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Voorwoord
Frank Paauw
Politiechef Rotterdam
Portefeuillehouder Voetbal Nationale Politie

Dertig jaar geleden vonden we sigaretten in een glaasje op tafel bij een
verjaardag heel normaal. Nu zou het
raar zijn. Hopelijk komt er ooit een dag
dat vuurwerk op een voetbaltribune net
zo raar gevonden wordt. Die wens sprak
ik vorig jaar uit rond de publicatie van
het CIV Jaarverslag seizoen 2016/2017.
De cijfers lieten toen een flinke stijging
van het aantal vuurwerkincidenten zien.
Dat aantal was afgelopen seizoen, zo
laten de cijfers in dit verslag zien,
onverminderd hoog. De sancties voor
vuurwerkgerelateerde incidenten zijn
afgelopen seizoen flink gestegen. Een
teken dat partijen bezig zijn met de
aanpak ervan.
Afgelopen jaar zijn er veel handen op
elkaar gegaan voor een aanpak tegen
vuurwerk in stadions. Er zijn plannen
gemaakt, regels aangescherpt, stappen
gezet op het gebied van handhaving,
opsporing en vervolging en er wordt
een bewustwordingscampagne
voorbereid. Helaas maakte de seizoensopening van het huidige seizoen
al meteen duidelijk hoe nodig dat is.
Tijdens de Johan Cruijffschaal tussen
PSV en Feyenoord werd massaal
vuurwerk afgestoken en zelfs op het
veld gegooid. KNVB en Feyenoord
gaven een krachtig signaal af door
aangifte te doen van poging tot zware
mishandeling van spelers en stewards.
Supporters die fakkels afsteken op de
tribune terwijl ze dicht opeen gepakt
staan met medesupporters, supporters
die vuurwerk op het veld gooien en
daarmee het risico nemen een speler of
steward te verwonden, dat zijn wat mij
betreft geen supporters. Een supporter
is iemand die zijn club steunt, niet
aanvalt. Buiten de fysieke verwondingen van medesupporters, stewards en
spelers, is het een aanval op de club in

het algemeen. Je riskeert torenhoge
boetes of zelfs het moeten spelen van
wedstrijden zonder publiek.
Gelukkig zijn er ook steeds meer
supporters die zich uitspreken tegen
het vuurwerk op de tribunes. Ik sluit me
dan ook aan bij de pleidooien van zowel
de KNVB, het Supporterscollectief en
de voetbalcoördinatoren in dit verslag;
de tijd is rijp om het gesprek aan te
gaan met supporters over alternatieven.
De verschillende interviews laten zien
dat alle partijen samenwerking als de
sleutel zien. Samen moeten we kijken
naar oplossingen. Ik kijk uit naar een
nieuw seizoen met mooie samenwerkingen. Met de clubs, de KNVB, het
OM, gemeenten, maar vooral ook met
de supporter.
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Het Centraal Informatiepunt
Voetbalvandalisme
Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) maakt onderdeel uit van de
Nationale Politie en valt onder de Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO)
van de Landelijke Eenheid. Het CIV is werkzaam op het terrein van de openbare
ordehandhaving en veiligheid bij het (betaald) voetbal.
Samen met de politie-eenheden en
veiligheidspartners1 richt het CIV zich
op een toegankelijk, gastvrij en veilig
voetbal. Frank Paauw, de politiechef
van Rotterdam, is namens de Nationale
Politie portefeuillehouder voetbal.

Informatiepunt
Dagelijks vergaart, bundelt, verspreidt,
signaleert en analyseert het CIV
relevante kennis en informatie rond
openbare orde en veiligheid voor politie
en veiligheidspartners. Het CIV creëert

1

een omgeving waarin informatie,
ervaringen en succesvolle aanpakken
kunnen worden uitgewisseld. Zo levert
het CIV een actieve bijdrage aan de
informatievoorziening en stimuleren we
een slimmere samenwerking.
Niet alleen nationaal, maar ook
internationaal binnen het netwerk van
ruim 35 zogenaamde National Football
Information Points. Bovendien is het
CIV verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van internationale
politieondersteuning op het gebied van
voetbal, inclusief het beheer en de inzet

Gemeente, KNVB, Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s)

van het Nederlands Politie Team (NPT)
bij wedstrijden van het Nederlands
elftal.
Beleidsadvies
In het streven naar toegankelijk, gastvrij
en veilig voetbal signaleert het CIV,
vanuit de nationale en internationale
(informatie)positie, trends en ontwikkelingen. Zo is het CIV in staat om te
adviseren over de toepassing van
beleidsinstrumenten en de uitvoering
van het veiligheidsbeleid.
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De politie en het
betaald voetbal
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De politie en het
betaald voetbal
De prestaties van de Nederlandse politie in relatie tot voetbalveiligheid worden in dit
jaarverslag gekwantificeerd in een aantal kengetallen. Deze beperkte, geobjectiveerde
weergave van de complexe werkelijkheid levert ons inzicht in wat we doen en hoe we
het doen ten opzichte van voorgaande seizoen(en). Maar politiewerk is mensenwerk,
vakwerk, dat niet volledig in cijfers uit te drukken is.
Het resultaat van preventieve, lokale
manieren van politiewerk is nauwelijks
te meten. We benadrukken daarom dat
in de dagelijkse praktijk vele dreigingen,
spanningen en conflicten de kop in
worden gedrukt dankzij slim en proactief politiewerk en daarmee erger is
voorkomen. Deze inspanningen zijn niet
uit te drukken in een cijfermatig
verslag.
Het aantal gespeelde wedstrijden per
competitie kan per seizoen verschillen,
afhankelijk van het aantal deelnemende
Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s).
Ook het aantal incidentele uren kan een
sterke invloed hebben op het totaal
aantal inzeturen. Daarom kijken we in
de jaarverslagen ook naar de gemiddelde inzet per wedstrijd (hoofdstuk 3).
De kwantitatieve gegevens zijn
verzameld uit het Voetbal Volg Systeem
(VVS), de landelijke registratie van
wedstrijd-, fenomeen- en persoons
gegevens. Het jaaroverzicht beslaat het
voetbalseizoen 2017-2018, waarbij voor
de gegevensverzameling de periode 1
juli 2017 – 1 juli 2018 is gehanteerd.
Tabel 2.1 toont de betreffende geregi
streerde wedstrijden in het Nederlands
betaald voetbal in vergelijking met
seizoen 2016-2017.
Samen met de ketenpartners (KNVB,
Openbaar Ministerie, BVO’s, Ministerie
van Justitie en Veiligheid, gemeenten
met een BVO) werkt de politie aan een
ketenregistratiesysteem welke het VVS
zal gaan vervangen. Op een aantal
punten, zoals bijvoorbeeld incidenten en

Tabel 2.1 Aantal gespeelde wedstrijden
Competitie

2016-2017

2017-2018

Eredivisie

306

307*

Jupiler League

380

383*

KNVB Beker

54

57

Nacompetitie / play-offs

20

22

Champions League Nederland

5

4

Champions League Buitenland

5

4

Europa League Nederland

17

8

Europa League Buitenland

18

8

Interlands in Nederland

3

2

Interlands in Buitenland

3

7

Oefen / vriendschappelijk

8

6

Interland vrouwen

0

25

819

833

* Gestaakte wedstrijden die op een andere dag (verder) gespeelt worden leveren een dubbele registratie op in het VVS.
Hierdoor kan het aantal gespeelde wedstrijden in het politie overzicht afwijken van het competitie programma.

categorisering, zal hierdoor een
specifiekere registratie mogelijk worden.
Opmerkingen met betrekking tot de
wedstrijdenregistratie:
•
De wedstrijd om de Johan Cruyff
schaal is geregistreerd onder de
KNVB Beker wedstrijden;
•
Het EK vrouwen, de WEURO 2017,
is meegenomen in bovenstaand
overzicht. De politie inzeturen en
het aantal incidenten waren hierbij
zeer laag waardoor deze competitie verder niet belicht worden in dit
jaarverslag;

•

•

Wedstrijden van de KNVB Beker
zijn alleen geregistreerd als hier
een BVO bij betrokken is. Bovendien worden gegevens als categorie en combimaatregel niet
geregistreerd als de thuisspelende
club een amateurclub betreft;
Oefenwedstrijden worden alleen
geregistreerd in het VVS als
hiervoor noemenswaardige politie
inzet is gepleegd.
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De inzet van de politie
Het totaal aantal inzeturen over alle geregistreerde wedstrijden (zie tabel 2.1) is in
vergelijking met de drie seizoenen daarvoor aanzienlijk gedaald. In seizoen 2016/2017
werden om voor de hand liggende oorzaken (zie vorig jaarverslag) veel uren ‘incidentele inzet’ geregistreerd.

