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1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg
Ter attentie van de Raad van Toezicht
Boschstraat 21a
6211 AS Maastricht
Landgraaf, 25 maart 2022
Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Anti Discriminatie
Voorziening Limburg te Maastricht.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg te Maastricht is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Landgraaf, 25 maart 2022

Sijben & Hupperetz
accountants en belastingadviseurs

I.R.H. Hupperetz AA
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1.2 Algemeen
Oprichting stichting
Blijkens de akte d.d. 2 juni 2009, verleden voor notaris mr. R.P.E. Wolfs werd de stichting per genoemde
datum opgericht.
De zetel van de stichting is gevestigd in de gemeente Maastricht.
De stichting heeft ten doel:
Het voorkomen en bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling in breedste
zin van het woord en de daarop betrekking hebbende wetgeving in de provincie Limburg en voorts al
hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van
het woord.
Het bestuur en Raad van toezicht
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de heer C.H.A.M. Baltussen
De Raad van Toezicht van de Stichting zijn:
- mevrouw M.E.P.J. van Heeswijk-Kuster
- de heer J.M.M.H. Mertens
- mevrouw L.C.M. Bakker
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1.3 Resultaten
Bespreking van de resultaten
Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Baten

422.186

425.500

422.623

Lonen
Sociale lasten en pensioenlasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige lasten

265.214
65.185
4.235
108.088

249.000
67.000
3.500
114.000

248.654
63.202
1.950
80.632

Totaal van som der kosten

442.722

433.500

394.438

Totaal van bedrijfsresultaat

-20.536

-8.000

28.185

-621

-
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-21.157

-8.000

28.195

Financiële baten en lasten
Totaal van netto resultaat
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Resultaatanalyse
€

2021
€

Resultaatverlagend
Lagere baten
Hogere lonen
Hogere sociale lasten en pensioenlasten
Hogere afschrijvingen materiële vaste activa
Hogere overige lasten
Lagere financiële baten en lasten

437
16.560
1.983
2.285
27.456
631

Daling van het saldo van baten en lasten

49.352

Analyse van de personeelskosten
€
Hogere lonen
Hogere sociale lasten en pensioenlasten

2021
€

16.560
1.983
18.543

Analyse van de overige lasten
€
Hogere overige personeelsbeloningen
Hogere huisvestingskosten
Hogere verkoopkosten
Hogere kantoorkosten
Hogere algemene kosten
Hogere overige lasten

2021
€

5.378
2.896
2.504
3.092
13.586
27.456
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1.4 Financiële positie
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.
Financiële structuur
31-12-2021
€
%

31-12-2020
€
%

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

8.444
6.984
285.721

2,8
2,3
94,9

10.971
5.280
272.352

3,8
1,8
94,4

301.149

100,0

288.603

100,0

222.029
79.120

73,7
26,3

243.186
45.417

84,3
15,7

301.149

100,0

288.603

100,0

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
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Analyse van de financiële positie
31-12-2021
€

31-12-2020
€

6.984
285.721

5.280
272.352

292.705

277.632

-79.120

-45.417

213.585

232.215

8.444

10.971

222.029

243.186

222.029

243.186

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

Kortlopende schulden
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen
Financiering
Stichtingsvermogen

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
Sijben & Hupperetz
accountants en belastingadviseurs

I.R.H. Hupperetz AA
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2. BESTUURSVERSLAG EN RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG

2

BESTUURSVERSLAG

2.1

Inleiding

Antidiscriminatievoorziening Limburg is een onafhankelijke stichting die wettelijke taken uitvoert voor
gemeenten in Limburg rondom het voorkomen en bestrijden van discriminatie en ongelijke behandeling.
Dit document is bedoeld om inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen. Allereerst wordt
ingegaan op de uitvoering van de taken, te weten: klachtbehandeling en registratie, rapportage en
beleidsadvisering, preventie en voorlichting. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de financiële
positie van de organisatie. Afgesloten wordt met de jaarrekening 2021 inclusief goedkeurende
accountantsverklaring.

2.2

Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg

2.2.1 Bestuur
Dhr. C.H.A.M. Baltussen

Directeur-bestuurder

2.2.2 Raad van Toezicht
Mw. Mr. M.E.P.J. v Heeswijk-Kuster
Mw. L.C.M. Bakker
Dhr. J.M.M.H. Mertens

Voorzitter
Lid
Lid

2.3
Doelstelling ADV Limburg
Antidiscriminatievoorziening (ADV) Limburg heeft als doel het voorkomen en bestrijden van
discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling in Limburg. Het in behandeling nemen van
meldingen/klachten van discriminatie is daarbij een primaire taak. Evenals het registreren van en
rapporteren over alle meldingen. De verschillende rapportages dienen vervolgens als basis voor
gevraagde en ongevraagde adviezen aan lokale en nationale overheid. Daarnaast wil ADV Limburg
door middel van training en voorlichting zich in preventieve zin inzetten om discriminatie en
ongelijke behandeling te verminderen in de provincie.
2.4

Wettelijke Kerntaken ADV Limburg (Klachtbehandeling en Registratie)

2.4.1 De cijfers van 2021
In 2021 zijn er 528 reguliere discriminatiemeldingen bij ADV Limburg binnengekomen; een stijging
van 3% ten opzichte van 2020. Daarnaast zijn er 29 eigen waarnemingen geregistreerd. Als het gaat
om onze werkwijze, rapporteren wij deze over het totaal aantal behandelde meldingen van 528.
2.4.2

Werkwijze ADV Limburg

Wijze van klachtbehandeling in 2021*
Advies en informatie
Alleen registratie
Beïnvloeding beleid
Bemiddeling
Bijstaan in procedures
Doorverwijzing
Eigen onderzoek ADV Limburg

434
94
8
65
7
2
5

* Bij een melding kunnen meerdere wijzen van klachtbehandeling ingezet worden, daarom is het totaal hiervan groter dan
het totaalaantal meldingen van 528.
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De manier van klachtbehandeling, de afhandeling van een melding, is afhankelijk van wat een melder
wenst in relatie tot de mogelijkheden die het juridisch kader biedt voor een specifieke melding.
Alleen registratie spreekt voor zich. Het verstrekken van advies en informatie kan zowel een
kortlopend als een langer traject zijn. Hiermee kan een melder ook ondersteund worden zelf de zaak
aan te pakken of op te lossen. Bij bemiddelingstrajecten zoekt ADV Limburg contact met de
wederpartij op basis van hoor en wederhoor om zo tot een oplossing te komen.
2.4.3 Wijze van discriminatie
Discriminatie kan zich op veel manieren uiten: in schelden, pesten, vandalisme, bedreigen en in
geweld. Een andere vorm is omstreden behandeling. Een verzamelnaam voor een breed scala aan
gedragingen die discriminerend kunnen zijn. Bij vijandige bejegening gaat het onder meer over
beledigen, pesten, schelden en stigmatiseren. Hieronder een overzicht van de geregistreerde wijzen
van discriminatie in 2021.
Wijze van discriminatie in 2021
Bedreiging
Geweld
Omstreden behandeling
Vijandige bejegening
Onbekend

