landelijk niveau in het landelijk 
rapport Discriminatiecijfers in 2019 opgenomen. 
Ook de locatie van incidenten is in 2019 niet 
meer geregistreerd.

Bijlage	Monitor	DiscriMinatie	2019	liMburg inwoneraantal	PeilDatuM	1	januari	2019	|	www.regioatlas.nl/geMeenten
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