Hoe kunt u
ons bereiken?

Artikel 1 van de 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.

....................................

....................................

Bent u gediscrimineerd, getuige van een voorval of heeft u

ADV Limburg voert voor 30 Limburgse gemeenten de Wet

vragen over discriminatie en ongelijke behandeling? Neemt

gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA) uit:

u dan contact met ons op.
• Beek • Beesel • Bergen • Brunssum • Echt-Susteren
Voor meldingen en/of vragen

• Eijsden-Margraten • Gulpen-Wittem • Heerlen • Landgraaf

e: meldpunt@advlimburg.nl

• Kerkrade • Leudal • Maasgouw • Maastricht • Meerssen

t: 043 - 321 8489 (lokaal tarief)

• Nederweert • Nuth • Onderbanken • Peel en Maas

t: 0900 - 235 4354 (€ 0,10 per minuut)

• Roerdalen • Roermond • Schinnen • Simpelveld

i: www.advlimburg.nl

• Sittard-Geleen • Stein • Vaals • Valkenburg aan de Geul
• Venlo • Venray • Voerendaal • Weert

ADV Limburg
Looiersgracht 4, 6211 JK Maastricht 043-3218489

Bij de lokale meldpunten van bovenstaande gemeenten kunt u

Buitenop 8, 6041 LA Roermond 043-3218489

ook melding van discriminatie doen. De medewerkers van deze
meldpunten zorgen ervoor dat uw melding bij ADV Limburg
terecht komt.

U kunt ons ook volgen op:
AntidiscriminatievoorzieningLimburg
twitter.com/#!/ADVLimburg
￼￼
Direct melden:

Kwetsende
opmerkingen
van uw collega’s
omdat u
lesbisch bent

Mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Gelijke
behandeling

...............................................

begint hier!

Wie
zijn wij?

Wat is
discriminatie?

Wie kan
discriminatie
overkomen?

Wat kan
ADV Limburg
voor ú doen?

Helpt
melden?

....................................

.........................

.........................

.........................

.........................

Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) is een

Discriminatie is het ongelijk behandelen van

Iedereen kan gediscrimineerd worden.

Voelt u zich gediscrimineerd of ongelijk

Ja, melden helpt altijd! Alleen als discrimi-

professionele, onafhankelijke organisatie op het gebied van

(groepen) mensen vanwege kenmerken die

U dus ook!

behandeld of bent u getuige van discrimi-

natie wordt gemeld, kan er tegen worden

discriminatie en ongelijke behandeling.

er in die situatie niet toe doen.

natie? Meldt dit dan bij ADV Limburg.

opgetreden en kunnen situaties verbeteren.
Niet alleen voor u als persoon maar voor de

U wordt afgewezen voor een vacature omdat

hele maatschappij.

Iedereen in Limburg die zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld

Discriminatie is verboden volgens Neder-

u te oud bent, u krijgt geen contractverlenging

Wij luisteren naar uw verhaal en zullen vragen

voelt kan bij ons terecht voor het doen van een (anonieme) melding,

landse, Europese en internationale wetten.

vanwege uw zwangerschap, u wordt gewei-

stellen om een zo duidelijk mogelijk beeld

advies en ondersteuning. Heeft u vragen over discriminatie? Ook

Echter, niet elk onderscheid is discriminatie

gerd in een discotheek vanwege uw afkomst

te krijgen van hetgeen u is overkomen. Ook

Als iedereen die gediscrimineerd is of er ge-

dan bent u bij ons aan het juiste adres. ADV Limburg werkt aan

en niet alle discriminatie is strafbaar.

of huidskleur, u wordt bedreigd door buurt-

toetsen wij uw melding aan de wet. Na dit

tuige van is geweest dit meldt, weten we pas

het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Voorkomen is beter

In de wetgeving staan de volgende

bewoners omdat u homoseksueel bent of u

vooronderzoek bespreken we samen met u

waar en hoe het voorkomt. Door te melden

dan genezen. Daarom zijn preventie en voorlichting een belangrijk

discriminatiegronden opgenomen:

wordt de toegang geweigerd tot een winkel

hoe de klacht het beste kan worden behan-

helpt u niet alleen uzelf maar helpt u ook te

onderdeel van het werk van ADV Limburg en haar partners in de

omdat u in een rolstoel zit. Discriminatie komt

deld. We kunnen u van advies en informatie

voorkomen dat het anderen overkomt. Heeft

Limburgse samenleving. ADV Limburg richt zich met het voorlich-

• ras

overal voor in onze maatschappij: op de ar-

voorzien, doorverwijzen als dat nodig is,

u geen hulp nodig of kunt u het probleem zelf

ting- en preventieprogramma voornamelijk op professionals en

• godsdienst

beidsmarkt, in het onderwijs, binnen de sport,

bemiddelen, ondersteunen en/of begeleiden

oplossen? Dan vragen we u het voorval toch

vrijwilligers binnen het maatschappelijk domein.

• seksuele gerichtheid

in de buurt, bij commerciële organisaties en

bij bijvoorbeeld een procedure bij de Com-

bij ons te melden. Alle meldingen worden

• geslacht

tal van andere voorzieningen en instanties.

missie Gelijke Behandeling of bij het doen van

geregistreerd en daardoor ontstaat er een

• handicap/chronische ziekte

aangifte bij de politie. Heeft u enkel behoefte

goed beeld van de aard en omvang van

• leeftijd

aan een luisterend oor? Ook dat behoort tot

discriminatie in Limburg.

• levensovertuiging

onze mogelijkheden.

Afgewezen
voor die baan
omdat u
te oud bent

• nationaliteit

School
weigert
aanpassingen
voor scholier
met handicap

• politieke overtuiging
• burgerlijke staat

ADV Limburg koppelt elk jaar de anonieme,

Geweigerd in
de sportschool
omdat u
een hoofddoek
draagt

Elke melding vraagt om maatwerk. Belangrijk

meldingsgegevens terug naar de gemeenten,

om te weten is dat ADV Limburg zonder uw

de provincie, het Rijk en de politie. Zo kunnen

toestemming geen stappen onderneemt. Bij

beleidsmakers rekening houden met ontwik-

een klachtenprocedure vragen wij de andere

kelingen en veranderingen in de (Limburgse)

partij om een reactie. Aan onze dienstverle-

samenleving en kan beleid en wetgeving

ning geen kosten zijn verbonden.

worden aangescherpt.