18
5
241
126
1

Per melding zijn er meerdere wijzen van discriminatie mogelijk. De daarbij gehanteerde categorieën
worden landelijk aangehouden, maar zijn niet juridisch van aard. Het doel is om inzicht te
verschaffen in wat er zich afspeelt.
Net als vorig jaar, werd er bij 5% van de meldingen bedreiging als wijze van discriminatie
geregistreerd. Hoewel er een daling is, werden bedreiging en geweld het meest ervaren bij
incidenten in buurt en wijk. Nieuw is dat bedreiging ook een aantal keer in een werksituatie is
ervaren. Omstreden behandeling wordt het meest bij collectieve voorzieningen geregistreerd en wel
op een niet-wettelijke grond. Dit heeft alles te maken met coronamaatregelen die veel Limburgers
als uitsluitend en discriminerend hebben ervaren.
2.4.4 Discriminatiegronden
Bij de registratie en behandeling van meldingen gaat ADV Limburg uit van de discriminatiegronden
zoals die in de Algemene wet gelijke behandeling zijn opgenomen. Hieronder een weergave van de
meldingen in 2021 naar discriminatiegrond:
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Een melding kan over meerdere discriminatiegronden gaan; de percentages hebben betrekking op 341 meldingen.

Herkomst, huidskleur: Net als in voorgaande jaren werd in 2021 discriminatie op grond van
herkomst/huidskleur het meest ervaren (38%). Ten opzichte van 2020 is er wel sprake van een
daling, zowel in absolute aantallen als in aandeel van het totaal aantal meldingen. Deze is te wijten
aan de stijging van de tweede meest geregistreerde grond.
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 (t.o.v. 7% in 2020). Afgelopen jaar voelden veel mensen zich gediscrimineerd door de
coronamaatregelen van de overheid waardoor niet-gevaccineerden de toegang werd geweigerd bij
horecagelegenheden, theaters, sportscholen en zwembaden omdat zij geen QR-code konden laten
zien. Dit betreft een niet-wettelijke grond. Het weergegeven percentage heeft betrekking op
concrete voorvallen in een van de bij ADV Limburg aangesloten gemeenten. In sommige gevallen
voelden mensen zich op grond van handicap/chronische ziekte zich door de coronamaatregelen
buitengesloten of op grond van levensovertuiging; hetgeen wel wettelijke gronden zijn.
Handicap/chronische ziekte: In 2021 werd 22% van de meldingen geregistreerd met deze grond. Een
stijging van 7% t.o.v. het jaar daarvoor. Een deel van deze meldingen is coronagerelateerd, ze gaan
over mensen die vanwege hun beperking of chronische aandoening geen mondkapje kunnen dragen
en toch de toegang geweigerd werd, ook al voldeden ze aan de uitzonderingsregels van de
mondkapjesplicht. Maar er waren ook melders die zich gediscrimineerd voelden door aanbieders van
collectieve voorzieningen of hun werkgever op grond van hun aandoening.
Opvallend: Het aantal registraties met als grond godsdienst is met 34% gedaald. Dit komt doordat in
2020 een burenzaak in Heerlen tot veel meldingen leidde waarbij deze grond geregistreerd werd.
Verder registreerden we niet eerder zoveel meldingen met grond nationaliteit. Het meest opvallend
is de stijging van het aantal meldingen met niet-wettelijke grond ten gevolge van de
coronamaatregelen van de overheid. Er zijn mensen die wellicht 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
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toe doet. De gebleken toegenomen polarisatie in onze maatschappij door corona is een belangrijk
signaal en de bijbehorende discriminatiemeldingen onderstrepen dit. Zowel landelijke als lokale
overheden maken zich hierover zorgen.
2.4.5 Maatschappelijke terreinen
Mensen kunnen op verschillende gebieden - maatschappelijke terreinen - in hun leven discriminatie
ervaren: bij het uitgaan, op het werk, in de buurt, op de sportclub, enzovoort. Hieronder een
weergave van de meldingen in 2021 naar maatschappelijk terrein:
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Een melding kan niet op meerdere terreinen betrekking hebben, dus bovenstaande aantallen en percentages gaan over 341
geregistreerde terreinen.

Collectieve voorzieningen: 26% van de meldingen in 2021 werd geregistreerd op het terrein van
collectieve voorzieningen. Dit hangt samen met de vele meldingen die werden ontvangen van
burgers die uitsluiting ervoeren door de ingestelde coronamaatregelen. Maar ook voelden
Limburgers zich vanwege hun aandoening, herkomst of geslacht discriminerend bejegend door
medewerkers van zorgaanbieders, gemeenten of andere verstrekkers van collectieve voorzieningen.
Arbeidsmarkt: In 2021 werd 18% van de meldingen geregistreerd met terrein arbeidsmarkt, een
stijging van 2% ten opzichte van 2020. De meldingen gaan het meest 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: In 2021 ging 15% van de meldingen over commerciële dienstverlening,
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. En diverse mensen voelden zich etnisch geprofileerd 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 het vermeende discriminerende
13

optreden van een woningcorporatie bij klachten over de aanpak van een burenconflict. In 2021 was
het overheidsbeleid rondom corona een grote bron voor ervaren discriminatie en ongelijke
behandeling in de Limburgse samenleving. Verder daalde het aantal meldingen rondom buurten en
wijken met 3%. Het aantal meldingen op het terrein van horeca/amusement en sport/recreatie steeg
echter beiden met 8%. Dit heeft te maken met de weigering bij sportscholen, zwembaden en
horecagelegenheden van mensen zonder geldige QR-code.

