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Het jaar waarin we corona nog niet achter ons 
hebben gelaten, waarin er een volledig nieuw College 
van Gedeputeerde Staten in de provincie start, 
waarin Limburg met ongekende overstromingen te 
maken krijgt, zwarte piet nog niet uitgestorven is, 
gevaccineerden en niet-gevaccineerden soms lijnrecht 
tegenover elkaar komen te staan en reacties op het 
coronabeleid verharden.

Alle gebeurtenissen waren aanleiding voor 
discriminatiemeldingen bij ADV Limburg. Deze monitor 
brengt de in Limburg ervaren discriminatie in 2021 in 
beeld. Hiervoor zijn de door ADV Limburg ontvangen 
discriminatiemeldingen, door de politie geregistreerde 
discriminatie-incidenten en de verzoeken uit Limburg 
bij het College voor de Rechten voor de Mens 
gebundeld. Het gaat om discriminatie die ervaren 
is door inwoners van bij ADV Limburg aangesloten 
gemeenten. 

Dat de coronacrisis de maatschappij onder grote druk 
zette is ook niet onopgemerkt gebleven bij Politie 
Limburg. Naast het feit dat coronabesmettingen ervoor 
zorgden dat veel politiewerk met minder mensen 
gedaan moest worden, waren er veel momenten 
waarbij extra politie-inzet gevraagd werd. Ongenoegen 
richting de overheid uitte zich in grotere en kleinere 
demonstraties. Daarnaast leidde en leidt dit nog steeds 
tot verdeeldheid in de Nederlandse samenleving. 

In enkele gevallen veroorzaakte dat conflicten waar 
interventie van de politie noodzakelijk was. 

STIJGING AANTAL 
MELDINGEN 
In 2021 zijn er 528 reguliere 
discriminatiemeldingen 
bij ADV Limburg binnen-
gekomen; daarnaast zijn 
er 29 eigen waarnemingen 
geregistreerd. De 
politie registreerde 299 
discriminatie-incidenten in 

de aangesloten gemeenten. Het aantal meldingen bij ADV 
Limburg verdubbelde in de afgelopen jaren. In 2020 had 
de toename te maken met twee specifieke voorvallen. 
In 2021 waren er geen dergelijke voorvallen, toch bleef 
het aantal meldingen hoog. Corona had de samenleving 
in haar greep en het hierbij gevoerde overheidsbeleid 
zorgde voor verdeeldheid en gevoelens en ervaringen 
van ongelijkheid en uitsluiting. Dit heeft tot veel 
meldingen geleid. 

De cijfers, het aanstellen van een Nationaal Coördinator 
tegen Discriminatie en Racisme, de diverse actieplannen 
over de aanpak van discriminatie van het Rijk, een 
campagne met meldapp van de KNVB, de signalen die 
de politie oppikt: alle onderstrepen het belang en de 
urgentie van de aanpak van discriminatie. 
 

HET JAAR 2021
Art. 1 van de Nederlandse Grondwet: 

Allen die zich in Nederland bevinden, 

worden in gelijke gevallen gelijk 

behandeld. Discriminatie wegens 

godsdienst, levensovertuiging, 

politieke gezindheid, ras, geslacht 

of op welke grond dan ook, is niet 

toegestaan. 
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MEEST GEMELDE DISCRIMINATIEGRONDEN 
Discriminatie op grond van herkomst/huidskleur werd 
in 2021 het meest ervaren (38%). Ten opzichte van 2020 
is er sprake van een daling, zowel in absolute aantallen 
als in aandeel van het totaal aantal meldingen. De 
daling heeft te maken met de stijging van het aantal 
meldingen met niet-wettelijke grond. Hierbij gaat het 
om ervaren ongelijke behandeling op een grond die 
niet in de gelijkebehandelingswetgeving is opgenomen. 
Bij maar liefst 24% van de meldingen registreerden we 
deze grond (ten opzichte van 7% in 2020). 