In het afgelopen seizoen was de
incidentele inzet niet zo hoog. Maar
zelfs als we de incidentele uren
achterwege laten in de vergelijking
tussen het afgelopen seizoen en de
seizoenen daarvoor is de daling in het
totaal aantal inzeturen aanzienlijk. Op
pagina 21-23 spreken wij met twee
politie eenheden over de daling van
inzeturen rond betaald voetbal in hun
eenheid.

3.1 Inzeturen politie
seizoen 2017/2018
De politie registreert haar voetbal
gerelateerde inzetten in het Voetbal
Volg Systeem (VVS). Uitgangspunt
hierbij is dat iedere wedstrijd waar een
Betaald Voetbal Organisatie (BVO) of
een Nederlands nationaal (vrouwen)
team bij betrokken is, in het VVS wordt
geregistreerd. Daarnaast worden
inzetten geregistreerd die weliswaar
niet rond een voetbalwedstrijd zijn
gepleegd maar wel voetbalgerelateerd
zijn, bijvoorbeeld een huldiging. Deze
inzetten worden geregistreerd onder de
noemer ‘incidentele inzet’.

achteraf, naar aanleiding van eventuele
incidenten bij of rondom een voetbalwedstrijd, de derde bepalende factor
voor de politie-inzet.

Forse daling incidentele inzeturen
Ook het aantal incidentele inzeturen is,
in vergelijking met seizoen 2016/2017,
fors afgenomen (84 procent). Wanneer
wij de incidentele inzetten echter met
eerdere seizoenen dan 2016/2017
vergelijken is de daling minder spectaculair. In seizoen 2016/2017 waren een
aantal zeer grote inzetten onder de
incidentele uren zoals de huldiging van
Feyenoord en de inzet rond de wedstrijd
Manchester United – Ajax (die massaal
op schermen werd bekeken op het
Museumplein) waardoor er veel
incidentele inzeturen waren.

Forse daling totaal aantal inzeturen
Het totaal aan inzeturen rond voetbalwedstrijden van BVO’s is het afgelopen
seizoen met ruim 22 procent gedaald.
Deze daling wordt veroorzaakt door een
afname van de inzetten over bijna alle
competities in vergelijking met seizoen
2016/2017. Bovendien werden in het
seizoen 2016/2017 meer wedstrijden
van de Europese competities gespeeld
dan in het seizoen 2017/2018 (in
seizoen 2017/2018 werden 12 Europese
wedstrijden op Nederlandse bodem

Tabel 3.1 Voetbal gerelateerde politie-inzet in aantal uren per seizoen

Eredivisie

2014/2015

2015/2016

2016/2017 2017/2018

147.051

138.032

133.581

114.865

Jupiler League

62.187

40.071

40.376

42.505

KNVB Beker

13.534

22.989

22.643

18.952

11.282

9.712

11.272

8.770

234.054

210.804

207.872

185.092

Champions League / Europa League 45.621

35.951

59.674

43.461

1

Play-offs

De hoogte van de politie-inzet bij het
Nederlands betaald voetbal is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste basis vormt het risiconiveau
waarin de wedstrijd op voorhand wordt
geclassificeerd samen met de vervoersregeling van de bezoekende supporters.
Na de planning kan de inzet nog
wijzigen (opschalen of afschalen),
bijvoorbeeld wanneer signalen de politie
bereiken van (mogelijke) confrontaties
tussen supportersgroepen of wanneer
eerdere signalen van mogelijke confrontaties ontkracht kunnen worden. Ten
slotte vergt opsporingscapaciteit

gespeeld tegen 22 in seizoen
2016/2017).

Subtotaal reguliere competities
Interlands

5.704

2.600

1.965

2.770

Politie inzet buitenland

1.719

2.530

2.062

1.210

Oefen / vriendschappelijk

3.145

5.126

2.197

711

Dienst Infra (spoor) 2

6.147

6.013

0

0

Incidentele inzet

5.450

10.647

35.853

5.592

0

267

0

838

67.786

63.134

101.751

54.582

301.840

273.938

309.623

239.674

vrouwen interlands
Subtotaal overig
Totaal
1
2

Inclusief Johan Cruijff schaal
De inzetten van de Dienst Infra (spoor, water, snelwegen en Mobiele Eenheid) worden vanaf seizoen
2016/2017 niet meer apart geregistreerd maar weggeschreven onder de lokale politie inzet.
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Als we kijken naar het gezamenlijke
totaal aantal inzeturen in de reguliere
competities (Eredivisie, Jupiler League,
KNVB Beker en de Play-offs), zien we
een daling van 11 procent ten opzichte
van het seizoen 2016/2017. Vergeleken
met eerdere seizoenen zet de daling in
deze competities zich voort. Alleen de
Jupiler League vertoont een lichte
stijging van iets meer dan 5 procent ten

opzichte van seizoen 2016/2017. Dit
beeld zet zich ook voort als we kijken
naar de gemiddelde inzet per wedstrijd
in de volgende paragraaf.

18

3.2 Gemiddelde inzet
per wedstrijd
In tabel 3.2 is de gemiddelde inzet per
wedstrijd te zien in de geregistreerde
competities
In de Eredivisie is zowel de totale inzet
alsmede de gemiddelde inzet per
wedstrijd met meer dan 14 procent
gedaald. In de Jupiler League is ook in
de gemiddelde inzeturen, net als in de
totale inzeturen, een lichte stijging te
zien van bijna 5 procent.
De gemiddelde inzet bij de play-off
wedstrijden is met bijna 30 procent
gedaald en de gemiddelde inzet bij de
KNVB bekercompetitie is met ruim 20
procent gedaald. Het is niet ongebruikelijk dat de inzeturen rond deze
competities per seizoen (ruim) verschillen omdat de inzeturen afhankelijk zijn
van de loting en het aantal risicowedstrijden.
In de Champions League en UEFA
Europa League is de gemiddelde inzet
per wedstrijd gestegen met 30 procent.
Er is weliswaar minder Europees
voetbal gespeeld op Nederlandse
bodem maar wel allen met een relatief
hoge inzet.

een inzet van 2.576 uren (mogelijk
kampioenschap Feyenoord). Zelfs deze
laagste positie uit het overzicht van
seizoen 2016/2017 overtreft ruimschoots de hoogste positie van het
seizoen 2017/2018.
In seizoen 2016/2017 hadden drie van
de vijf grootste incidentele inzetten te
maken met een nationaal kampioenschap en twee van de vijf met internationaal voetbal. In het afgelopen seizoen
werden de grootste incidentele inzetten
weer overheerst door internationaal
voetbal.

3.4 Hoogste inzetten
Waar in seizoen 2016/2017 de ont
knoping van de strijd om de landstitel
tijdens de wedstrijd Feyenoord –
Heracles Almelo met 9.672 inzeturen
bovenaan de lijst met hoogste inzetten
stond, wordt deze in het overzicht van
het afgelopen seizoen weer gedomineerd door Europees voetbal. De
tabellen 3.4, 3.5 en 3.6 geven een
indruk van de top vijf inzetten binnen
alle competities en die van de Eredivisie
en Jupiler league.

