
Wat doet het aanspreekpunt LGBTQ⁺? 

Hij/zij biedt een luisterend oor en 
ondersteuning aan hen die melding of aangifte willen  
doen van LGBTQI⁺-gerelateerde incidenten.  

 
Waarom is er een aanspreekpunt?  

 Om de melding- en aangiftebereidheid te verhogen 
 van mensen uit de homo, lesbische, biseksuele 
 en transgendergemeenschap en de drempel te verlagen 
om dit te doen.  
 

 Om de samenwerkingsverbanden met externe  
partners te versterken, contacten te onderhouden en kennis 
en ervaringen uit te wisselen met o.a. de diensten 
diversiteit van de steden Diest en Scherpenheuvel-Zichem. 
 

 Om collega’s te ondersteunen die te maken krijgen 
 met een aangifte gerelateerd aan LGBTQ⁺-misdrijven. 
 

 Omdat we als politiezone Demerdal-DSZ openstaan 
 voor diversiteit. 

 

Geen politie nodig voor je vraag of probleem?  
 

Zit je met vragen over gender en seksuele voorkeur?  
Verloopt een coming out niet zoals je hoopt? 
Dan klop je best aan bij één van de hulpverleningsorganisaties 
zoals JAC, Lumi,… 
 
 



 
 
 

 
 

  

Maak kennis met ons aanspreekpunt 
inspecteur Mario Luyten 

Ik ben werkzaam in de politiezone Demerdal-
DSZ als lid van de dienst Noodhulp. Je kunt me 
dus in uniform tegenkomen tijdens diverse 
101-opdrachten. Daarnaast ben ik opgeleid tot 
slachtofferbejegenaar. Hierdoor heb ik reeds 
verschillende jaren ervaring in het opvangen 
en bijstaan van slachtoffers. 
 
Als mens achter het uniform ben ikzelf homo. 
Ik ben reeds jaren lid van de Rainbow Cops, 
een vereniging van politiemensen die zich 
inzet om collega’s te informeren, opleiden, 
oriënteren en sensibliseren over de LGBTQ⁺-
thematiek.  
 
De LGBTQ⁺-gemeenschap kan op mij een 
beroep doen voor hulp, bijstand en informatie. 
 

Wil je Mario spreken?  

     pz.demerdal.diversiteit@police.belgium.eu 
     bel 013 35 05 00 en vraag naar Mario Luyten 

Wat is discriminatie? 

Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk 
behandelen van een andere persoon op basis 
van persoonlijke kenmerken. Volgens de wet 
zijn zowel discriminatie, pesterijen, 
haatboodschappen en haatmisdrijven 
tegenover een persoon of een groep van 
personen omwille van specifieke persoonlijke 
kenmerken strafbaar.  