2.5
Aantal meldingen per gemeente
Om een goed beeld te geven van in Limburg ervaren discriminatie per gemeente, worden de
meldingen weergegeven in absolute aantallen en in een promillage van het aantal inwoners van een
gemeente. En zowel voor het aantal meldingen van inwoners van een gemeente als voor het aantal
voorvallen van discriminatie in die gemeente.
Gemeente

Aantal inwoners*

Meldingen
INWONER

Anders

Meldingen per 1.000 inwoners
VOORVAL

INWONER

VOORVAL

7

Beek

15.814

10

3

0,63

0,19

Beekdaelen

35.923

15

5

0,42

0,14

Beesel

13.412

8

2

0,60

0,15

Bergen

13.106

1

1

0,08

0,08

Brunssum

27.676

14

6

0,51

0,22

Echt-Susteren

31.739

15

14

0,47

0,44

Eijsden-Margraten

25.855

9

2

0,35

0,08

Gulpen-Wittem

14.185

1

1

0,07

0,07

Heerlen

86.858

74

56

0,85

0,64

Kerkrade

45.290

39

20

0,86

0,44

Landgraaf

37.016

18

8

0,49

0,22

Leudal

35.941

9

5

0,25

0,14

Maasgouw

24.028

9

4

0,37

0,17

Maastricht

121.108

61

51

0,50

0,42

Meerssen

18.582

7

3

0,38

0,16

Nederweert

17.322

8

1

0,46

0,06

Peel en Maas

44.280

14

14

0,32

0,32

Roerdalen

20.562

7

5

0,34

0,24

Roermond

59.139

30

18

0,51

0,30

Simpelveld

10.425

3

0

0,29

0,00

Sittard-Geleen

91.728

66

54

0,72

0,59

Stein

24.809

15

3

0,60

0,12

Vaals

10.124

4

3

0,40

0,30

Valkenburg a/d Geul

16.172

9

9

0,56

0,56

Venlo

102.128

51

34

0,50

0,33

Voerendaal

12.425

2

1

0,16

0,08

Weert

50.344

22

18

0,44

0,36

* Inwonersaantallen Limburg 31-12-2021, CBS
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Bij inwoner anders gaat het om discriminatiemeldingen van inwoners van grensgemeenten in België
en Duitsland die discriminatie ervaren in bij ADV-Limburg aangesloten gemeenten, bijvoorbeeld als
zij in Limburg van commerciële diensten gebruik maken. Ook zijn er melders met Nederlandse
nationaliteit die vlak over de grens wonen en ongelijke behandeling ervaren als zij met collectieve
voorzieningen in Nederland te maken hebben. Wij registreren deze meldingen als er een vermoeden
van discriminatie bestaat en registreren daarbij de woonplaats van melder als anders.
Het verschil in aantal meldingen tussen door inwoners gemelde discriminatie en de in de betreffende
gemeente ervaren discriminatie heeft in 2021 vooral te maken met de meldingen over collectieve
voorzieningen, waaronder het coronabeleid van de overheid. Als het om bezwaar tegen het beleid
gaat en niet om concrete voorvallen van ervaren uitsluiting, wordt bij deze meldingen als plaats
voorval ‘nationaal/landelijk’ geregistreerd en komen ze dus niet naar voren bij een van de
gemeenten.
2.6
Opvallend in 2021
In 2020 waren er twee voorvallen die elk voor veel meldingen zorgden. In 2021 waren er geen
dergelijke voorvallen, toch bleef het aantal meldingen hoog. Het mag duidelijk zijn dat corona de
samenleving in zijn greep had en het hierbij gevoerde beleid voor verdeeldheid, gevoelens en
ervaringen van ongelijkheid en uitsluiting zorgde. Dat leidde tot veel meldingen. Ons viel op dat de
overheid soms achter de feiten leek aan te lopen als het ging om de kwetsbaren in onze samenleving.
Juist deze kwetsbare groepen hebben het nodig en verdienen het om (in een eerder stadium)
meegenomen te worden in de overwegingen van de overheid bij het vaststellen van beleid.
Ook viel het ons op dat mensen zich meldden die voorheen wellicht minder bij discriminatie
stilstonden en nu soms heftig reageerden op het gevoel van buitengesloten te worden. Helaas
merkten wij niet dat dit leidde tot meer begrip voor mensen die al jaren tot minderheidsgroepen
behoren. Wat de aanleiding ook is, het is ons streven om iedereen te woord te staan, te informeren
en/of adviseren. Zowel de mensen die zich buitengesloten voelen door coronamaatregelen op een
wettelijke grond als godsdienst, levensovertuiging of handicap/chronische ziekte, als de mensen in
wiens geval er geen sprake is van een wettelijke grond. Zoals gezegd geven ook deze meldingen een
belangrijk signaal af en verdienen deze mensen duidelijke informatie. ADV Limburg is er immers voor
iedereen. Iedere inwoner van de bij ons aangesloten gemeenten verdient de kans om op een
gelijkwaardige en evenredige wijze te participeren in onze samenleving.
Tenslotte heeft ADV Limburg ook het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het versterken van
de banden met de gemeenten. Deze hebben meer bijgedragen aan de bekendheid van onze
organisatie, onder andere door het promoten van gastlessen in het basisonderwijs, door informatie
over ADV Limburg te publiceren en door het hijsen van de Mensenrechtenvlag op de Internationale
Dag voor de Mensenrechten. Dit heeft bijdragen aan het feit dat meer Limburgers de weg wisten te
vinden naar ons meldpunt.
2.7
Rapportage en beleidsadvisering
In 2021 is het gezamelijk samenwerkingsconvenant tussen politie, OM en de landelijke vereniging
van ADV's vernieuwd en verlengd. Door alle partijen wordt de samenwerking als een meerwaarde
gezien in de aanpak van discriminatie in Nederland en in Limburg. Discriminatie aanpakken vereist
een lange adem, veel doorzettingsvermogen en een doordachte gezamenlijke inspanning. In deze
kabinetsperiode worden er verschillende actieplannen tegen discriminatie in gang gezet. Daarnaast
worden de gezamenlijke inspanningen gericht op een aantal belangrijke speerpunten die in de
Kamerbrief (juni 2021) werden gepresenteerd. Samen met gemeenten, politie, het OM, de ADV’s en
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alle betrokkenen bij de aanpak van discriminatie wordt er gestreefd naar een Nederland waarin
iedereen zichzelf kan zijn.
Melden helpt: de betrokkene krijgt een positie en een podium; daarnaast kan er actie worden
ondernomen richting de veroorzaker van de discriminatie. Vaak wordt er onbewust gediscrimineerd,
maar soms ook bewust. Daar waar mogelijk wordt er bemiddeld om de situatie te deëscaleren en te
voorkomen dat er opnieuw gediscrimineerd wordt. Als bemiddeling niet mogelijk blijkt en het om
strafbare vormen van discriminatie gaat, wordt het doen van aangifte in sommige gevallen
aanbevolen.
De landelijke en de regionale rapportages zijn afgelopen jaar eind juni verschenen. De vertraging
kwam voornamelijk door de late aanlevering van de politiecijfers. De rapportage is gemaakt op basis
van meerdere databronnen. Behalve de cijfers van ADV Limburg worden in deze rapportage de cijfers
van discriminatie-incidenten van de politie-eenheid Limburg en de verzoeken tot oordeel bij het
College voor de Rechten van de Mens opgenomen. De rapportage is uniform en transparant, zodat
rapporten uit de verschillende politie-eenheden met elkaar kunnen worden vergeleken en
bestuurders zo goed mogelijk worden geïnformeerd. ADV Limburg, Politie Limburg en het Openbaar
Ministerie treden gezamelijk op bij de presentatie van de jaarlijkse monitor discriminatie met een
gezamelijk persmoment en persbericht richting bestuurders in de provincie Limburg.
In september verscheen de halfjaarrapportage 2021 welke is verstuurd naar de centrumgemeenten
Maastricht en Roermond. Gevolgd door een trendrapportage over de jaren 2017 t/m 2020 in
oktober.
Tot slot hebben er in 2021 vier zogenaamde zaaksoverleggen plaatsgevonden. In dit overleg met
politie Limburg, het Openbaar Ministerie en ADV Limburg worden meldingen besproken met een
mogelijk strafbaar feit en discriminatoir aspect. De voortgang wordt gemonitord en bekeken wordt
hoe een en ander effectief op te pakken. In 2021 heeft er twee keer een strategisch Regionaal
Discriminatie Overleg (RDO) plaatsgevonden. In dit strategisch overleg wordt op bestuurlijk niveau
afgestemd wat goed loopt in de ketenaanpak en wat voor verbetering vatbaar is. Daarnaast
participeren wij in diverse regionale netwerken.
2.8
Preventie en Voorlichting
Het voorkomen van discriminatie kan niet zonder educatie en creëren van bewustwording. ADV
Limburg verzorgt workshops, trainingen en voorlichting voor scholen, gemeenten, (maatschappelijke)
organisaties en bedrijven. We hebben een vast aanbod van trainingen en workshops, maar verzorgen
ook maatwerk. Op deze wijze kan elk denkbare groep bediend worden met een op maat ontworpen
voorlichting die aansluit bij de wensen en doelen van de aanvragen. Zodra de maatregelen het weer
toelaten zal ADV Limburg zoals voorheen deelnemen aan publieksactiviteiten zoals het
Bevrijdingsfestival, gemeentelijke veiligheidsmarkten, enzovoort om zodoende een breed publiek te
bereiken.
Overzicht type voorlichting en aantallen
Het aantal activiteiten is grotendeels te verdelen over zes categorieën:
Type
Onderwijs
Werkgevers
Overig
Totaal

