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1. ACCOUNTANTSRAPPORT



Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg
Ter attentie van het bestuur
Boschstraat 21a
6211 AS  Maastricht

Landgraaf, 20 april 2021

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 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 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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, 20 april 2021

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 commissarissen

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

per 27 mei 2020 uitgetreden:
- de heer L.L.G. Schols 
- mevrouw J.S. Holthuis

per 27 mei 2020 toegetreden:
- de heer J.M.M.H. Mertens
- mevrouw L.C.M. Bakker 
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1.3 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Baten 422.623 472.500 435.658

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten - - -1.020

422.623 472.500 434.638

Lonen 248.654 274.000 247.088
Sociale lasten en pensioenlasten 63.202 64.000 61.170
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.950 3.500 1.380
Overige lasten 80.632 137.500 118.480

Totaal van som der kosten 394.438 479.000 428.118

Totaal van bedrijfsresultaat 28.185 -6.500 6.520

Financiële baten en lasten 10 - 10

Totaal van netto resultaat 28.195 -6.500 6.530
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Resultaatanalyse

2020
€ €

Resultaatverhogend

Hogere brutowinst 1.020
Lagere overige lasten 37.848

38.868

Resultaatverlagend

Lagere baten 13.035
Hogere lonen 1.566
Hogere sociale lasten en pensioenlasten 2.032
Hogere afschrijvingen materiële vaste activa 570

17.203

Stijging van het saldo van baten en lasten 21.665

Analyse van de personeelskosten

2020
€ €

Hogere lonen 1.566
Hogere sociale lasten en pensioenlasten 2.032

3.598

Analyse van de overige lasten

2020
€ €

Lagere overige personeelsbeloningen -6.374
Lagere verkoopkosten -32.666
Hogere kantoorkosten 1.674
Lagere algemene kosten -482

Lagere overige lasten -37.848
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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 2020 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2020 31-12-2019
€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 10.971 3,8 5.129 2,0
Vorderingen 5.280 1,8 8.442 3,2
Liquide middelen 272.352 94,4 248.149 94,8

288.603 100,0 261.720 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 243.186 84,3 214.991 82,1
Kortlopende schulden 45.417 15,7 46.729 17,9

288.603 100,0 261.720 100,0
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Analyse van de financiële positie

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 5.280 8.442
Liquide middelen 272.352 248.149

277.632 256.591

Kortlopende schulden -45.417 -46.729

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
232.215 209.862

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 10.971 5.129

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 243.186 214.991

Financiering

Stichtingsvermogen 243.186 214.991

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 

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 2020 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 

De volgende personen hebben zitting in de Raad van Toezicht: 

Dhr. Mr. L.L.G.H. Scholl   Voorzitter  (tot 27-05-2020) 

Mw. Mr. J.S. Holthuis   Lid  (tot 27-05-2020) 

  

Mw. Mr. M.E.P.J. v Heeswijk-Kuster Lid    (vanaf 27-05-2020 Voorzitter) 

Mw. L.C.M. Bakker   Lid  (vanaf 27-05-2020) 

Dhr. J.M.M.H. Mertens   Lid  (vanaf 27-05-2020) 

 

In 2020 zijn twee leden in de Raad van Toezicht afgetreden, een tussentijds en een omdat zijn 

tweede termijn verliep. En twee nieuwe Raadsleden zijn benoemd. De Raad kwam in 2020 vijf keer 

bijeen (fysiek en digitaal), waarvan een keer om het functioneren van de directeur-bestuurder te 

bespreken, en besprak organisatorische, financiële en inhoudelijke ontwikkelingen binnen de 

organisatie.  

 

 

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 

zich door middel van training en voorlichting zich in preventieve zin inzetten om discriminatie en 

ongelijke behandeling te verminderen in de provincie. 

 

2.4 Kerntaken ADV Limburg  

2.4.1 Klachtbehandeling en Registratie - wettelijke taken 

In 2020 zijn er 512 reguliere discriminatiemeldingen bij ADV Limburg binnengekomen, een stijging 

van maar liefst 83% ten opzichte van 2019. Daarnaast zijn er 43 eigen waarnemingen en 6 meldingen 

‘anders’ geregistreerd. Deze laatste zijn binnengekomen bij de landelijke vereniging en gaan over in 

Limburg ervaren discriminatie naar aanleiding van corona. Ze zijn opgenomen in het landelijke 

rapport Corona en discriminatiemeldingen (januari- april 2020) en niet in de rapportage van ADV 

Limburg.  
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2.4.2 Werkwijze ADV Limburg 

 

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. Deze werkwijze dient veelal ter versterking en ondersteuning 

van een melder om 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. Bij een melding kunnen meerdere wijzen van klachtbehandeling ingezet worden, vandaar dat 

het totaal groter is dan het totaal aantal meldingen van 512. 