Tabel 3.2 Gemiddeld aantal inzet-uren per wedstrijd in soort competitie
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Eredivisie

456

451

436

374

Jupiler League

163

117

106

111

-14,2%
4,7%

Champions League / Europa League 2281

1892

2712

3622

33,5%
-29,2%

play off

513

540

563

399

KNVB Beker *

237

418

419

332

-20,6%

alle wedstrijden

366

353

378

288

-23,9%

*

Inclusief Johan Cruijff schaal

Tabel 3.3 Top 5 incidentele inzetten

3.3 Daling incidentele
inzeturen
De incidentele inzeturen zijn met 84
procent gedaald ten opzichte van
seizoen 2016/2017 van ruim 35.000 uur
naar 5.592 uur (zie tabel 3.1). Tabel 3.3
toont de top 5 van inzetten in de
categorie ‘incidentele uren’. Als we
naar de top 5 van het vorige jaarverslag
kijken zien wij op de laagste positie (5)

Doel inzet

Datum

Inzeturen

Vooravond Nederland-Engeland (Amsterdam)

22-3-2018

1702

Huldiging Feyenoord Bekerwinnaar

23-4-2018

1253

Dag ná Nederland- Engeland (Amsterdam)

24-3-2018

1081

1-8-2017

255

16-8-2017

208

Vooravond Ajax-Nice
Vooravond Ajax-Rosenborg
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Tabel 3.4 Top 5 politie inzet alle competities
Thuisclub

Bezoekende club

Datum Inzeturen politie

Vitesse

Lazio Roma

14-09-2017

5784

Vitesse

OGC Nice

07-12-2017

5712

FC Utrecht

Lech Poznan

27-07-2017

5380

Feyenoord

Napoli

06-12-2017

5343

Zulte Waregem

02-11-2017

4776

Vitesse

Tabel 3.5 Top 5 politie inzet Eredivisie
Thuisclub

Bezoekende club

Datum Inzeturen politie

PSV

Ajax

15-04-2018

PSV

Feyenood

17-09-2017

1504

Ajax

22-10-2017

1362

Feyenoord

2104

Feyenoord

FC Utrecht

15-04-2018

1361

Feyenoord

ADO Den Haag

28-01-2018

1334

Tabel 3.6 Top 5 politie inzet Jupiler League
Thuisclub
Fortuna Sittard

Bezoekende club
Jong PSV

Datum Inzeturen politie
28-04-2018

1283

FC Den Bosch

NEC

08-09-2017

812

MVV

NEC

16-02-2018

802

Almere City FC

29-09-2017

672

NEC

17-11-2017

606

Go Ahead Eagles
De Graafschap

20
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De politie-inzet rond wedstrijden van ADO Den Haag (-37%) en PEC Zwolle (-26%) is
vorig jaar flink afgenomen. Geen doel op zich, maar wel vaak een teken van verbeterde
veiligheid en betere toegankelijkheid. Waar zit die daling in Den Haag en Zwolle ‘m in?

“Zorg dat je aan de voorkant komt”
Michael Hullegie, voetbalcoördinator van de politie in Zwolle

“De afgelopen jaren hebben wij zowel
binnen onze eigen organisatie als met
partners gekeken hoe we onze politieinzet konden afschalen en tegelijkertijd
de toegankelijkheid voor supporters
konden vergroten. Samen met partners
hebben we onze denkwijze veranderd
en zijn we ‘aan de voorkant’ van het
probleem gaan werken. Niet pas in
beeld komen als er misdrijven worden
gepleegd of wachten tot supporters
over de scheef gaan. We nemen deel
aan een gedragscommissie samen met
de club. Vanuit die commissie nodigen
we supporters uit van wie we zien dat
ze steeds meer op de grens balanceren
van niet wenselijk gedrag. We halen
deze supporters uit de anonimiteit,
laten hen merken dat we weten wie ze
zijn. We benoemen het gedrag en
geven de supporter de kans om zijn
gedrag te veranderen. We waarschuwen dat we deze supporter de aankomende tijd nauwlettend in de gaten
gaan houden. Dan leun je dus niet meer
achterover. Ga je niet meer wachten tot
iets fout gaat.”

Kennen en gekend
worden

Blijf in gesprek

Aanwezigheid in het
stadion

Natuurlijk hebben ze in Zwolle desondanks te maken met overtredingen en
stadionverboden. “Maar ook dan is de
insteek om met supporters het gesprek
aan te gaan.”, vervolgt Hullegie. “De
insteek is om supporters niet te straffen
en links te laten liggen, maar met hen
de dialoog aan te gaan. We proberen
ervoor te zorgen dat de supporter na
zijn stadionverbod aan de club verbonden blijft en weer positief gedrag laat
zien. Deze aanpak werkt goed. We zien
weinig recidive of supporters die
daadwerkelijk de fout in gaan na zo’n
preventief gesprek.”

Een ander belangrijk element in het
terugbrengen van de politie-inzet is
volgens Hullegie het ‘kennen en gekend
worden’: “We hebben onze voetbalbegeleidersgroep uitgebreid. Wij vinden
dat je contact moet onderhouden met
je supporters. Weten wat er speelt,
inspelen op veranderingen en supporters uit de anonimiteit halen. Hierdoor
is onze voetbalbegeleidersgroep in
staat om snel de angel uit problemen te
halen. Onze voetbalgeleiders komen
net zo makkelijk in de kroegen waar de
harde kern komt als in het supportershome. Supporters leren de vaste
voetbalbegeleiders kennen en weten
wat de grenzen zijn. Door deze aanpak
zijn wij in staat geweest om behoorlijk
af te schalen in Mobiele Eenheid en
openbare orde groepen. We zijn naar
de voorkant van problemen gaan toe
werken en lopen zo niet meer achter de
feiten aan.”

Hullegie benadrukt dat politie-inzet een
kwestie van lokaal beleid is. “Bij elke
gemeente en club is de politie-inzet
anders geregeld, afgestemd op lokaal
beleid. In dat lokale beleid zit ook de
kracht. Maar wat mij betreft moeten we
ons in alle steden en clubs bewust zijn
van de rol die we hebben in het stadion.
Uiteindelijk haal je daar alle informatie
vandaan, leer je de supportershiërarchie kennen, bouw je eigen kennis op
en signaleer je waardevolle informatie.

Hier zit de kracht om met supporters in
gesprek te blijven en niet die afstand te
creëren, waarbij de politie als boeman
wordt gezien.”    

Op de achtergond
“In het stadion werken wij altijd in
uniform. We willen herkenbaar zijn en
onze supporters weten dat we er zijn.”,
vertelt Hullegie. “Maar dat wil niet
zeggen dat we er gelijk van zijn. Eerst
worden de stewards ingezet, hierna de
beveiliging en als laatste de politie.
Maar bij incidenten verzorgen wij altijd
de back-up. Doordat we in uniform
werken, werkt dit vaak weer preventief
in de afhandeling naar de steward
organisatie.”

Doe het voor die
supporter
Hullegie erkent dat veiligheid samenhangt met de resultaten, eventueel
promoveren of degraderen. “Maar hoe
het er ook voor staat, het is altijd
belangrijk om in contact te blijven met
partners en samen te zoeken naar de
mogelijkheden binnen de kaders en
wetgevingen die er zijn supporters te
behouden voor de club. Maak hier op
lokaal niveau duidelijke afspraken over.
Ga niet als eilandjes werken, maar werk
juist samen. Uiteindelijk moeten we er
met zijn allen voor zorgen dat families
met kinderen de wedstrijden onbezorgd
kunnen bezoeken.”
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“Versoepel maatregelen,
maar pak overtreders
keihard aan”
Hans Nering Bögel, coördinator voetbaleenheid Den Haag

Op het hoogtepunt van de ‘Zuiderparkperiode’ kostten de wedstrijden van
ADO 33.000 uur op jaarbasis. Een
gemiddelde inzet van 225 agenten per
wedstrijd. Nu zit de club op gemiddeld
8 à 9000 uur per jaar. Hoe kan dat?
Volgens Hans Nering Bögel, coördinator van de voetbaleenheid Den Haag, is
de daling het gevolg van een combinatie van factoren. Een betere inrichting,
beter camera’s, flexibelere politie-inzet
en minder generieke maatregelen. Het
zijn ontwikkelingen die jaren geleden
zijn ingezet, maar steeds meer vruchten
gaan afwerpen.

daard inzetten van de ME. “Vroeger had
je veel verschillende soorten inzet. Je
had supportersbegeleiders, platte
petten en de ME, die stond verderop
voor als het nodig was. Nu is er sprake
van multitasking. Je kan je (flex)ME
elders in de stad inzetten, voor een
actie of gewoon surveillance en
oproepen indien nodig. Dat is de
grootste daling in uren.”