Veel niet-gevaccineerde mensen voelden zich 
gediscrimineerd ten opzichte van gevaccineerden 
omdat zij geen QR-code konden tonen waardoor hen 
de toegang werd geweigerd bij horecagelegenheden, 
theaters, sportscholen en zwembaden. Dit is een niet-
wettelijke discriminatiegrond. In sommige gevallen 
voelden mensen zich echter op grond van handicap/
chronische ziekte of van levensovertuiging door de 
coronamaatregelen buitengesloten; hetgeen wel 
wettelijke gronden zijn. De weergegeven cijfers gaan 
over concrete voorvallen in Limburg, ze gaan niet over 
de meldingen uit ontevredenheid over het beleid op 
zich.  

In 2021 werd 22% van de meldingen geregistreerd met 
grond handicap/chronische ziekte. Een stijging van 7% 
vergeleken met 2020. Een deel van deze meldingen 

gaat over mensen die vanwege hun beperking of 
chronische aandoening onder de uitzonderingsregels 
op de mondkapjesplicht vallen, maar toch op diverse 
plekken de toegang geweigerd werd. Ook waren er 
melders die discriminatie ervoeren door medewerkers 
van collectieve voorzieningen of door hun werkgever 
vanwege hun aandoening. 

Opvallend bij de politie-registraties is dat de registraties 
met grond onbekend vrijwel allemaal gaan over 
bekladdingen of vernielingen met hakenkruizen. In de 
openbare ruimte, bij scholen of bij particulieren.

BELANGRIJK SIGNAAL
De stijging van het aantal meldingen met niet-
wettelijke discriminatiegrond als gevolg van de 
coronamaatregelen van de overheid, valt op in 2021. Er 
zijn misschien mensen die vanwege het niet-wettelijke 
karakter concluderen dat het dan wel zal meevallen 
met de discriminatie. Dat iets wettelijk gezien geen 
discriminatie betreft, wil echter niet zeggen dat de 
ervaren ongelijkheid minder is of er minder toe doet. 
De toegenomen polarisatie in onze maatschappij door 
corona is een belangrijk signaal en de bijbehorende 
discriminatiemeldingen onderstrepen dit. Ook de 
politie ondervond dit in 2021. Als handhaver van 
overheidsbeleid is zij het zichtbare deel van de 
overheid en de verharde polarisatie is van invloed op 
de dagelijkse werkpraktijk. 
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In 2021 werden door de politie 299 
discriminatie-incidenten in werkgebied 
ADV Limburg geregistreerd. De meeste in 
Maastricht (49), gevolgd door 40 in Heerlen 
en 36 in Venlo. Vergeleken met 2020 
wisselen Heerlen en Venlo van plaats in 
de top drie. Een incident kan gaan om een 
discriminerende uitlating of uitsluiting of 
om mishandeling, bedreiging of vernieling, 
waarbij uit woorden in de registraties 
blijkt dat er mogelijk sprake is van een 
discriminatoir aspect. 
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MAATSCHAPPELIJKE TERREINEN 
Mensen kunnen op verschillende gebieden in hun 
leven – maatschappelijke terreinen – discriminatie 
ervaren: bij het uitgaan, op het werk, op school, in 
hun buurt, op de sportclub, enzovoort. Dit kan een 
enorme impact hebben. Het gaat om plekken waarvan 
we afhankelijk zijn om inkomen te genereren, waar we 
willen ontspannen, waar we onderwijs genieten, waar 
we ons thuis willen voelen. 

MEEST GEREGISTREERDE TERREINEN
In 2021 werd 26% van de meldingen geregistreerd op 
het terrein van collectieve voorzieningen. Dit hangt 
samen met de vele meldingen die zijn ontvangen van 
Limburgers die uitsluiting ervoeren door de ingestelde 
coronamaatregelen. Andere melders voelden zich 
vanwege hun aandoening, herkomst of geslacht 
discriminerend bejegend door medewerkers van 
zorgaanbieders, gemeenten of andere verstrekkers van 
collectieve voorzieningen. 

Het tweede meest geregistreerde terrein is 
arbeidsmarkt met 18%; een stijging van 2% ten 
opzichte van 2020. Deze meldingen gaan het vaakste 
over ervaren discriminatie op grond van herkomst/
huidskleur, geslacht en handicap/chronische ziekte. 
Zowel bij werving en selectie, als op de werkvloer of 
bij arbeidsvoorwaarden. Melders ervoeren verschil 
in behandeling door collega’s of leidinggevenden 

of verschil in toepassing van regels op grond van 
arbeidsduur of -contract.