 

 

2.3.3 Wijze van discriminatie 

Discriminatie kan zich op veel manieren uiten: in schelden, pesten, vandalisme, bedreigen 

en in geweld. Maar het kan ook gaan om omstreden behandeling. Hiervan zijn veel varianten, een 

voorbeeld is uitsluiting bij sollicitaties of iemand een dienst weigeren of ongelijk behandelen omdat 

hij/zij geen Nederlands spreekt of transgender is. Bij vijandige bejegening gaat het onder meer over 

beledigen, pesten, schelden en stigmatiseren. Bij elke melding wordt een wijze van discriminatie 

geregistreerd. 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.  

 

Wijze van discriminatie in 2020 

Bedreiging 22 

Geweld 6 

Omstreden behandeling 158 

Vijandige bejegening 361 

Overig 2 

 

Bedreiging wordt in 2020 het meest ervaren bij meldingen die zich in de buurt en wijk afspelen. De 

aanleiding is meestal de herkomst of huidskleur van een van de partijen. Hetzelfde geldt voor de 

geweldsincidenten. Meldingen over de arbeidsmarkt gaan het meest over omstreden behandeling. 

Ze gaan het vaakste over ongelijke behandeling op grond van handicap/chronische ziekte en 

herkomst of huidskleur. Hetzelfde geldt voor meldingen met betrekking tot collectieve voorzieningen 

en commerciële dienstverlening.  

  

Wijze van klachtbehandeling in 2020 

Advies en informatie 397 

Alleen registratie 114 

Beïnvloeding beleid 4 

Bemiddeling 116 

Bijstaan in procedures 1 

Doorverwijzing 3 
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2.3.4 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 2020 naar discriminatiegrond: 
 

 
Een melding kan over meerdere discriminatiegronden gaan; bovenstaande percentages hebben betrekking op 659 

geregistreerde gronden bij 512 reguliere meldingen in 2020. 
 

Herkomst, huidskleur: net als in voorgaande jaren wordt discriminatie op grond van 

herkomst/huidskleur in 2020 het meest ervaren (52% ten opzichte van 42% in 2019). Zowel in 

absolute aantallen als procentueel zijn de meldingen op deze grond gestegen. De stijging is deels te 

wijten aan het grote aantal meldingen dat we ontvangen hebben naar aanleiding van een 

carnavalsnummer van een Radio 10-DJ waarin hij het coronavirus linkt aan Chinese mensen, 

waardoor veel mensen van Aziatische afkomst zich gediscrimineerd en gestigmatiseerd voelen. Ook 

mensen van niet-Aziatische afkomst maakten hiervan melding. Daarnaast heeft ernstige onrust 

tussen huurders van een woningcorporatie in Heerlen geleid tot veel meldingen op grond van 

herkomst tegen de corporatie, omdat deze discriminerende facebookposts als reactie op de situatie 

zou hebben geplaatst. 

 

Godsdienst: De meldingen van vermeende discriminatie door de hierboven beschreven 

woningcorporatie gingen ook over de grond godsdienst, wat verklaart dat het percentage hiervan in 

2020 is gestegen naar 21% (4% in 2019). Van de 137 meldingen met grond godsdienst gaan er 133 

over de Islam. Ze gaan over het niet accepteren van het dragen van een hoofddoek op de werkplek 

tot treiteren op de werkvloer en het ongelijk behandelen van leerlingen door een docent.  

 

Handicap/chronische ziekte: Met een daling van 6% ten opzichte van 2019, gaat in 2020 9% van de 

meldingen over de grond handicap/chronische ziekte. Meerdere van deze meldingen zijn corona 

gerelateerd, ze gaan over mensen met een beperking of chronische aandoening die zich in hun 

dagelijkse leven beperkt voelen door de coronamaatregelen omdat deze onevenredig veel impact 

hebben op hun bewegingsvrijheid. Zoals niet contant kunnen afrekenen met een visuele beperking, 

niet lang kunnen staan of goed lopen waardoor sommige winkels of voorzieningen niet bezocht 

kunnen worden (vanwege rijen en lange looproutes). Ook het niet kunnen dragen van een 

mondkapje door een chronische aandoening leidt tot discriminatie en uitsluiting. 