Ga flexibel om met je
capaciteit

“Wij hadden de mazzel dat we elf jaar
geleden een nieuw stadion kregen. Dat
was een kans om van het begin af aan
betrokken te zijn en invloed te hebben
op de inrichting, infrastructuur en een
goed camerasysteem. Een goede

De grootste winst van de afgelopen
jaren zat hem in het niet meer stan-

Investeer in goede
infrastructuur en
camera’s

inrichting kan helpen om inzet te
verminderen. Denk mee over aanlooproutes, bussluizen. Zelfs over de positie
van het uitvak. Ik zei gelijk: plaats het
uitvak naast een familievak. Ze verklaarden me voor gek. Maar zet ze
naast de hardcore hooligans en ze gaan
elkaar alleen maar provoceren. Zet een
familievak ernaast en de provocaties
zijn nihil. Daar hebben ze naar geluisterd en het werkt.” Vooral een goed
camerasysteem vindt Hans van groot
belang. “Die moet van goede kwaliteit
zijn, scherpe beelden, stoel voor stoel.
Hang ook camera’s buiten het stadion.
Dat verhoogt de veiligheidsgevoelens
en als je ze live uitkijkt, scheelt dat
aanzienlijk in politie-inzet. Met een
camera op de hoek van de straat hoeft
daar geen agent meer te staan. Onze
gemeente heeft daar flink in geïnvesteerd, dat werpt zijn vruchten af.”
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Beloon de goede
supporters

Overtreders keihard
aanpakken

Daling van de inzet hangt ook samen
met minder generieke maatregelen. Al
is daling van de inzet nooit het doel op
zich. Eerder een consequentie van een
ander doel: de goede supporters
belonen en gerichte maatregelen op de
mensen die deze weelde niet kunnen
dragen. Hans: “ADO had eerst geen
supportershome. Men was vroeger
bang dat dat een rovershol zou worden.
Maar de nieuwe burgemeester durfde
het aan; een supportershome voor
iedereen, zonder toegangsbeleid. Je
kan er een biertje drinken. In tegen
stelling tot de complete drooglegging
die we vroeger hadden. Er werden twee
goede beheerders uit de supporters
wereld aangesteld en gezegd: jullie
gaan dit runnen, onder vergunning van
ADO met toezicht van gemeente en
politie. Als er gedonder of geweld volgt,
dan sluiten we de boel gelijk weer.”

“Tegelijk moet je goed opletten en
supporters die zich niet aan de
afspraken houden, direct aanpakken.
Bij een strafbaar feit zitten wij er kort
op. Bij het overtreden van een huis
regel, bijvoorbeeld het gooien van een
beker bier op het veld, pakt ADO dat
aan. Herkenning is gelijk komen voor
de gedragscommissie. Bij recidive
wordt gelijk doorgemeld aan de KNVB
tuchtcommissie voor een stadionverbod. Dat gaat bij die gasten als een
lopend vuurtje. Dat verbetert het
gedrag van supporters. Zowel binnen
als buiten stadion. En als gedrag
verbetert, kun je maatregelen en
inzet verminderen.”

Veredelde informatie
De goede ervaringen met belonen en
het terugschroeven van maatregelen,
gaven het vertrouwen om op deze weg
door te gaan. De kaartverkoop werd
versoepeld en ook voor het terugschroeven van de combi’s maakte Hans
zich hard. “Bij een uitwedstrijd zat ADO
altijd in de bus. Zodra de naam ADO
viel, gingen bij autoriteiten de alarmbellen. Dan vroeg ik: waar is dat op
gebaseerd? Kijk eens naar de harde
info in het systeem. Van elke wedstrijd
wordt een verslag gemaakt. Met die
verslagen kon ik aantonen; het gedrag
van de supporters is over het algemeen
goed. Dan kun je van combi’s afstappen.” Ook op andere vlakken pleit Hans
voor inzet op basis van ‘harde en
veredelde’ informatie: “Niet gelijk
opplussen bij een gerucht over een
confrontatie bijvoorbeeld. Ga eerst een
doorvragen. Waar komt het vandaan,
wie is de bron, zijn er meer bronnen.
Baseer je inzet en maatregelen op
informatie, niet op angst.”

Werk aan je relatie met
de supporters
Werk aan je relatie met supporters. Als
club, als supportersbegeleider, maar
ook als politie. Met een goede relatie
kun je rottigheid voorkomen en dus
inzet beperken. “Je moet niet alleen
naar zo’n wedstrijd gaan en denken ik
ga een wedstrijd draaien als politieman
en daarna ga ik weer terug. Het is
veelomvattender. Een agent van de
Voetbaleenheid is eigenlijk een beetje
de wijkagent van de supporters.”

Stel een
gedragscommissie in
Heeft een supporter zich misdragen,
doe dit dan niet met een briefwisseling
af. Zorg dat je een gedragscommissie
hebt. Probeer in die setting te achterhalen waarom hij of zij dit gedrag
vertoonde tijdens die wedstrijd,
adviseert Hans. “Dan zit je in een
setting die anders is dan tijdens een
wedstrijd, waar de emoties hoog
oplopen en ze groepsgedrag vertonen.
Ga op een rustig moment het gesprek
aan. De meeste overtredingen gaan om
huisregels en niet persé strafbare

feiten, maar toch zitten we daar als
politie ook bij. Als veiligheidspartner.
Op kantoor van ADO. Met de veiligheidscoördinator, een secretaris en een
onafhankelijk voorzitter. Dat is een
jurist. Die heeft de feiten waarop
iemand voor de commissie moet
verschijnen. Het mooie is dat ze
eigenlijk altijd komen opdagen. Want
als ze niet komen, dan krijgen ze gelijk
een sanctie.”

Sta met partners samen
achter die harde aanpak
Versoepeling voor de goede supporters
en een keiharde aanpak voor mensen
die hier misbruik van maken. Maar zorg
wel dat alle partners en partijen hier
samen in optrekken. “Dat is soms
lastig. Zo hebben we vorig jaar een
zaak gehad waarbij negen collega’s
gewond zijn geraakt door geweld. Dat
was in februari. Die zaak is nog niet
voor de rechter geweest. Als we dan
zeggen dat je overtredingen en zeker
geweld hard wil aanpakken, dan is dit
ongeloofwaardig. Dat is wel een
aandachtspunt wat mij betreft. Het is
ook frustrerend voor de collega’s.”
vertelt Hans. Maar soms gaat het juist
heel goed. “Onlangs was er een
bedreiging van een collega. Door een
hooligan die na 15 jaar terug was van
een stadionverbod. Die begon gelijk
weer, bedreigde een collega heel lelijk.
In woord en gebaar. Die is gelijk
aangepakt. Lik op stuk. Supersnelrecht.
Dat geeft goed signaal af naar andere
supporters. Als je dat flikt, dan ben je
gewoon de pineut. Dat is goed.”

En een beetje geluk
“Het verschilt per eenheid, per grootte
van de club, het stadion, de aanhang,
hoe de inzet is.”, relativeert Hans. “Het
heeft ook te maken met hoe een club
op dat moment presteert. Als het goed
gaat met de resultaten, heb je minder
incidenten. Als prestaties achterblijven,
kan het ook zo maar weer anders zijn.
Dan neemt de spanning weer toe. Het
is soms ook een beetje geluk hebben.”
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Risicocategorisering
en maatregelen
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Risicocategorisering en
maatregelen
De landelijke Regiegroep Voetbal en Veiligheid, waarin de politie ook zitting heeft, heeft
zich ten doel gesteld de gewone supporter zo min mogelijk te belasten met generieke
veiligheidsmaatregelen en hier rekening mee te houden in de weging van het advies
aan de burgemeester van de betreffende speelstad. Dit neemt niet weg dat een voetbalwedstrijd in het betaald voetbal een gebeurtenis is waar veel mensen samenkomen
en de belangen en rivaliteit soms groot zijn. Dit brengt per definitie veiligheidsrisico’s
met zich mee.
Een integrale benadering in de risicoanalyse van een wedstrijd, in combinatie met een solide eigen informatiepositie, kan het opleggen van generieke
maatregelen uitsluitend op basis van
historie, verminderen. Het aantal

Risicoanalyse bij wedstrijden
Voor elke wedstrijd stellen de BVO en
de politie een risicoanalyse op. Op
basis van deze risicoanalyse kunnen
maatregelen op maat genomen
worden.
Het Kader voor beleid Voetbal en
Veiligheid benoemt de volgende
risicofactoren:
•
Het negeren van verplichte
vervoerscombi’s;
•
Het competitiebelang en de aard
van de wedstrijd (nationaal/
internationaal);
•
Een geringe geografische
afstand en grote rivaliteit tussen
de betrokken clubs (derby);
•
Specifieke politie-informatie over
ordeverstoorders;
•
Het tijdstip van de wedstrijd;
•
Controle op de kaartverkoop en
toegang;
•
Kruisende supportersbewegingen tussen verschillende
wedstrijden op dezelfde dag;

wedstijden met een A-classificatie,
dus in principe zonder generieke
maatregelen, is het afgelopen seizoen
gemiddeld licht toegenomen.