Commerciële dienstverlening is het derde meest 
gemelde terrein met 15%; 3% meer dan in 2020. De 
meeste discriminatie werd hier ervaren op grond van 
handicap/chronische ziekte, gevolgd door herkomst/
huidskleur en niet-wettelijke gronden. Meerdere 
melders gaven aan onterecht geweigerd te zijn in 
winkels vanwege het niet dragen van een mondkapje 
vanwege hun beperking. Er waren ook diverse 
mensen die zich etnisch geprofileerd voelden bij 
tassencontroles in supermarkten.

OPVALLEND
Waar vorig jaar huisvesting nog het meest gemelde 
terrein was, is dat nu collectieve voorzieningen. 
Vorig jaar was dat te wijten aan een incident rondom 
vermeend discriminerende klachtbehandeling door 
een woningcorporatie. Verder is het aantal meldingen 
rondom buurten en wijken met 3% gedaald. Het aantal 
meldingen op het terrein van horeca/amusement en 
sport/recreatie is beide met 8% gestegen. Dit heeft te 
maken met de weigering bij sportscholen, zwembaden 
en horecagelegenheden van mensen zonder geldige 
QR-code. Hieronder waren ook mensen die vanwege 
een medische behandeling gebruik maakten van 
dergelijke voorzieningen en vermoedelijk onterecht 
werden geweigerd.

Landelijk ontvingen de ADV’s 6.922 
discriminatiemeldingen: een daling van 28% 
inclusief de coronameldingen en een stijging 
van 26% zonder deze meldingen. De meest 
gemelde grond was herkomst/huidskleur 
(34%). De vaakst voorkomende wijze van 
discriminatie was omstreden behandeling 
(72%). De politie registreerde landelijk in 
totaal 6.580 discriminatie-incidenten, een 
stijging van 7% ten opzichte van 2020. Ook 
hier was herkomst de meest geregistreerde 
grond. Het ging vooral om discriminerende 
uitlatingen.
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Antidiscriminatievoorziening Limburg
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Deze gemeenten zijn niet 
aangesloten bij ADV Limburg.
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https://youtu.be/wi0oKj9SMn0
https://www.discriminatie.nl/index.html#/cijfers/landelijk-rapport-discriminatiecijfers
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https://www.advlimburg.nl/uploads/documents/bijlage_2_limburg_monitor_2021_1650974818.pdf
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ADV LIMBURG  
 Zet het onderwerp discriminatie hoog op de   
 gemeentelijke agenda.
 Maak inwoners en medewerkers bewust van de   
 oorzaken en gevolgen van discriminatie.
 Maak diversiteit en inclusie expliciet onderdeel van  
 gemeentelijk beleid.
 Promoot het melden van discriminatie bij ADV 
 Limburg: alleen zo kunnen wij in actie komen.
 Bied actief voorlichting en scholing aan om    
 discriminatie en uitsluiting te voorkomen.

POLITIE EENHEID LIMBURG  
“Het afgelopen jaar zagen wij meldingen van mensen 
die zich op verschillende vlakken gediscrimineerd 
voelden. Denk aan huidskleur, afkomst of seksuele 
voorkeur. We zagen schrijnende gevallen van 
uitsluiting, discriminatie en polarisatie. Het was aan 
ons om binnen dit speelveld een politie voor iedereen 
te zijn. Waarin eenieder zich gezien, gehoord, begrepen 
en gerespecteerd voelt. Vanuit een politie voor 
iedereen werkten we aan een veilige maatschappij 
waarin eenieder zichzelf kan zijn. Hieruit volgen onze 
speerpunten:”

“Discriminatie en uitsluiting vormen een groot 
maatschappelijk probleem. In 2021 bleek 
dat de Belastingdienst structureel etnische 
profielen hanteerde bij het afhandelen van 
toeslagen en het opsporen van fraude. Zelfs 
de rechtspraak bleek niet voldoende neutraal 
te oordelen in deze zaken. De overheid en de 
rechtspraak behoren burgers te beschermen 
en ze in gelijke gevallen gelijk te behandelen, 
conform Art. 1 van onze Grondwet. Het mag 
duidelijk zijn dat discriminatie actief bestreden 
moet worden.”
Chris Baltussen, 
Directeur-bestuurder ADV Limburg