Organisatie
Basisscholen
ROC
Bedrijfsleven/gemeenten
Maatschappelijke organisaties

Categorie
Gastles
Gastles
Workshop
Workshop - lezing

Aantal
38
6
2
1
47

Deelnemers
995
149
16
55
1215
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De activiteiten bij de scholen betroffen veelal voorlichting aan studenten over de thema’s
vooroordelen en discriminatie. Op basisscholen werden gastlessen Het Vooroordelenspel verzorgd.
Door COVID-19 zijn veel fysieke bijeenkomsten geannuleerd en zijn er tijdens de versoepelingen
zowel fysieke als digitale bijeenkomsten georganiseerd.
2.9
De toekomst
In het jaar 2021 is het onderwerp discriminatie veelvuldig aan bod geweest en is steeds duidelijker
geworden dat discriminatie geworteld is in diverse systemen. Ook bij de overheid, de belastingdienst
(toeslagenaffaire), UWV, Politie, Marechaussee en gemeentelijk sociale diensten. Bij al deze
overheidsorganisaties die burgers hoort te beschermen tegen discriminatie, blijkt discriminatie nog
steeds voor te komen door gebruik van algoritmes en etnische profielen.
Begin 2021 heeft de regering zijn ontslag aangeboden naar aanleiding van de toeslagenaffaire. In een
brief aan de Tweede Kamer is aangegeven dat discriminatie moet stoppen in welke vorm dan ook.
Het kabinet heeft aangegeven dat er een nationaal coördinator discriminatie en racisme moet komen
en dat de ADV's versterkt moeten worden om hun taken beter te kunnen uitvoeren. In de
meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken richting gemeenten is gecommuniceerd dat
de doeluitkering voor de ADV’s is verdubbeld. De gemeenten hebben deze middelen helaas nog niet
doorgezet voor het versterken van de ADV's.
In het kader van het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie wordt komende jaren verder
geïnvesteerd in samenwerking tussen alle bij de bestrijding van discriminatie betrokken partners. Het
stimuleren van lokaal antidiscriminatiebeleid is een van de hoofddoelstellingen van het
actieprogramma. Zo wordt er geïnvesteerd in het versterken van de rol van ADV’s.
Regionaal en landelijk zullen wij meer de samenwerking gaan zoeken met ADV-partners om
gezamelijk projecten uit te voeren en wellicht een gezamenlijke naam te gaan voeren om daarmee
de herkenbaarheid en meldingsbereidheid te vergroten.
Naast de wettelijke taken van het behandelen en registreren van meldingen en klachten, zal ADV
Limburg zich ook richten op de doorontwikkeling van trainings- en voorlichtingsactiviteiten.
2.10 Toelichting financiële gegevens 2021
In het jaar 2021 is er wederom een enorme werkdruk ontstaan door het grote aantal meldingen,
waardoor wij ons gedwongen zagen extra personeel in te zetten om deze meldingen af te handelen.
Een gedeelte van deze extra uren hebben wij kunnen opvangen door het preventiebudget in te
zetten voor klachtbehandeling, een primaire taak die wij niet kunnen laten liggen. De staat van baten
en lasten 2021 sluit met een negatief exploitatieresultaat van - € 21.157 en zal volledig vanuit de
algemene reserve worden opgenomen.
2.10.1 Toelichting realisatie 2021 t.o.v. realisatie 2020
Baten
De baten betreffen de reguliere ontvangsten van de bij ADV Limburg aangesloten gemeenten.
Deze gelden worden via de Centrum Gemeenten Roermond en Maastricht geïnd. Daarnaast
verwerven wij extra middelen voor projecten en trainingen. De inkomsten zijn iets lager dan begroot
om dat de salarisindexering door de gemeente Maastricht niet is gehonoreerd voor 2021.
Personeelskosten
De personeelskosten zijn gestegen. Naast de reguliere salarisverhoging van 3,25% in juli, zijn door de
inzet van extra uren en het aannemen van een nieuwe consulent klachtbehandeling per september
2021, de personeelslasten met € 20.000 gestegen.
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Overige bedrijfslasten
Deze zijn hoger uitgevallen dan in 2020 doordat er een extra investering is gedaan om vanuit de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtpersonen onze statuten en huishoudelijke regelementen te laten voldoen
aan deze nieuwe wetgeving. Verder is er extra geïnvesteerd in de totstandkoming van een
meerjarenbeleidsplan waarmee ADV Limburg haar positie kan verstevigen binnen het werkveld.
2.10.2 Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de gepresenteerde
jaarrekening 2021.
2.11 Vooruitblik 2022
De inkomsten voor 2022 zijn in totaal begroot op € 813.500, waarvan € 810.000 reguliere subsidie
van de Limburgse gemeenten en € 3.500 verworven inkomsten voor projecten en het verzorgen van
trainingen en workshops. Bij deze begroting is uitgegaan van de structurele verhoogde doeluitkering
die gemeenten sinds 2021 onvangen om de ADV's te versterken. Bij de vaststelling van de ingediende
begroting 2022 hebben de gemeenten echter besloten om hieraan niet tegemoet te komen. Wel is
besloten om eenmalig € 80.000 extra bovenop de geïndexeerde kosten te voldoen aan ADV Limburg.
Daarmee zal de realisatie van 2022 ongeveer € 300.000 lager uitvallen dan begroot. Dat betekent dat
wij ons in de uitvoering voornamelijk concentreren op onze twee wettelijke taken en voor preventie
en voorlichting een volledige onkostenvergoeding in rekening moeten brengen.
Landelijk is er een structureel overleg met de landelijke vereninging, het Ministerie van BZK en de
VNG om de doeluitkering te gaan oormerken voor de ADV's.
Maastricht, 25 maart 2022
Chris Baltussen
Directeur-bestuurder
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2.12

RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG

2.13

Voorwoord

De Raad van Toezicht (RvT) legt in het kader van “goed toezicht” verantwoording af in het
jaarverslag. In dit jaarverslag van Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg (ADV Limburg) is
onder andere informatie opgenomen over de samenstelling van de RvT, aandachtsgebieden van haar
leden en hun nevenfuncties, genomen besluiten en de wijze waarop toezicht is gehouden.
Het jaar 2021 stond net als het jaar 2020 in het teken van de COVID-19 pandemie en ook nu, bij het
schrijven van dit voorwoord, duurt deze helaas nog voort. COVID-19 heeft uiteraard ook in 2021 haar
impact gehad op de wijze waarop de RvT invulling gaf en moest geven aan het toezichthouderschap.
Dit betekende dat, volledig haaks op waar de RvT voor staat, dit toezicht meerdere keren online en
daarmee op fysieke afstand van de organisatie heeft plaatsgevonden.
Door toenemende polarisatie en discriminatie in de Nederlandse samenleving die het doel van een
evenwichtige en inclusieve samenleving in de weg staan heeft De Rijksoverheid via de Meicirculaire
2021 haar besluit kenbaar gemaakt om de positie en activiteiten van de regionaal opererende ADV’s
financieel te versterken. ADV Limburg deelt deze zorg en ziet binnen haar organisatie een hoge
werkdruk ontstaan om het aantal meldingen adequaat en op het gewenste kwalitatief niveau te
behandelen. De ruimere financiële doelbijdrage voor de ADV's, zoals door de Rijksoverheid
omschreven, betekent voor ADV Limburg de broodnodige ruimte om haar taken goed te kunnen
blijven vervullen. De deelnemende gemeenten in Limburg nemen helaas de ruimte om zelf te
bepalen hoe deze additionele financiële middelen van De Rijksoverheid worden toegewezen en aan
wie. De RvT acht het van groot belang dat deze door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties geïnitieerde financiële uitbreiding ook daadwerkelijk toegewezen wordt aan de
instanties waarvoor ze bedoeld zijn: in ons geval ADV Limburg. De RvT onderstreept het belang van
gericht beleid en actie richting de gemeenten hiertoe en zal, naast het houden van toezicht hierop,
de directeur/bestuurder waar nodig ondersteunen.
In 2021 is een begin gemaakt met een verdergaande professionalisering van het toezicht. De
ontwikkelingen in de maatschappij en (landelijke) ontwikkelingen rondom ADV Limburg dienen hun
weerspiegeling te hebben in onze manier van toezicht. Voorbeeldgedrag, integriteit, transparantie,
maatschappelijke verantwoordelijkheid en goede financiële risicobeheersing zijn van toegenomen
belang voor hoe ADV Limburg werkt. Niet alleen werd in 2021 een begin gemaakt om de statuten en
interne reglementen te herzien, ook werd een begin gemaakt om de nieuwe manier van toezicht ook
daadwerkelijk in te bedden in de werkwijze van de RvT en de directeur/bestuurder.
De RvT complimenteert de medewerkers en de directeur/bestuurder van Stichting ADV Limburg met
hun inzet en al het werk dat zij ook dit jaar weer verzet hebben, ondanks de door COVID-19
ingegeven nieuwe manier van werken.
Het jaarverslag wordt, nadat het is vastgesteld door de RvT, op de website van Stichting ADV Limburg
gepubliceerd.
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2.14 Governance
De RvT van ADV Limburg werkt volgens de Governancecode Sociaal Werk (2017) van Sociaal Werk
Nederland. Haar belangrijkste opdracht is het toezicht houden op de missie en doelstelling van ADV
Limburg en zij fungeert als werkgever van de directeur/bestuurder. Bij het uitvoeren van haar
toezichthoudende taken staan de kerntaken van ADV Limburg en de (financiële) continuïteit van de
organisatie en haar dienstverlening centraal. Als nadere uitwerking van de statuten hanteert de RvT
het ‘Reglement van de Raad van Toezicht’ waarin haar taken en verantwoordelijkheden zijn
vastgelegd.
2.15 Informatievoorziening en besluitvorming
Om goed toezicht te houden is tijdige en juiste informatie én binding met de organisatie van groot
belang. De RvT investeert in die verbinding door onder andere het houden van bijeenkomsten op de
werklocatie en het jaarlijkse gesprek met de medewerkers van ADV Limburg. Ook contacten met
stakeholders spelen hierin een rol. Vanwege COVID-19 vond een aantal van deze bijeenkomsten
online plaats.
De RvT komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar In 2021 is de RvT 11 maal bijeen gekomen in het
bijzijn van de directeur/bestuurder. Het ging om vier reguliere vergaderingen, een bijeenkomst met
het team, zelfevaluatie van de Raad, gesprekken met de directeur en strategie-overleggen. Acht
bijeenkomsten konden vanwege de COVID-19 maatregelen op locatie plaatsvinden, de overige
bijeenkomsten verliepen online. De bijeenkomst van 16 april vond plaats in aanwezigheid van de
accountant met betrekking tot de ‘management letter’ en de jaarrekening.
In de periodes tussen de bijeenkomsten heeft waar nodig afstemming plaatsgevonden tussen de
voorzitter van de RvT en de directeur/bestuurder.
In 2021 nam de RvT onder andere de volgende besluiten:



Goedkeuring jaarrekening 2020 en décharge bestuur



Goedkeuring jaarplan en begroting 2022

2.16 Zelfevaluatie
Voor een goed functioneren van de RvT is teamwork, reflectie en investeren in de gezamenlijke en
persoonlijke ontwikkeling van groot belang. Minimaal één keer per jaar evalueert de RvT haar eigen
functioneren en de samenwerking met de directeur/bestuurder. De jaarlijkse zelfevaluatie heeft in
januari 2021 plaatsgevonden. De zelfevaluatie resulteerde in het inzicht dat een verdergaande
professionalisering van het toezicht noodzakelijk werd geacht. Een begin is gemaakt met het herzien
van de grondbeginselen (zoals statuten, directiestatuut, reglement van de RvT). Tevens is een eerste
kennissessie georganiseerd om de onderlinge verhoudingen, de werkwijze van de RvT en de
directeur/bestuurder en de gewenste wisselwerking nader te duiden en mee te nemen in de nieuwe
manier van toezicht en de vastlegging daarvan.
In 2022 krijgt dit proces een vervolg, waarna de reglementen worden aangepast en ADV Limburg een
meerjarenbeleidsplan en een eigen Governancecode opstelt. De RvT baseert mede hierop haar eigen
toezichtsplan. De nieuwe manier van werken, gebaseerd op geactualiseerde stukken en inzichten,
worden meegenomen in de zelfevaluatie over 2022.
2.17 Vergoeding Raad van Toezicht 2021
De leden van de RvT krijgen een vergoeding, welke onafhankelijk is van de resultaten van ADV
Limburg. De vergoeding is vastgesteld op € 100 (bruto) per vergadering voor leden en € 200 (bruto)
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per vergadering voor de voorzitter. Daarnaast worden kilometerkosten (conform CAO) en
parkeergeld vergoed
2.18 Samenstelling Raad van Toezicht 2021
De RvT bestaat uit 3 leden. De leden van de RvT hebben geen (neven)functies die conflicteren met
het lidmaatschap van de RvT van Stichting ADV Limburg.

Naam

Aandachtsgebied

Beroep/functie

Nevenfunctie(s)

M.E.P.J. van HeeswijkKuster

Voorzitter

Senior Legal Counsel
Koninklijke DSM N.V.

Bestuurder Stichting
Pensioenfonds DSM
Nederland

Lid

Directeur athrú,
Hoofd Marketing &
Communications Intergrin

Geen

lid

Private Banker
ABN AMRO Bank N.V.

Stuurgroep Business
Breakfast Club Ronald
McDonaldhuizen
Limburg

Lid sinds 10-10-2017
J.M.M.H. Mertens
Lid sinds 27-05-2020
L.C.M. Bakker
Lid sinds 27-05-2020

De maximale zittingstermijn van een lid van de RvT bedraagt twee aaneengesloten periodes van vier
jaar. Een lid van de RvT is één keer herbenoembaar.

M.E.P.J. van Heeswijk-Kuster
Voorzitter Raad van Toezicht
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3. JAARREKENING

Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg, Maastricht

3.1 Balans per 31 december 2021
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

8.444

10.971

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventarissen

1

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

2
3

600

346

-

215

6.384

4.719

4

5
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6.984

5.280

285.721

272.352

301.149

288.603
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31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

Passiva
Stichtingsvermogen

6

Bestemmingsreserves
Overige reserve

7
8

195.000
27.029

195.000
48.186
222.029

243.186

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

9

3.995

2.113

15.900

14.276

59.225

29.028

10
11
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79.120

45.417

301.149

288.603
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3.2 Staat van baten en lasten over 2021
Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

418.236
3.350
600

423.000
2.500
-

421.742
881
-

422.186

425.500

422.623

265.214
65.185
4.235
108.088

249.000
67.000
3.500
114.000

248.654
63.202
1.950
80.632

Totaal van som der kosten

442.722

433.500

394.438

Totaal van bedrijfsresultaat

-20.536

-8.000

28.185

-621

-

10
-

-621

-

10

-21.157

-8.000

28.195

Baten
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden

Lasten
Lonen
Sociale lasten en pensioenlasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige lasten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten
Totaal van netto resultaat

12
13
14
15

16
17
18
19

20
21

Bestemming saldo van baten en lasten
Overige reserve
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-21.157

28.195
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg is feitelijk en statutair gevestigd op Boschstraat 21a,
6211 AS te Maastricht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 14117142.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg bestaan voornamelijk uit: het
voorkomen en bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling en de daarop
betrekking hebbende wetgeving in de provincie Limburg.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisatieszonder-winststreven (RJk C1).
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Pensioenregelingen
Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg heeft een pensioenregeling voor werknemers; deze
wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in
de staat van baten en lasten verwerkt.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg De premies
worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Grondslagen
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Samenstellingsverklaring afgegeven 25 maart 2022
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Pensioenlasten
Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
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3.4 Toelichting op de balans
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Inventarissen
€
Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

15.392
-4.421

Boekwaarde per 1 januari 2021

10.971

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

1.708
-4.235

Saldo mutaties

-2.527

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

17.100
-8.656

Boekwaarde per
31 december 2021

8.444
20%-33%

Afschrijvingspercentages
Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2021
€