•

•

Ongewenste samenloop met
andere lokale en regionale
evenementen;
Kwaliteit en kwantiteit van de
veiligheidsorganisatie.

Deze risicofactoren worden gewogen
in de risicoanalyse waarna de
categorisering wordt bepaald.
De indeling van deze categorieën is:
Categorie A laag risico, geen
restricties
Categorie B middelmatig risico
zodat maatwerk aan
maatregelen kan
worden toegepast
Categorie C risicowedstrijd waaraan
een verhoogd risico is
verbonden voor de
openbare orde en
veiligheid. Bij een
categorie C wedstrijd
hoort een uitgebreid en
strikt maatregelen
pakket.

Steeds vaker wordt er per wedstrijd
maatwerk toegepast. Dat wil zeggen
dat niet per definitie alle aan de
categorie gekoppelde maatregelen
opgelegd worden, maar dat er
integraal wordt bepaald welke
maatregelen worden toegepast. Een
goede ontwikkeling die het registreren binnen de drie gehanteerde
categorieën wel lastiger maakt.
Als de categorie is vastgesteld
worden daarbij bepaalde mate van
toleranties gesteld ten aanzien van
alcohol consumptie in en rond het
stadion en bijvoorbeeld het toelaten
van sfeeracties en spandoeken.
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4.1 Risicocategorisering
Als we kijken naar de Eredivisie en de
Jupiler League samen dan is het aantal
wedstrijden dat ingeschaald is als een
A-wedstrijd het afgelopen seizoen licht
toegenomen, van 56 procent naar
57 procent.
Grafiek 4.1 toont de ontwikkeling van de
risicocategorisering over de afgelopen
vier seizoenen voor de Eredivisie en de
Jupiler League samen. Wedstrijden in
de C-categorie zijn verder gedaald naar
1% van het totaal aan wedstrijden.

Grafiek 4.1  Ontwikkeling risicocategorisering
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Grafiek 4.2  Ontwikkeling risicocategorisering Eredivisie

Grafiek 4.2 laat zien dat in de Eredivisie
het aantal wedstrijden met een
A-categorie wederom toegenomen is.
In seizoen 2016/2017 waren 47 procent
van de wedstrijden in de Eredivisie in de
categorie-A gecategoriseerd. In het
afgelopen seizoen waren de helft van
de wedstrijden in de Eredivisie van de
categorie-A. Het aantal wedstrijden in
de categorie-C bleef gelijk met als
gevolg een logische afname van het
aantal B-wedstrijden in de Eredivisie.
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Grafiek 4.3 toont de ontwikkeling van
de risicocategorisering in de Jupiler
League. De categorisering in de Jupiler
League vertoond een stabiel beeld in
vergelijking met voorgaande seizoenen.
Afgelopen seizoen waren 62 procent
van de wedstrijden ingedeeld in de
A-categorie tegen 63 procent in het
seizoen 2016/2017.

Grafiek 4.3  Ontwikkeling risicocategorisering 1e divisie
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Combiregeling
Een combiregeling (voluit: combinatieregeling) is een vrijheidsbeperkende generieke maatregel welke
door het bevoegd gezag kan worden
opgelegd aan bezoekende supporters van een wedstrijd in het betaald
voetbal.
De verkoop van een toegangskaartje
is dan gekoppeld aan een verplichte
wijze van vervoer, bijvoorbeeld met
de auto, bus of trein. De burgemeester van de stad waar de wedstrijd
wordt gespeeld, beslist over het al
dan niet opleggen van een verplichte
combiregeling.
De daadwerkelijke uitvoering van de
combiregeling (vervoer, route,
omwissellocatie) is een samenspel
tussen de veiligheidsorganisaties

van de beide betaald voetbal organisaties. Bij wedstrijden met een B of C
veiligheidsregime wordt in bijna alle
gevallen een verplichte combi opgelegd.
Uitzonderingen hierop zijn de wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax, die

zonder bezoekende supporters
worden gespeeld. Deze wedstrijden
zijn echter toch gecategoriseerd als
hoog risico wedstrijd (C). Ook kan er
in sommige gevallen bij wedstrijden
met een laag risico (A) gekozen
worden voor het opleggen van een
verplichte combi.
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Het gemiddeld aantal opgelegde
combimaatregelen is over de gehele
linie gelijk gebleven (42 procent) met
die van seizoen 2016/2017, zie grafiek
4.4.

Grafiek 4.4  Wedstrijden met Combi

Grafiek 4.5 toont de verhouding tussen
de Eredivisie en de Jupiler League
ten aanzien van het opleggen van
combimaatregelen.
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Grafiek 4.5  Verhouding combiregelingen 2017/2018

In de volgende grafieken zien wij het
percentage wedstrijden met een
opgelegde combimaatregel van het
afgelopen seizoen in vergelijking met
seizoen 2016/2017. Het aantal wedstrijden met een combimaatregel is in de
Eredivisie wederom gedaald. Werden in
seizoen 2016/2017 bij de helft van alle
wedstrijden combimaatregelen
opgelegd, in het afgelopen seizoen is
dit verder gedaald naar 43 procent
(grafiek 4.6).
In de Jupiler League is het aantal
wedstrijden met een opgelegde
combimaatregel met 2 procent
gestegen ten opzichte van seizoen
2016/2017 naar 37 procent van alle
wedstrijden (grafiek 4.7).
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Grafiek 4.6  Combiregelingen Eredivisie
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Grafiek 4.7  Combiregelingen Jupiler league
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Matthijs Keuning, voorzitter
Supporterscollectief Nederland
Hoe gastvrij en toegankelijk is het betaald voetbal? In het jaarverslag van seizoen
2015-2016 gaf Matthijs Keuning, voorzitter van Supporterscollectief Nederland, zijn
reflectie op deze vraag. Nu, twee jaar later, geeft Matthijs opnieuw zijn mening. Wat is
er de afgelopen twee jaar veranderd? En wat kan er in de toekomst nog beter?

“Wat meteen opvalt, is hoe zeer de
politie-inzet afgelopen seizoen gedaald
is. Dat is voor alle partijen goed nieuws.
Ik zie ook echt wel een positieve
ontwikkeling de afgelopen jaren. Dat
lokale overheden, gemeenten en
politie, minder generieke maatregelen
durven te nemen en meer vrijheid
durven te geven. Waar ik vooral blij om
ben, is dat de cijfers in het verslag geen
wezenlijke stijging van het aantal
incidenten laten zien. Dat bewijst dus
dat het kan.”

Versoepeling in
combi-beleid
De versoepeling van maatregelen is ook
terug te zien in de combi-regelingen.
“Onze cijfers komen niet overeen met
die in het CIV Jaarverslag, omdat wij
een andere definitie hanteren.”, legt
Keuning uit. “Volgens het VVS (het
registratiesysteem dat het CIV gebruikt
om de cijfers voor het verslag te
genereren, red.) is er sprake van een
combi wanneer er sprake is van
verplicht vervoer. Wij hanteren verschillende categorieën, waarbij elke
beperkende maatregel als combiregeling wordt gezien. Hieruit blijkt dat maar
20 procent van de wedstrijden in de
eredivisie zonder combiregeling wordt
gespeeld. Maar ook met deze definitie
is de ontwikkeling positief. De opgelegde maatregelen zijn steeds vaker een
lichte variant en ook geheel vrij vervoer
neemt licht toe. Hopelijk zet zich dit
door, want uiteindelijk willen we

natuurlijk voor de meeste wedstrijden
compleet vrij vervoer en gelijke behandeling van uit- en thuissupporters.”