AANBEVELINGEN & SPEERPUNTEN

  
 De politie staat voor een veilige samenleving voor   
 iedereen. Door de grenzen van fatsoen en respect
 te bewaken, proberen we een krachtig 
 maatschappelijk signaal af te geven.
 We streven naar een grote diversiteit binnen onze   
 organisatie, waardoor eenieder zich herkent in de 
 politie. Daar is onze werving en selectie op gericht.
 Een goede verbinding met onze maatschappij is de  
 basis voor onze legitimiteit. Een continu bewustzijn 
 van onze omgeving is daartoe een belangrijke 
 voorwaarde.



CIJFERS

ANALYSE 

AANBEVELINGEN

HET JAAR 2021 

MEER

EEN VERHAAL

ADV LIMBURG IN 2021
Wederzijds begrip? Het viel ons op dat sommige 
mensen die zich bij ons meldden omdat zij verdeeld-
heid, ongelijkheid en uitsluiting ervoeren door het 
corona-overheidsbeleid, mensen waren die voorheen 
wellicht minder bij discriminatie stilstonden en nu 
soms heftig reageerden op het gevoel buitengesloten 
te worden. Helaas merkten wij niet dat dit leidde tot 
meer begrip voor mensen die al jaren tot minderheids-
groepen behoren. 

Samenwerking KNVB 
Begin 2021 lanceerde de KNVB 
een meldapp voor discriminatie 
die is ontwikkeld door 
discriminatie.nl. Meldingen over 
discriminatie in het Limburgse 
amateurvoetbal gaan direct 
naar ADV Limburg. De melder 

kan kiezen voor behandeling door ADV Limburg, 
de KNVB of een gezamenlijke aanpak. ADV Limburg 
ontvangt steeds vaker meldingen via de app en de 
samenwerking met de KNVB verloopt daarbij goed.
 
Netwerk Diversiteit ADV Limburg heeft met 
SharePower (voorheen FAM) en COC Limburg het 
Netwerk Diversiteit gevormd om – met steun van de 
Provincie – Limburgse werkgevers te bewegen het 
Charter Diversiteit te ondertekenen. Daarmee wil 

het netwerk ondernemers meer bewust maken van het 
nut en de noodzaak van diversiteit op de werkvloer. Dit 
zou moeten leiden tot een daadwerkelijk meer divers 
personeelsbestand.

Voorlichting en preventie Het voorkomen van 
discriminatie kan niet zonder educatie en creëren van 
bewustwording rondom uitsluiting en mechanismen 
die dit in de hand werken. Door de vele meldingen 
en de coronamaatregelen was het echter moeilijk 
activiteiten te organiseren. Toch heeft ADV Limburg 
44 gastlessen op basisscholen en ROC’s verzorgd, 
plus een aantal workshops voor organisaties. In totaal 
hebben wij hiermee ruim 1.200 mensen bereikt.  

VERSTERKING ADV’S
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties heeft vastgesteld dat de financiering 
voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke 
antidiscriminatievoorzieningen (Wga) al enige jaren 
tot knelpunten leidt. Daarom heeft het kabinet in 
mei 2021 besloten tot een verdubbeling van de 
doeluitkering in het gemeentefonds ten behoeve van 
de versterking van ADV’s. Als extra gelden worden 
toegewezen aan ADV Limburg zullen deze aangewend 
worden ter versterking van de taakuitvoering binnen 
de aangesloten gemeenten ter bevordering van 
de zichtbaarheid en bestendiging van de opdracht 
voortvloeiend uit de Wga. 

MEER
ADV Limburg verzorgt interactieve 
gastlessen op basisscholen om kinderen 
aan het denken te zetten over uitsluiten, 
pesten en discrimineren; vaak voortkomend 
uit vooroordelen zoals we die allemaal 
hebben. De gemeente Landgraaf maakt het 
mogelijk om deze gastlessen op scholen 
in de gemeente te laten plaatsvinden. Een 
van de reacties: ‘Het was een leuke en 
leerzame ochtend. De kinderen waren erg 
enthousiast!’

COLOFON
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