 

52%

21%

9%

5%

4%

3%
3%2%

1% 0,5%
0,3% 0,2% 0,2%

Herkomst, huidskleur

Godsdienst

Handicap/chronische ziekte

Niet-wettelijke gronden

Geslacht

Leeftijd

Seksuele gerichtheid

Nationaliteit

Onbekend

Burgerlijke staat

Antisemitisme

Arbeidscontract

Arbeidsduur
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Opvallend: In tegenstelling tot vorig jaar, waren er dit jaar minder meldingen over antisemitisme. Dit 

komt doordat de meldingen in 2019 vooral betrekking hadden op een en hetzelfde voorval. Toch zien 

we dat sommige mensen die tegen de coronamaatregelen zijn, waaronder het dragen van 

mondkapjes en de ingestelde avondklok dit relateren aan de Jodenvervolging in de tweede 

wereldoorlog en dit uiten, bijvoorbeeld door het gebruik van een Jodenster. Het zou kunnen dat in 

2021 hierover meer meldingen komen omdat anderen dat als antisemitisme ervaren.  

 

 

2.3.5 Maatschappelijke terreinen 

Mensen kunnen op verschillende gebieden - maatschappelijke terreinen - in hun leven discriminatie 

ervaren: op het werk, in de buurt, op de sportclub, enzovoort. Op de volgende pagina een weergave 

van de meldingen in 2020 naar maatschappelijk terrein: 
 

 
Een melding kan niet op meerdere terreinen betrekking hebben, dus bovenstaande percentages gaan over 512 

geregistreerde terreinen bij 512 reguliere meldingen in 520. 

 

Huisvesting: 26% van de meldingen in 2020 is geregistreerd op het terrein huisvesting. Dit hangt 

samen met de vele meldingen die zijn ontvangen over de eerder beschreven vermeende 

discriminatie door een woningcorporatie in Heerlen. Organisaties die woningen te huur aanbieden en 

daarvoor overeenkomsten afsluiten, zijn volgens de AWBG verplicht bij te dragen aan een 

discriminatievrije huuromgeving. Dit kan gaan over discriminatie van verhuurder richting huurder,  

tussen huurders onderling, maar bijvoorbeeld ook over het niet mogen stallen van een scootmobiel 

in een gezamenlijk trappenhuis. 

 

Media/reclame: in 2020 is 23% van de meldingen geregistreerd op het terrein media/reclame, in 

2019 was dat 1%. De grote stijging is te wijten aan de vele meldingen van (Aziatische) mensen die 

zich gediscrimineerd voelen door het door Radio 10 uitgezonden nummer ‘Voorkomen is beter dan 

Chinezen’, zoals beschreven bij discriminatiegrond herkomst. 

Arbeidsmarkt: In 2020 gaat 12% van de meldingen over de arbeidsmarkt, de helft van het aandeel in  

2019 (24%). De daling is te wijten aan het grote aantal meldingen op de eerder genoemde terreinen. 

De meeste mensen ervaren discriminatie op de werkvloer (40%), bij werving en selectie (27%) en bij 

de arbeidsvoorwaarden (18%). Met name het aantal voorvallen op de werkvloer is toegenomen ten 

26%

23%

12%

11%

9%

6%

3%

3%
2%

2% 1,2% 0,60% 0,6%
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Arbeidsmarkt
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opzichte van 2019. Een aandachtspunt voor werkgevers die de verplichting hebben zorg te dragen 

voor een discriminatievrije werkomgeving. 

 

Opvallend: De vele meldingen over huisvesting en media/reclame hebben gezorgd voor een 

verschuiving in de top 3 van meest gemelde terreinen. In 2019 namen collectieve voorzieningen en 

commerciële dienstverlening nog de tweede en derde plaats in met 22% en 12%  (11% en 9% in 

2020).  

 

2.4 Aantal meldingen per gemeente 

Om inzicht te geven van de 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 voor het aantal meldingen van inwoners van een gemeente als voor het aantal 

voorvallen van discriminatie in die gemeente.  

* Inwonersaantallen Limburg 31-12-2019, CBS 
 

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 werken of hier komen winkelen. Wij registreren deze meldingen als er een vermoeden 

van discriminatie bestaat en registreren daarbij de woonplaats van melder als anders. Bij meldingen 

kan het ook voorkomen dat de plaats van het voorval als anders wordt geregistreerd. De 162 

Gemeente Aantal inwoners* Meldingen Meldingen per 1.000 inwoners 

INWONER VOORVAL INWONER VOORVAL 

Anders  10 162 n.v.t. n.v.t. 