Geen standaard pakket
Compleet vrij vervoer bij alle wedstrijden is nog ver weg, realiseert Keuning
zich. Bij bepaalde risicowedstrijden
blijven maatregelen nodig. “Maar er
kan wel veel meer dan nu gebeurt. We
merken dat er al meer maatwerk wordt
verricht. Dat er echt per wedstrijd wordt
gekeken naar wat kan in plaats van een
standaard pakket maatregelen. Maar ik
denk dat daarbij nog wel vaak een
voorzichtige keuze wordt gemaakt. Met
behulp van een SLO (supporter liaison
officer) valt nog veel meer informatie in
te winnen. Die betere informatiepositie
helpt met het maken van nog betere
keuzes.”

Belangrijke rol SLO
Die SLO heeft wat Keuning betreft op
veel vlakken een grote toegevoegde
waarde. “De SLO komt over het
algemeen uit de supporterswereld en
weet heel goed wat er speelt. Hij kan
aangeven wat de wensen zijn van
supporters, wat hun plannen zijn en kan
hen vertegenwoordigen in gesprekken
met gemeenten en clubs. Het zou mooi
zijn als alle clubs een SLO hebben die
voorafgaand aan de wedstrijd met de
SLO van de tegenpartij, de burgemeester en de politie zou nadenken over de
maatregelen die voor die specifieke
wedstrijd nodig zijn. In het ideale geval

zit de lokale supportersvereniging daar
ook bij. Al is dat lastig om dat bij elke
wedstrijd te doen, omdat het voor de
meeste supportersverenigingen
vrijwilligerswerk is.”

Awayday experience
Uitsupporters die een andere stad
bezoeken, doen dit het liefst met vrij
vervoer en met de mogelijkheid om voor
de wedstrijd even een biertje te drinken
in een kroeg. Op dit vlak ziet Keuning
steeds meer goede voorbeelden: “NAC
Breda is zeer gastvrij, maar ook
bijvoorbeeld De Graafschap heeft het
goed geregeld. Zij hebben een vaste
kroeg waar uitsupporters kunnen
verzamelen en gezellig een drankje
kunnen doen. Dat gaat zonder problemen. Naar aanleiding van die goede
ervaringen ontving ook AZ uitsupporters van NAC onlangs ook met een
biertje bij het uitvak, waar ook AZ-supporters naartoe konden. Dat was een
groot succes. Ik ben er ook van
overtuigd dat je die ‘awayday experience’ kunt bieden aan vrijwel alle
uitsupporters. Als je dit maar goed
voorbespreekt met de SLO en de
supportersvereniging. Is de behoefte
er? Met hoeveel man denk je dat jullie
komen? Welke plek zou zich hiervoor
lenen? Als je die vrijheid geeft, wordt
een uitwedstrijd ook aantrekkelijker
voor een bredere doelgroep. Maak
supporters onderdeel van de wedstrijdorganisatie en ze zullen ook die
verantwoordelijkheid nemen. Daar ben
ik van overtuigd.”
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Maatregelen beïnvloeden gedrag
Het gezelliger maken van het voetbal
trekt gezelligere types aan. Maar
gezelliger voetbal met minder maat
regelen is van invloed op het gedrag
van álle supporters. Keuning: “Met
strakke maatregelen wordt de supporter gecriminaliseerd. Behandel mensen
als een crimineel en de kans dat ze zich
zo gaan gedragen, wordt groter. Plaats
een hek en ze zullen eerder gaan
provoceren. Hekken en een linie ME
roepen toch een andere sfeer op. Maar
haal de hekken weg en de kans is groot
dat iedereen gemoedelijk door elkaar
heen loopt. Aan de uitvakken is nog wel
wat te verbeteren. Weg met ondergrondse tunnels, hekken en netten.
Maak het gastvrijer en dan wordt de
supporter vanzelf ook vriendelijker.”

Doe het samen
Wat Keuning betreft zoeken supportersverenigingen, SLO’s, gemeenten en
politie elkaar in de toekomst vaker op.
“Als de supportersverenigingen en
SLO’s van de clubs voor een wedstrijd

samen een plan uitstippelen met wat
volgens hen nodig is en dit actief
aanbieden aan de burgemeester van
de thuisspelende ploeg, geeft dit
overheden vertrouwen. Uiteraard moet
je er dan ook voor zorgen dat je dit
vertrouwen niet beschaamt. Ook hier
kan de SLO en supportersvereniging
een rol in spelen. Het is een wissel

werking. Overheden moeten wat meer
vertrouwen durven geven, supporters
moeten hun best doen om dit vertrouwen
te winnen en te behouden. Gelukkig zijn
er steeds meer best practices die
aantonen dat het werkt. We zijn op de
goede weg.”

Supporterscollectief Nederland
Het Supporterscollectief Nederland is in mei 2016 opgericht en
behartigt de belangen van alle voetbalsupporters in Nederland. Het
doel van het collectief is om gesprekspartner te zijn van de belangrijkste
landelijke partijen als het gaat om de organisatie van voetbal
wedstrijden en de wet- en regelgeving die betrekking heeft op
supporters. Het collectief is gesprekspartner van de KNVB het
Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de
politie. Het supporterscollectief hangt boven de clubs en treedt op uit
naam van alle voetbalsupporters. Van de fanatieke supporter die zijn
club uit en thuis volgt, de trouwe seizoenkaarthouder tot de liefhebber
die af en toe naar een wedstrijd komt kijken. Inmiddels hebben
44 supportersverenigingen zich bij het Supporterscollectief Nederland
aangesloten namens 31 clubs.
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Incidentsoorten
In het VVS worden incidenten rond betaald voetbal wedstrijden geregistreerd. Voor de
interpretatie van deze cijfers is het goed om te realiseren dat het VVS niet werkt met
incidenten maar met ‘incidentsoorten’ ofwel categorieën incidenten. Zodoende is het
mogelijk dat er bij één wedstrijd meerdere soorten incidenten kunnen plaatsvinden.
Tevens kan één registratie van een incidentsoort bestaan uit meerdere onderliggende
incidenten uit de betreffende categorie.

Bijvoorbeeld, de incidentsoort ‘vuurwerk’ kan bij een wedstrijd maar één
keer worden geregistreerd in het
Voetbal Volg Systeem, terwijl er op
meerdere momenten voor, tijdens en na
de wedstrijd vuurwerk is afgestoken.
Beperking van dit systeem is ook dat
een registratie geen verdere indicatie
geeft van de aard, ernst of omvang van
het feit. Zoals eerder genoemd in
hoofdstuk 2, werkt de politie met haar
ketenpartners aan een nieuw keten
registratiesysteem waardoor in de
toekomst een specifiekere registratie
mogelijk wordt.

5.1 Incidentsoorten
binnen en buiten het
stadion
Tabel 5.1 toont de ontwikkeling van de
incidentsoorten binnen het stadion
zoals geregistreerd door de politie. Het
totaal aantal incidentsoorten binnen het
stadion is met iets meer dan 5% licht
gestegen ten opzichte van het seizoen
2016/2017.
Ook in dit jaarverslag belichten we
specifiek de vuurwerkproblematiek
rond het betaald voetbal. Ondanks de
integrale inspanning om het vuurwerkgebruik rond wedstijden in het betaald
voetbal aan te pakken, is er een lichte
stijging van bijna 6 procent van de vuurwerkincidenten binnen het stadion
(tabel 5.1). Buiten het stadion is er een
daling van bijna 10 procent in de
registraties (tabel 5.2).

Tabel 5.2 toont de ontwikkeling van de
incidentsoorten buiten het stadion. Het
aantal vuurwerkincidenten laat hier een
daling zien.