31-12-2020
€

600
-

346

600

346

-

215

2 Vorderingen op handelsdebiteuren
Nog te factureren
Vorderingen op handelsdebiteuren

3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen
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31-12-2021
€

31-12-2020
€

5.054
1.330
-

3.379
1.330
10

6.384

4.719

283.014
2.707
-

260.354
11.986
12

285.721

272.352

4 Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Waarborgsom
Nog te ontvangen rente

5 Liquide middelen
Rabobank BedrijfsSpaarRekening
Rabobank Zakelijke Rekening
Kas
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6 Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 2021
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2021

Bestemmingsreserves
€
195.000

Overige
reserve

Totaal

€
48.186

€
243.186

-

-21.157

-21.157

195.000

27.029

222.029

31-12-2021
€

31-12-2020
€

100.000
95.000

100.000
95.000

195.000

195.000

2021
€

2020
€

100.000
-

100.000
-

7 Bestemmingsreserves
Weerstandsreserve
Projecten reserve

Weerstandsreserve
Stand per 1 januari
Mutaties

Stand per 31 december
100.000
100.000
De organisatie is in zijn geheel afhankelijk van gemeentelijke-subsidies. De organisatie is hierdoor
kwetsbaar. Als landelijk en of gemeentelijk andere beleidskeuzes gemaakt worden heeft dit direct
gevolgen voor de inkomsten van de organisatie. Vandaar dat een weerstandsvermogen nodig is om bij
fluctuaties in inkomsten voldoende weerstand te hebben om deze op te kunnen vangen,
Projecten reserve
Stand per 1 januari
Mutaties

95.000
-

95.000
-

Stand per 31 december
95.000
95.000
Vernieuwen is van belang om de kwetsbaarheid te verkleinen en de zichtbaarheid en belang van de
organisatie te vergroten. Opzetten van vernieuwingsprojecten vragen vaak een vorm van cofinanciering
en of voorfinanciering. Deze reserve geeft de ruimte om te investeren binnen de doelstelling van de
stichting.
8 Overige reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december
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Kortlopende schulden
31-12-2021
€

31-12-2020
€

3.995

2.113

14.984
916

14.276
-

15.900

14.276

27.900
12.800
10.665
5.073
2.787

12.800
10.074
6.022
132

59.225

29.028

9 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
10 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenen

11 Overige schulden en overlopende passiva
Reservering Diversiteit op de Werkvloer
Nog te betalen accountantskosten
Reservering loopbaanbudget
Reservering vakantiedagen
Nog te betalen kosten

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
De aard van niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huurverplichting:
De stichting is met ingang van 1 oktober 2018 een huurovereenkomst aangegaan voor het gebruik van
een bedrijfsruimte gelegen te Maastricht aan de Boschstraat 21a.
De huurverplichting bedraagt op jaarbasis € 11.075.
De huur verplichting heeft een looptijd van 12 maanden en wordt vervolgens voortgezet voor
aansluitende perioden van 12 maanden.
Onvoorwaardelijke verplichtingen:
De stichting heeft de verplichting om verantwoording af te leggen over de besteding van ontvangen
subsidies aan de subsidieverstrekkers. Tevens heeft de stichting de verplichting om samenwerking te
zoeken met organisaties die door de subsidieverstrekker zijn aangewezen. Aan projectgebonden
subsidies zijn vooraf vastgestelde resultaten opgenomen die behaald dienen te worden.

Gebeurtenissen na Balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

418.236
3.350
600

423.000
2.500
-

421.742
881
-

422.186

425.500

422.623

12 Baten
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden

Informatieverschaffing over baten
De producten en/of diensten die ADV-Limburg realiseert alsmede de daarmee te bereiken resultaten,
dienen bij te dragen aan de door de Gemeente Maastricht en Roermond beoogde doelstellingen en
maatschappelijke effecten zoals vastgelegd in het gemeentelijk beleid. ADV-Limburg realiseert in 2020
klachtbehandeling en registratie, rapporteren, monitoren en (beleids)advisering, preventie en
voorlichting, conform de kwaliteitseisen en randvoorwaarden opgenomen in de wet, het beleidsvoorstel,
het onderzoeksverzoek en het jaarplan 2021.
Voor het uitvoeren van het jaarplan 2021 is de subsidie verstrekt. Vaststelling van de voor de producten
en/of diensten verleende subsidie vindt plaats conform de betreffende subsidieverordeningen van de
Gemeente Maastricht en Roermond.
13 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Reguliere subsidie Gemeente Maastricht
Reguliere subsidie Gemeente Roermond
Subsidie Provincie Limburg iz Project 75 jaar Bevrijding

249.048
169.188
-

250.000
173.000
-

244.967
163.467
13.308

418.236

423.000

421.742

De reguliere subsidies “Gemeente Maastricht” en Gemeente Roermond” zijn subsidies van structurele
aard.
14 College-, cursus-, les- en examengelden
Opbrengsten trainingen

3.350

2.500

881

600

-

-

245.288
20.284
-949
591
-

249.000
-

231.787
19.196
3.486
3.171
-8.986

265.214

249.000

248.654

15 Baten werk in opdracht van derden
Penvoerder uren
16 Lonen
Brutolonen en -salarissen
Eindejaarsuitkering
Mutatie vakantiedagen
Mutatie loopbaanbudget
Vergoeding transitievergoeding UWV
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Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

23.103
26.308
15.774

24.000
27.000
16.000

25.906
22.989
14.307

65.185

67.000

63.202

4.235

3.500

1.950

34.185
18.856
5.476
12.949
36.622

27.500
19.000
31.000
13.500
23.000

28.807
15.960
2.972
9.857
23.036

108.088

114.000

80.632

11.560
6.325
5.568
2.904
2.598
2.381
1.175
630
545
464
35

11.000
6.500
2.500
7.500
-

11.138
7.813
2.810
4.661
585
1.300
436
64

34.185

27.500

28.807

10.830
5.384
2.642
-

12.000
6.000
1.000

10.733
5.227
-

18.856

19.000

15.960

17 Sociale lasten en pensioenlasten
Sociale lasten
Pensioenlasten
Bijdrage ZVW

18 Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventarissen
19 Overige lasten
Overige personeelsbeloningen
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Overige personeelsbeloningen
Reiskostenvergoeding
Ziekengeldverzekering
Bestuursvergoeding
Studie- en opleidingskosten
Overige personeelskosten
Vaste onkostenvergoeding
Vrijwilligersvergoedingen
Arbodienst
Wervingskosten
Deskundigheidsbevordering
Kantinekosten

