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Geacht college,

Gisteren, woensdag 22 januari, heeft de nationale politie een rapport gepresenteerd over anti-
homogeweld in Nederland. Uit dit rapport blijkt dat er 769 registraties1 van anti-homogeweld zijn in 
heel Nederland in de periode van 1 januari 2009 tot 1 september 2013. Het grootste gedeelte van de 
registraties (31,5%) betreffen eenvoudige mishandeling.  Het rapport geeft alleen geen concrete 
cijfers over registraties in Limburg. Hierdoor is er op basis van dit rapport geen inzicht in mate van 
anti-homogeweld in Limburg en meer specifiek Maastricht. Volgens de PvdA-fractie is het 
onwenselijk dat er nu een blinde vlek is met betrekking tot anti-homogeweld in Limburg. 

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat lesbiennes en homoseksuelen zich vaker onveilig voelen.2  
Daarnaast komt uit de resultaten van  slachtofferenquêtes dat ze vaak geen aangiften doen omdat ze
twijfelen aan de interesse, competentie en/of  deskundigheid van de politie.3 In de politiedistrict 
Amsterdam is er door middel van een homonetwerk binnen de politie en een aparte codering van 
anti-homogeweld er beter zicht is op de problematiek. Volgens de PvdA-fractie is het belangrijk om 
daar van te leren en de goede voorbeelden uit Amsterdam ook in het politiedistrict Limburg in te 
voeren. Dit kan volgens de PvdA-fractie bijvoorbeeld door de rol van het Homo Informatie Punt (HIP) 
en ‘Roze in Blauw’ van het district Limburg te vergroten. Wat de PvdA-fractie betreft moeten we 
discriminatie op basis van ras, geslacht, geaardheid, geloof of andere zaken actief blijven bestrijden.

De PvdA-fractie heeft daarom de volgende vragen: 

1. Kunt u ons aangeven hoeveel registraties van anti-homogeweld zijn gedurende de 
bovengenoemde periode in Limburg en meer specifiek in Maastricht?

2. Zo nee, wat is de reden hiervan?
3. Maakt de politie in het district Limburg gebruik van een speciale code bij registratie van anti-

homogeweld? 
4. Zo nee, bent u het met ons eens dat dit wel ingevoerd moet worden in het district Limburg?
5. Wat wordt er binnen het district Limburg gedaan om de deskundigheid van politieagenten te 

vergroten m.b.t. anti-homogeweld? 
6. Wat is op dit moment de rol van het HIP en ‘Roze in Blauw’ binnen het district Limburg? En 

hoeveel fte is hiervoor beschikbaar gesteld binnen het district?

met vriendelijke groet,
namens de PvdA-fractie Maastricht,

Antoine van Lune
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