Tabel 5.1 Incidentsoorten alle competities binnen het stadion
2014/2015

Bedreiging
Brandstichting

2015/2016

2016/2017 2017/2018

13

8

13

11

1

3

6

11

Mishandeling

30

19

31

29

Spreekkoor

42

47

47

41

Vechtpartij

50

51

39

45

Vernieling

45

33

29

31

Vuurwerk

175

140

173

183

Bekogeling

65

80

71

97

Anders

88

78

84

71

509

459

493

519

Totaal

Tabel 5.2 Incidentsoorten alle competities buiten het stadion
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Bedreiging

9

5

6

4

Brandstichting

1

4

1

0

23

25

17

22

Mishandeling
Spreekkoor

16

13

10

10

Vechtpartij

35

39

36

33

Vernieling

20

19

21

20

Vuurwerk

109

96

104

94

Bekogeling

20

21

21

25

Anders

80

52

65

58

313

274

281

266

Totaal

35

36

5.2 Vuurwerk

Het afsteken van (consumenten)
vuurwerk is uitsluitend toegestaan
op vastgestelde tijden rond de
jaarwisseling (zie hiervoor de
website van de rijksoverheid,
www.rijksoverheid.onderwerpen/
vuurwerk). De zogenoemde noodseinmiddelen als voor dit doel
ontworpen fakkels en rookpotten

Vuurwerk is de meest geregistreerde
incidentsoort rond wedstrijden in het
betaald voetbal. Binnen het stadion is
zowel in de Eredivisie als in de Jupiler
League het aantal vuurwerkincidenten
toegenomen (grafiek 5.3 en 5.4).
Buiten het stadion is in de Eredivisie
een afname zichtbaar (grafiek 5.3) en
in de Jupiler League een toename
(grafiek 5.4).

gelden ook als vuurwerk indien deze
ter vermaak (en dus niet bijvoorbeeld in een noodsituatie op zee)
worden ontstoken. Niet goedgekeurd (illegaal) vuurwerk is te allen
tijde verboden.

Grafiek 5.3  vuurwerkincidenten Eredivisie
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Grafiek 5.4  vuurwerkincidenten Jupiler league
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Strafbare feiten
Personen die vanwege een voetbalgerelateerd feit in aanraking komen met de politie,
worden in het VVS geregistreerd. Het kan zijn dat iemand wordt aangehouden rond een
voetbalwedstrijd, maar ook iemand die bekeurd wordt voor een strafbaar voetbal
gerelateerd feit wordt in het VVS geregistreerd. Maar het VVS is vooral een keten
systeem waarbij bijvoorbeeld de gegevens van een persoon die door de politie is
aangehouden voor een voetbalgerelateerd feit via het Openbaar Ministerie bij de KNVB
terechtkomen waarop vervolgens door de KNVB een civiel landelijk stadionverbod kan
worden opgelegd.

Er zijn afgelopen seizoen 401 personen
in het VVS ingevoerd ter zake een
voetbalgerelateerd strafbaar feit. Een
afname van ruim 47 procent ten
opzichte van het seizoen 2016/2017.
Hier moet wel bij vermeld worden dat er
in het seizoen 2016/2017, waar wij
afgelopen seizoen mee vergelijken,
relatief veel personen ingevoerd zijn in
verband met meer Europees voetbal en
de ongeregeldheden rond het
kampioenschap van Feyenoord.

De meerderheid van het aantal personen dat in aanraking komt met de
politie voor een voetbalgerelateerd feit
betreft zogenoemde first offenders,
mensen die voor het eerst geregistreerd worden in het VVS. Bij het in
kaart brengen van first offenders wordt
uitsluitend gekeken naar registraties in
het VVS. Het kan dus zo zijn dat iemand
een behoorlijk strafblad heeft, maar
voor het VVS een “first offender” is.
Ook is voetbalvandalisme bij uitstek
een vorm van groepscriminaliteit met
een hoge mate van individuele anonimiteit waardoor de individuele pakkans
relatief klein is. Hierdoor kan het
gemakkelijk zo zijn dat supporters wel
(veelvuldig) betrokken zijn geweest bij
voetbalgerelateerde overlast en
criminaliteit, maar nog niet in het VVS
voorkomen.

Wat is een aan voetbalgerelateerd strafbaar feit?
a) ieder strafbaar feit dat wordt gepleegd bij gelegenheid van een in
Nederland of het buitenland gehouden voetbalwedstrijd, waaraan ten
minste één vereniging uit het betaalde voetbal of een vertegenwoor
digend voetbalelftal deelneemt, op de dag van de wedstrijd, in en rond
het stadion dan wel gepleegd tijdens het gaan naar en van deze
wedstrijden;
b) ieder strafbaar feit dat wordt gepleegd op een ander moment dan in de
vorige volzin genoemd, voor zover de Officier van Justitie heeft beslist
dat dit feit is aan te merken als een aan voetbalgerelateerd strafbaar
feit omdat er een relatie bestaat tussen het plegen enerzijds en de
verbondenheid, affiniteit, identificatie of andere relatie met een
vereniging uit het betaalde voetbalclub dan wel een lokale of landelijke
voetbalmanifestatie anderzijds.
Bron: aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en -geweld van het OM.

Tabel 6.2 toont de leeftijdsverdeling van
de 401 personen die het afgelopen
seizoen met de politie in aanraking zijn
gekomen voor een voetbalgerelateerd
feit in vergelijking met voorgaande
seizoenen. Het aantal minderjarigen dat
met de politie in aanraking is gekomen
voor een voetbalgerelateerd feit is, na
een verdubbeling in seizoen 2016/2017,
nu weer met 3 procent gedaald ten

opzichte van seizoen 2016/2017.
Het aantal personen in de
leeftijdscategorie 26 tot 33 jaar
is dit seizoen met 5 procent
toegenomen.
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Grafiek 6.1  First/ more offenders
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Tabel 6.2 Leeftijdsverdeling verdachten
2014/2015

2015/2016

2016/2017
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Sancties:
vervolging en
straffen
Bijdrage: Openbaar Ministerie
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Sancties: vervolging en straffen
Bijdrage: Openbaar Ministerie

In het afgelopen seizoen heeft het Openbaar Ministerie (OM) 238 processen-verbaal,
waarbij voetbalsupporters werden verdacht van een misdrijf, van de politie ontvangen
en grotendeels beoordeeld. Dit aantal is lager dan het aantal processenverbaal tijdens
seizoen 2016 – 2017. In het seizoen 2017 – 2018 werden door het Openbaar Ministerie
meer processen-verbaal ontvangen van de politie o.a. in Rotterdam na de wedstrijd
Excelsior – Feyenoord op 7 mei 2017 (145 aanhoudingen).
In totaal zijn in het afgelopen seizoen
door het OM 354 beslissingen genomen voor misdrijfzaken met als
classificatie ‘voetbalvandalisme’.
Evenals tijdens eerdere seizoenen is dit
inclusief een aantal beslissingen van
zaken uit het seizoen daarvóór.
Van de 354 beslissingen zijn 172
verdachten gedagvaard, 35 met een
strafbeschikking afgedaan, 25 met een
transactie, van 115 zaken werd de
strafzaak onvoorwaardelijk geseponeerd wegens gebrek aan bewijs en 7
zaken werden afgedaan met een
voorwaardelijk sepot.
Net als bij de instroom is het aantal
beoordelingen lager dan vorig seizoen,
met name te verklaren uit het aantal
door de politie aangehouden en door
het OM eerder beoordeelde verdachten
naar aanleiding van de incidenten na
Excelsior – Feyenoord in mei 2017.
In het afgelopen seizoen zijn 223
eindbeslissingen genomen door een
rechter, 199 verdachten zijn door de
rechter veroordeeld tot strafoplegging,
43 verdachten zijn vrijgesproken, 2
verdachten zijn schuldig verklaard
zonder oplegging van straf en geen
verdachten zijn ontslagen van rechtsvervolging.

geweest dan het seizoen 2016 - 2017,
waarvan verreweg het grootste deel
door het OM is opgelegd na de
incidenten in Rotterdam na Excelsior –
Feyenoord in mei 2017.

Tabel 7.1 OM
Dagvaarding         
OM strafbeschikking

Tijdens de wedstrijd FC Twente – PSV in
april 2017 is in het kader van mogelijke
banden met een motorclub en drugshandel, een inval gedaan in het supportershome van FC Twente. Inmiddels zijn
10 verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen en werkstraffen voor het
gepleegde openlijk geweld wat
ontstond na de inval. Bestuurlijke
maatregelen zijn genomen en het
supportershome is gesloten.