Huisvestingskosten
Betaalde huur
Servicekosten
Servicekosten voorgaand jaar
Overige huisvestingskosten
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Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

4.289
1.187
5.476
-

26.000
5.000
31.000
-

3.549
396
27
3.972
-1.000

5.476

31.000

2.972

9.851
2.402
591
96
9

5.000
3.000
5.500
-

5.882
2.106
736
912
221

12.949

13.500

9.857

12.207
7.865
6.292
6.000
1.865
1.084
893
213
203

8.000
6.000
6.000
3.000
-

7.841
6.292
6.000
1.853
887
199
-36

36.622

23.000

23.036

-

-

10

-

-

10

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Materiaalkosten voorlichting
Overige verkoopkosten / onvoorzien
Relatiegeschenken
Bijdrage ontwikkeling VR -Experience

Kantoorkosten
Kosten automatisering
Telefoon- en faxkosten
Hosting en domeinkosten
Kantoorbenodigdheden
Porti

Algemene kosten
Advieskosten
Accountantskosten, andere controleopdrachten
Accountantskosten, andere niet-controlediensten
Lidmaatschap landelijke vereniging
Assurantiepremie
Kleine aanschaf
Abonnementen en contributies
Bankkosten
Kas- en betalingsverschillen

Financiële baten en lasten
20 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente
Ontvangen bankrente
Ontvangen rente Rabobank BedrijfsSpaarRekening
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Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

621

-

-

618
3

-

-

621

-

-

21 Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente
Betaalde bankrente
Betaalde rente Rabobank BedrijfsSpaarRekening
Betaalde rente Rabobank Zakelijke Rekening

Informatieverschaffing over de analyse van verschillen tussen de begroting en werkelijke cijfers
De staat van de baten en de lasten 2021; zijn met een negatief resultaat afgesloten
Baten;
Deze zijn in 2021 nagenoeg gelijk gebleven aan 2020. De vraag aan de gemeenten om de toekenning
ook met de salaris index te indexeren is afgewezen door de gemeenten. Wel is de reguliere indexering
toegepast van 1,5%.
Personeelskosten;
Deze zijn met € 16.000 hoger uitgevallen dan begroot. Per september is een extra medewerker
aangenomen. Het aantal meldingen was verdubbeld, dus extra inzet was dringend noodzakelijk om de
continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen.
Verkoopkosten;
Hier zijn ruim € 25.000 minder aan uitgaven gedaan dan begroot. De belangrijkste reden is dat het
aantal meldingen verdubbeld is en daarom geen extra wervingscampagne opgestart is. Deze middelen
hebben wij gebruikt om meer uren beschikbaar te stellen voor klachtenafhandeling en mede door de
corona maatregelen hebben wij minder ingezet op preventie en voorlichting.
Algemene kosten;
Deze zijn € 13.000 hoger dan begroot. De reden is dat wij in 2021 onze werkwijze, governance code en
statuten hebben herschreven naar de nieuwe Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersoon WBTR. Een
extern adviesbureau heeft de Raad van Toezicht en het Bestuur daarin begeleid. Daarnaast is er met
een extern bureau een meer jaren beleidsplan uitgeschreven.
Het tekort van € 21.157 wordt geheel onttrokken aan de algemene reserve van de stichting. En heeft
verder geen invloed op de weerbaarheid en continuïteit van de organisatie.
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3.6 Overige toelichtingen
Gemiddeld aantal werknemers

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland
Gemiddeld aantal werknemers over de periode

Realisatie
2021

Realisatie
2020

4,54

4,31

4,54

4,31

Maastricht, 25 maart 2022
Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg

De heer C.H.A.M. Baltussen
Bestuurder
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4. Overige gegevens
Verwijzing naar de accountantsverklaring
Hierbij verwijzen wij naar de hierna opgenomen verklaring.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
kADV51 – V

Aan: de Raad van Toezicht en het bestuur, in casu de directeur-bestuurder van de
Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg (te Maastricht, Handelsregister 14117142)

A
Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg
(te Maastricht) gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in de voorliggende jaarstukken opgenomen jaarrekening
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de
Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg per 31 december 2021 en van het resultaat
over 2021, in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving C1, genaamd Kleine organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2021
de staat van baten en lasten over 2021
de toelichting, met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

(volgt blad 2)

Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V.
Postbus 390
4100 AJ Culemborg
Telefoon 0345 – 533 291
Handelsregister 32.094642
IBAN NL73 ABNA 0460 0605 46

(vervolg van blad 1)

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond van het voorgaande zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden bij het voorbereiden en uitvoeren van de
controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg, zoals vereist
op basis van de ‘Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten’ (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels. Verder
hebben wij voldaan aan het bepaalde in de ‘Verordening gedrags- en beroepsregels accountants’
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.

B
Verklaring over het in de jaarstukken opgenomen bestuursverslag
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het bestuursverslag
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben het bestuursverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of dat verslag materiële afwijkingen
bevat. Met deze werkzaamheden, die niet dezelfde diepgang hebben als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening, hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720.
Het bestuur van de Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg is verantwoordelijk
voor het opstellen van het bestuursverslag, in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving C1, genaamd Kleine organisaties zonder winststreven.

(volgt blad 3)
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C
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur van de Anti Discriminatie Voorziening Limburg is verantwoordelijk voor het
opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de in Nederland
geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, genaamd Kleine organisaties zonder
winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de Stichting in staat is haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij
het bestuur het voornemen heeft de Stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen, en/of
als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden, die zouden kunnen leiden tot gerede twijfel
over de continuïteit, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de Stichting.
Onze verantwoordelijkheden bij het voorbereiden en uitvoeren van de controle van de
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controle-opdracht dat
wij voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is zodanig voorbereid en uitgevoerd dat een hoge mate van zekerheid, maar geen
absolute zekerheid is verkregen dat eventuele materiële fouten en/of fraude zijn ontdekt.

(volgt blad 4)
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel als redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt
de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Voor nadere informatie over de voorbereiding en uitvoering van accountantswerkzaamheden,
ook in andere situaties dan die met betrekking tot de jaarrekening van de Stichting
Anti Discriminatie Voorziening Limburg, verwijzen wij naar de website van de Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants, www.nba.nl.
Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle, alsmede over eventuele significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder mogelijke tekortkomingen in de interne beheersing van de
Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg.

**
Culemborg, 8 april 2022
Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V.

Origineel getekend door:
Drs Gert-Jan Jordaan RA
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