Beek 15.865 3 3 0,19  0,19 

Beekdaelen 35.938 9 2 0,25  0,06 

Beesel 13.482 2 2 0,15  0,15 

Bergen 13.085 3 4 0,23  0,31 

Brunssum 27.821 17 9 0,61  0,32 

Echt-Susteren 31.610 4 4 0,13 0,13 

Eijsden-Margraten 25.768 4 1 0,16 0,04 

Gulpen-Wittem 14.171 3 1 0,21 0,07 

Heerlen 87.086 170 156 1,95 1,79 

Kerkrade 45.749 17 10 0,37 0,22 

Landgraaf 37.445 6 5 0,16 0,13 

Leudal 35.879 10 6 0,28 0,17 

Maasgouw 23.965 3 0 0,13 0,00 

Maastricht 121.575 104 59 0,86 0,49 

Meerssen 18.828 1 1 0,05 0,05 

Nederweert 17.019 4 2 0,24 0,12 

Peel en Maas 43.425 4 2 0,09 0,05 

Roerdalen 20.574 0 2 0,00 0,10 

Roermond 58.260 23 12 0,39 0,21 

Simpelveld 10.555 2 1 0,19 0,09 

Sittard-Geleen 92.429 25 22 0,27 0,24 

Stein 25.007 7 3 0,28 0,12 

Vaals 10.105 3 2 0,30 0,20 

Valkenburg a/d Geul 16.367 6 4 0,37 0,24 

Venlo 101.802 43 24 0,42 0,24 

Voerendaal 12.475 2 1 0,16 0,08 

Weert 50.105 27 12 0,54 0,24 
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meldingen met plaats voorval anders betreffen meldingen waarbij een incident heeft plaatsgevonden 

in een niet bij ADV Limburg aangesloten gemeente (in en buiten Limburg) of waarbij discriminatie 

online heeft plaatsgevonden of waarvan de plaats van het voorval is geregistreerd als 

nationaal/landelijk. 

 

Inhoudelijk kunnen meldingen met als plaats voorval landelijk gaan over discriminerende uitingen 

van publieke personen of maatregelen van de Rijksoverheid die als discriminerend worden ervaren of 

over aanbiedingen van landelijke commerciële dienstverleners die soms leeftijd als criterium 

hanteren bij het verlenen van korting of het verstrekken van verzekeringen. Ook de meldingen die 

zijn gedaan naar aanleiding van het door Radio 10 uitgezonden nummer zijn geregistreerd met plaats 

voorval nationaal/landelijk.  

 

 

2.5 Opvallend in 2020 

Als eerste valt natuurlijk de flinke stijging van het aantal meldingen bij ADV Limburg op. Daarvoor 

zien wij diverse oorzaken, zoals de aandacht voor de Black Lives Matter-beweging die vanuit Amerika 

oversloeg naar de rest van de wereld en ook mensen in Nederland meer bewust maakte van 

discriminatie. Ook de verspreiding van het coronavirus in Nederland en de daarmee gepaard gaande 

discriminatiemeldingen waren natuurlijk kenmerkend voor 2020 en tegelijkertijd een verklaring voor 

de toename van het aantal meldingen. Het leidde tot meer discriminatie van Aziatische mensen, niet 

alleen door het eerder beschreven carnavalsnummer, maar ze werden ook uitgescholden, bespuugd 

en nagewezen op straat. Het betreft een groep in onze samenleving die zich voorheen niet zo liet 

horen, maar nu duidelijk vindt dat er grenzen worden overschreden en dat ook meldt. Daarnaast 

voelden mensen met een handicap of chronische ziekte zich beperkt en gediscrimineerd door de 

uitwerking van diverse coronamaatregelen en meldden dit ook. 

 

Een derde reden voor de stijging van de meldingen en opvallend in Limburg in 2020 was een slepend 

conflict tussen twee buurgezinnen in Heerlen dat aan het eind van het jaar escaleerde. Het leidde 

landelijk tot commotie door het verspreiden van filmpjes via sociale media. Mensen dienden 

klachten in bij de betrokken woningcorporatie. Vervolgens beantwoordde deze de klachten op 

discriminerende wijze op haar facebookpagina. Achteraf bleek het te zijn gepost door iemand die de 

facebookaccount van de corporatie had nagemaakt en dus niet door de corporatie zelf. Het bericht 

veroorzaakte echter veel onrust en was aanleiding voor veel mensen om melding ervan te maken bij 

ADV Limburg.  

 

Tenslotte heeft ADV Limburg 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.  

 

 

2.6 Rapportage en beleidsadvisering - wettelijke taak 

Medio april 2020 werd voor het zesde jaar op rij een door ADV Limburg opgestelde regionale 

rapportage op het niveau van politie-eenheid gepubliceerd. 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 als 
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netwerkpartners gezamelijk op bij de presentatie van de jaarlijkse monitor discriminatie met een 

gezamelijk persmoment, persbericht en naar de bestuurders in de provincie Limburg. 

 

Als laatste verscheen in september de halfjaarrapportage 2020welke is verstuurd naar de 

centrumgemeenten Maastricht en Roermond. 

 

Tot slot hebben er in 2020 vier zogenaamde zaaks overleggen 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 2020 heeft er 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. 

 

 

2.7 Preventie en Voorlichting 

Het voorkomen van discriminatie kan niet zonder educatie en creëren van bewustwording. ADV 

Limburg biedt workshops, trainingen en voorlichting aan 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. Om een nog breder publiek te 

bereiken, neemt ADV Limburg ook deel aan zogenaamde publieksactiviteiten zoals het 

bevrijdingsfestival, gemeentelijke veiligheidsmarkten en doelgroepgerichte informatiemarkten.  

 

Overzicht type voorlichting en aantallen 

Het aantal activiteiten is grotendeels te verdelen over zes categorieën: 
 

Type Organisatie  Categorie Aantal Deelnemers 

Onderwijs Basisscholen Gastles  9 266 

 ROC Gastles  8 170 

Werkgevers Bedrijfsleven/gemeenten Workshop 3 117 

75 jaar Vrijheid  Bevrijdingsproject tot 13-03-2020 VR Experience 11 316 

Overig Maatschappelijke organisaties enzovoort Workshop - lezing  

 

5 68 

Totaal   36 937 

 

De activiteiten bij de scholen betroffen veelal voorlichting aan studenten over de thema’s 

vooroordelen en discriminatie. Op basisscholen worden de gastlessen met behulp van de 

Vooroordelenkoffer verzorgd. In het bedrijfsleven en bij enkele gemeenten werd de training 

“Selecteren zonder vooroordelen” verzorgd. De workshops voor werkgevers gingen over onbewuste 

associaties in relatie tot discriminatie.  

 

Door covid 19 zijn vanaf half maart tot juli veel fysieke bijeenkomsten geannuleerd en tot december 

zijn er zowel fysieke als digitale bijeenkomsten georganiseerd. 

 

 

2.8 De toekomst 

In het jaar 2020 is het onderwerp discriminatie veelvuldig aan bod geweest en is steeds duidelijker 

geworden dat discriminatie geworteld zit in diverse systemen, ook bij de overheid, de belastingdienst 

(toeslagen affaire), 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 te maken van algoritmes en etnische profielen.  
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De gezamenlijke ADV's hebben in augustus 2020 de Kamerleden en het kabinet opgeroepen om met 

een nationaal aanvalsplan te komen met daarin vijf speerpunten. Begin 2021 heeft de huidige 

regering zijn ontslag aangeboden, naar aanleiding van de toeslagen affaire. In de brief naar de 

tweede kamer is aangegeven dat discriminatie moet stoppen in welke vorm dan ook. Het kabinet 

heeft aangegeven dat er een nationaal coördinator discriminatie moet komen en dat de ADV's 

versterkt moeten worden om hun taken beter te kunnen uitvoeren.  

 

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 keuzes maken om een gezamenlijke naam te gaan voeren, om 

de herkenbaarheid en meldbereidheid 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. 

 

 

2.9 Toelichting financiële gegevens 2020 

Door covid-19 zijn er in het boekjaar 2020, verschillen ontstaan in de begroting en de exploitatie. Het 

project met MKB Limburg is door corona geheel geannuleerd waardoor de begrote baten minder 

waren. Gelukkig waren er ook nog geen uitvoeringskosten gemaakt. De afsluiting van het project 75 

jaar bevrijding is twee maanden eerder afgerond dan begroot (viel binnen de afspraken van de 

provincie). Daarnaast zijn er nog een aantal meevallers geweest, een teruggaaf van het UWV van een 

transitie vergoeding bij langdurige ziekte bij kleine werkgevers en het aangaan van een andere 

werknemers ziektekostenverzekering met een veel lagere premie.  

De staat van baten en lasten 2020 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 28.195 en zal 

volledig in de algemene reserve worden opgenomen.  

 

 

2.9.1  Toelichting realisatie 2020 t.o.v. realisatie 2019 

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. In 2020 zijn wij in maart gestopt met het 

project "Beleef de vrijheid" in het kader van 75 jaar bevrijding. Het project met het MKB Limburg is in 

zijn geheel geannuleerd door covid-19. De baten zijn door minder projectgelden in 2020 € 12.000 

lager dan in 2019. 

 

Personeelskosten 

De personeelskosten zijn iets gestegen door de 3,25% loonontwikkelingen in 2020. Deze zijn iets 

hoger dan de exploitatie in 2019. Tevens hebben wij een aantal meevallers gehad bij de post 

personeelskosten, door het terugvorderen van een transitievergoeding bij het UWV (€ 9.000) en het 

twee maanden eerder stoppen van de projectmedewerker (€ 7.000) en het aangaan van een andere 

werknemersziektenkosten verzekering (€ 10.000)  

 

Overige bedrijfslasten 

De overige lasten zijn lager dan de begroting en lager dan de exploitatie 2019, heeft twee redenen, 

de begrote project kosten voor het MKB-project zijn niet uitgevoerd en door covid-19 zijn er geen 
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externe evenementen geweest, waardoor deze kosten beperkt zijn gebleven. Tevens hebben wij 

voornamelijk via sociale mediacampagne gevoerd. 

 

 

2.9.2 Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de gepresenteerde 

jaarrekening 2020. 

 

 

2.10 Vooruitblik 2021 

Vanaf 16 maart 2020 is Nederland in de greep van covid-19 en na een korte vermindering van de 

maatregelen in de zomermaanden zitten wij inmiddels weer bijna vier maanden in volledige Lock 

down. Van alle werknemers met niet essentiële beroepen wordt verzocht om zo veel mogelijk thuis 

te werken, groepsbijeenkomsten en festivals zijn voorlopig geheel geschrapt op de agenda's. Ook 

voor ADV Limburg medewerkers heeft dit gevolgen, minder externe afspraken en thuiswerken is de 

norm, op kantoor werken is wel nog steeds mogelijk met in achtneming van de covid 19 

maatregelen.  

 

Om een inschatting te maken naar de toekomst is lastig, onze hoop en verwachting is dat in het 

derde en of vierde kwartaal van 2021 er meer ruimte komt om ook weer externe activiteiten te gaan 

uitvoeren. Voor de wettelijke taken, klachtenafhandeling en rapportage zijn de covid 19 maatregelen 

voor ons geen belemmering en kunnen wij deze zondermeer gewoon blijven uitvoeren. 

 

Daarnaast zijn er landelijk gesprekken met het ministerie van BZK om meer financiële steun voor de 

ADV's. Het is nog onduidelijk om hoeveel extra structurele middelen het gaat, de verwachting is dat 

op zijn vroegst in september hier meer duidelijkheid over komt voor de ADV's. 

 

De inkomsten voor 2021 zijn in totaal begroot op € 425.500 waarvan € 423.000 reguliere subsidie van 

de Limburgse gemeenten en € 2.500 verworven inkomsten voor projecten en het verzorgen van 

trainingen en workshops.  

 

 

 

Maastricht, 20 april 2021   

 

Chris Baltussen 

Directeur-bestuurder  
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Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg, Maastricht

3.1 Balans per 31 december 2020 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Inventarissen 10.971 5.129

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 2 346 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

3 

215 3.233
Overige vorderingen en overlopende
activa

4 

4.719 5.209

5.280 8.442

Liquide middelen 5 272.352 248.149

288.603 261.720
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31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen 6 

Bestemmingsreserves 7 195.000 195.000
Overige reserve 8 48.186 19.991

243.186 214.991

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

9 

2.113 1.040
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen

10 

14.276 14.246
Overige schulden en overlopende
passiva

11 

29.028 31.443

45.417 46.729

288.603 261.720
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3.2 Staat van baten en lasten over 2020 

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Baten 12 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 13 421.742 470.000 433.508
College-, cursus-, les- en examengelden 14 881 2.500 2.150

422.623 472.500 435.658

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 15 - - -1.020

422.623 472.500 434.638

Lasten
Lonen 16 248.654 274.000 247.088
Sociale lasten en pensioenlasten 17 63.202 64.000 61.170
Afschrijvingen materiële vaste activa 18 1.950 3.500 1.380
Overige lasten 19 80.632 137.500 118.480

Totaal van som der kosten 394.438 479.000 428.118

Totaal van bedrijfsresultaat 28.185 -6.500 6.520

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 20 10 - 10

Totaal van netto resultaat 28.195 -6.500 6.530

Bestemming saldo van baten en lasten

Overige reserve 28.195 6.530
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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 Organisaties-
zonder-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.
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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 2020

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 7.600
Cumulatieve afschrijvingen -2.471

Boekwaarde per 1 januari 2020 5.129

Mutaties 

Investeringen 7.792
Afschrijvingen -1.950

Saldo mutaties 5.842

Stand per 31 december 2020

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 15.392
Cumulatieve afschrijvingen -4.421

Boekwaarde per
31 december 2020 10.971

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

2  Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 346 -

3  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen 215 3.233

4  Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 3.379 3.869
Waarborgsom 1.330 1.330
Nog te ontvangen rente 10 10

4.719 5.209
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31-12-2020 31-12-2019
€ €

5  Liquide middelen

Rabobank BedrijfsSpaarRekening 260.354 242.344
Rabobank Zakelijke Rekening 11.986 5.792
Kas 12 13

272.352 248.149
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6  Stichtingsvermogen

Bestem-
mings-

reserves

Overige
reserve

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2020
195.000 19.991 214.991

Uit resultaatverdeling - 28.195 28.195

Stand per 31 december 2020 195.000 48.186 243.186

31-12-2020 31-12-2019
€ €

7  Bestemmingsreserves

Weerstandsreserve 100.000 100.000
Projecten reserve 95.000 95.000

195.000 195.000

2020 2019
€ €

Weerstandsreserve
Stand per 1 januari 100.000 -
Resultaatverdeling - 100.000

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 95.000 -
Resultaatverdeling - 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 19.991 208.461
Uit resultaatverdeling 28.195 -188.470

Stand per 31 december 48.186 19.991
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Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

9  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 2.113 1.040

10  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 14.276 14.246

11  Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen accountantskosten 12.800 12.800
Reservering loopbaanbudget 10.074 6.903
Reservering vakantiedagen 6.022 2.536
Nog te betalen kosten 132 290
Vooruitontvangen subsidie - 8.914

29.028 31.443

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 € 10.831.
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

2020
Begroting

2020
Realisatie

2019
€ € €

12  Baten

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 421.742 470.000 433.508
College-, cursus-, les- en examengelden 881 2.500 2.150

422.623 472.500 435.658

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 2020. 
Voor het uitvoeren van het jaarplan 2020 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 244.967 250.000 242.086
Reguliere subsidie Gemeente Roermond 163.467 180.000 160.790
Subsidie Provincie Limburg iz Project 75 jaar Bevrijding 13.308 40.000 30.632

421.742 470.000 433.508

De reguliere subsidies “Gemeente Maastricht” en Gemeente Roermond” zijn subsidies van structurele
aard.

14  College-, cursus-, les- en examengelden

Opbrengsten trainingen 881 2.500 2.150

15  Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Kosten uitbesteed werk - - 1.020

Kosten uitbesteed werk

Verzorging training - - 1.020
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Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

16  Lonen

Brutolonen en -salarissen 231.787 274.000 234.384
Eindejaarsuitkering 19.196 - 13.256
Mutatie vakantiedagen 3.486 - -1.761
Mutatie loopbaanbudget 3.171 - 1.848
Ontvangen regres - - -639
Vergoeding transitievergoeding UWV -8.986 - -

248.654 274.000 247.088

Gemiddeld aantal werknemers

2020
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 4,31
2019

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 4,17

17  Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 25.906 26.000 24.633
Pensioenlasten 22.989 23.000 21.979
Bijdrage ZVW 14.307 15.000 14.558

63.202 64.000 61.170

18  Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 1.950 3.500 1.380

19  Overige lasten

Overige personeelsbeloningen 28.807 42.000 35.181
Huisvestingskosten 15.960 19.000 15.960
Verkoopkosten 2.972 40.000 35.638
Kantoorkosten 9.857 13.500 8.183
Algemene kosten 23.036 23.000 23.518

80.632 137.500 118.480
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Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Overige personeelsbeloningen

Reiskostenvergoeding 11.138 15.000 11.634
Ziekengeldverzekering 7.813 20.000 15.953
Overige personeelskosten 4.661 - 965
Bestuursvergoeding 2.810 3.500 2.018
Vrijwilligersvergoedingen 1.300 - 1.159
Vaste onkostenvergoeding 585 3.500 690
Arbodienst 436 - 436
Kantinekosten 64 - 61
Deskundigheidsbevordering - - 889
Wervingskosten - - 1.376

28.807 42.000 35.181

Huisvestingskosten

Betaalde huur 10.733 13.000 10.733
Servicekosten 5.227 6.000 5.227

15.960 19.000 15.960

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 3.549 35.000 14.446
Materiaalkosten voorlichting 396 - 5.384
Relatiegeschenken 27 - 26
Overige verkoopkosten / onvoorzien - 5.000 -
Representatiekosten - - 143
Ontwikkeling VR -Experience - - 15.639

3.972 40.000 35.638
Bijdrage ontwikkeling VR -Experience -1.000 - -

2.972 40.000 35.638

Kantoorkosten

Kosten automatisering 5.882 2.000 4.887
Telefoon- en faxkosten 2.106 4.500 2.394
Kantoorbenodigdheden 912 6.500 400
Hosting en domeinkosten 736 500 302
Porti 221 - 200

9.857 13.500 8.183
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Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Algemene kosten

Accountantskosten, andere controleopdrachten 7.841 8.000 7.865
Accountantskosten, andere niet-controlediensten 6.292 6.000 6.292
Lidmaatschap landelijke vereniging 6.000 6.000 5.000
Assurantiepremie 1.853 3.000 2.090
Abonnementen en contributies 887 - 1.239
Bankkosten 199 - 196
Boetes en kosten belastingdienst - - 263
Kleine aanschaf - - 823
Kas- en betalingsverschillen -36 - -250

23.036 23.000 23.518

Financiële baten en lasten

20  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente 10 - 10

Ontvangen bankrente

Ontvangen rente Rabobank BedrijfsSpaarRekening 10 - 10

Informatieverschaffing over de analyse van verschillen tussen de begroting en werkelijke cijfers 

De staat van de baten en lasten 2020; zijn met een positief resultaat afgesloten.

Baten:
De baten betreffen de regulier ontvangen subsidie van de door ADV Limburg aangesloten gemeenten.
Deze gelden worden door de centrumgemeenten Maastricht en Roermond geïnd. In 2019 hebben wij een
extra subsidie ontvangen in het kader van 75 jaar bevrijding van de provincie Limburg, een project met
een doorlooptijd naar 2020. Verder zijn er beperkte inkomsten voor het geven van gastlessen op
scholen. De begroting 2020 is hoger dan de realisatie, dit komt volledig door het annuleren van een
project met MKB Limburg, door covid-19. Voor dit project waren reeds dekkende beschikkingen echter
nog geen uitvoeringskosten gemaakt in 2020 door ADV Limburg. 

Personeelskosten:
Deze zijn € 26.500 lager dan begroot, de belangrijkste reden is het annuleren van het MKB project.
Daarnaast is de projectmedewerker 75 jaar bevrijding 2 maanden eerder gestopt, in verband met het
aangaan ander dienstverband, vandaar er ook geen transitie vergoeding verschuldigd was.

De overige lasten:
Zijn € 57.000 lager uitgevallen dan begroot. Het niet doorgaan van het MKB project is een belangrijke
reden. Daarnaast hebben wij door een nieuwe werknemers ziektekostenverzekering af te sluiten een
forse reductie van ruim € 10.000 kunnen realiseren. Tevens is in 2020 een verzoek tot teruggaaf van het
UWV van bijna € 9.000 ontvangen, in het kader transitievergoedingen kleine werkgevers. 
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Maastricht, 20 april 2021

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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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 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

jADV31 – 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 2020 

 

Ons oordeel 

 

Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 en van het resultaat 

over 2020, in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de 

Jaarverslaggeving C1, genaamd Kleine organisaties zonder winststreven. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2020 

2. de staat van baten en lasten over 2020 

3. de toelichting, met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

 

(volgt blad 2)



 

 
 

 

 

 

 

Blad 2 bij verklaring met kenmerk jADV31 - V van 20 april 2021 

 

(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 assurance-

opdrachten’ (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 controle-

werkzaamheden 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) 



 

 
 

 

 

 

 

Blad 3 bij verklaring met kenmerk jADV31 - V van 20 april 2021 

 

(vervolg van blad 2) 

 

 

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) 



 

 
 

 

 

 

 

Blad 4 bij verklaring met kenmerk jADV31 - V van 20 april 2021 

 

(vervolg van blad 3) 

 

 

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, 20 april 2021 

Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V. 

 

 

Origineel getekend door: 

Drs Gert-Jan Jordaan RA 
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