Onvoorwaardelijk sepot
Transactie
Voorwaardelijk sepot
Totaal

35
115
25
7
354

Tabel 7.2 Rechter
Strafoplegging
Vrijspraak
Ontslag van rechtsvervolging
Schuldig zonder straf
Totaal

199
43
0
2
244

Tabel 7.3 Opgelegde straffen rechter
Celstraf

Naast bovengenoemde straffen werd 16
keer een strafrechtelijk stadionverbod
opgelegd, hiervan werd in 3 keer
eveneens een meldplicht opgelegd.
Daarnaast heeft net zoals vorige
seizoenen het OM zelfstandig stadionen gebiedsverboden opgelegd; dit
aantal is het afgelopen seizoen lager

172

Werkstraf

27
130

Boete
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Totaal

199
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Stadion
verboden
Bijdrage: KNVB
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Stadionverboden
Bijdrage: KNVB

Algemeen
In Nederland kennen we twee soorten
landelijke stadionverboden:
•
Strafrechtelijke stadionverboden,
die worden opgelegd door de
rechter;
•
Civielrechtelijke stadionverboden
die door de KNVB worden opgelegd.
In Nederland zijn de civielrechtelijke
stadionverboden de meest voorkomende. De voorgaande seizoenen lag het
totaal aantal opgelegde civielrechtelijke
landelijke stadionverboden standaard
boven de 95 procent van het totaal
aantal opgelegde stadionverboden.
Vanwege het beperkte aandeel
strafrechtelijke stadionverboden wordt
hieronder enkel ingegaan op het
civielrechtelijke landelijke stadion
verbod van de KNVB.
De KNVB kan een landelijk civiel
rechtelijk stadionverbod opleggen op
basis van een melding van het: OM of
van een BVO. Dit kan op grond van de
standaardvoorwaarden, of op basis van
de volmacht die de BVO’s aan de KNVB
hebben gegeven. In reikwijdte en boete
zijn er verschillen tussen beide
gronden. Voor beide gronden wordt
de Richtlijn Termijn Stadionverbod
gebruikt.
Standaardvoorwaarden
Een stadionverbod op grond van de
standaardvoorwaarden kan in beginsel
alleen worden opgelegd als het een
overtreding betreft op een wedstrijddag, in of in de directe omgeving van
het stadion en door iemand die in het
bezit is van een toegangs- of seizoenskaart. Wie een seizoens- of toegangskaart koopt committeert zich aan de
standaardvoorwaarden van de KNVB.

Bij overtreding van de standaard
voorwaarden kan de KNVB een
stadionverbod opleggen. Meldingen
voor een stadionverbod op basis van de
Standaardvoorwaarden kunnen zowel
door de BVO als door het OM worden
gedaan.
Reikwijdte en sanctie
Een stadionverbod op basis van de
standaardvoorwaarden is van kracht in
of rond een stadion, vóór, tijdens of na
afloop van een voetbalwedstrijd of
voetbalevenement, met bijbehorende
gebouwen en terreinen (ook toegangen
en toegangswegen) waar de voetbalwedstrijd of het voetbalevenement
wordt gehouden, waaraan een BVO of
een vertegenwoordigend elftal van de
KNVB deelneemt.
De termijn van een stadionverbod wordt
bepaald op basis van de Richtlijn
Termijn Stadionverbod van de KNVB.
Daarnaast wordt bij gedragingen vanaf
twaalf maanden een geldboete
opgelegd.
Volmacht
De tweede grond waarop de KNVB een
stadionverbod kan opleggen is op basis
van de volmacht die de BVO’s op grond
van hun huisrecht aan de KNVB hebben
gegeven. Kort gezegd houdt een
stadionverbod op basis van de volmacht
in dat iemand die zich (ver) buiten het
stadion schuldig maakt aan voetbal
gerelateerd wangedrag, niet welkom is
in de stadions van alle BVO’s. Het in het
bezit hebben van een toegangs- of een
seizoenskaart is hiervoor niet noodzakelijk. Meldingen voor een stadionverbod op basis van de volmacht worden
veelal door het OM aan de KNVB
gedaan. De KNVB heeft vervolgens de
plicht om te toetsen of deze melding
volgens juridische maatstaven voetbal
gerelateerd is.

Reikwijdte en sanctie
De reikwijdte van het stadionverbod op
basis van de volmacht is beperkt. Het
stadionverbod is enkel van kracht in
een Nederlands stadion (privaat
terrein) vóór, tijdens of na afloop van
een voetbalwedstrijd of voetbal
evenement waaraan een BVO of
vertegenwoordigend elftal van de
KNVB deelneemt.
Ook wanneer er sprake is van een
stadionverbod op basis van de volmacht wordt de Richtlijn Termijn
Stadionverbod gevolgd. In tegenstelling
tot de Standaardvoorwaarden kan er bij
de volmacht in geen enkel geval een
geldboete opgelegd worden door de
KNVB, ook niet bij een overtreding van
het stadionverbod.
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Schema 8.1 Door de KNVB opgelegde stadionverboden in afgelopen vijf seizoenen
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200

299
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116

*

0

115
*

31

2

3

0

0

SV’s

SV met

Aantal zaken

Handhaving

opgelegd

feit(en)

voor CIE

door CIE

meldings

> 2 jaar

stadionverboden

stadionverboden

overeenkomst
31

		

Vrijwillige

2013/’14

572

161

136

118

2014/’15

890

417

299

203

2

2015/’16

579

253

191

116

3

2016/’17

569

213

		

0

2017/’18

658

175

115

0

177

* In seizoen 2016/2017 zijn de betreffende onderdelen niet administratief bijgehouden.
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Schema 8.2 Oorsprong stadionverboden
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melding

melding

standaard
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2013/’14

572

180

392

486

86

19

2014/’15

890

224

666

714

176

72

2015/’16

579

285

294

539

40

5

2016/’17

569

234

336

501

68

2017/’18

658

348

310

591

67

Tabel 8.3
Landelijke SV’s

BVO-meldingen

OM/politie meldingen

2014/2015

890

25,20%

74,80%

2015/2016

579

49,20%

50,80%

2016/2017

569

41,10%

59,10%

2017/2018

658

52,90%

47,10%

Tabel 8.4
Delict

2014/2015

2015/2016

Spreekkoren/belediging

2016/2017

2017/2018

69

107

61

52

479

153

129

105

Vuurwerk/brandstichting

95

106

108

225

Betreden speelveld

37

18

9

25

Gooien van voorwerpen

33

34

42

57

Vernieling

10

12

12

8

171

148

208

186

890

579

569

658

Confrontatie/vechtpartij/geweld

Overig (baldadigheid, huisvredebreuk,
overtreding APV, etc.)
Totaal:
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“Samenwerking is de sleutel”
Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal, over de aanpak van vuurwerk.

“We hebben samen met politie, gemeenten, OM en de clubs al voor elkaar gekregen
dat de incidenten zijn afgenomen, spreekkoren afnemen en de stadions toegankelijker
worden. Het is bewezen dat door een optimale samenwerking we goede resultaten
bereiken, nu is het onderwerp vuurwerk aan de beurt.”

Het afsteken van vuurwerk in voetbalstadions is zo gevaarlijk, dat we ermee
moeten stoppen. Dat blijkt uit een
onderzoek dat de UEFA mei dit jaar
presenteerde aan een grote groep
gemeenten, BVO’s, politie en andere
betrokkenen. Maar hoe weren we dat
vuurwerk in en rond het voetbal? “Door
mét supporters te praten en niet óver
hen.”, zegt Jan Bluyssen, manager
competitiezaken betaald voetbal bij de
KNVB.
“Natuurlijk geeft het sfeer. Maar dat
weegt niet op tegen de gevaren. Helaas
zijn er legio voorbeelden van de keren
dat het mis is gegaan. En dan hebben
we het alleen nog maar over de directe
verwondingen en niet eens over de
gezondheidsrisico’s door het inademen
van de rook. Ik weet dat veel supporters
denken dat het wel meevalt, maar de
uitkomsten van het onderzoek zijn
overduidelijk”, zegt Bluyssen.

Afspraken met clubs
Internationale en onafhankelijke
experts leverden een bijdrage aan het
onderzoek dat werd gepresenteerd op
het zogeheten ‘Pyrotechnische
Congres’ van de UEFA. De conclusies
zijn helder: er bestaat een groot risico
op brandwonden en andere – ernstige
– verwondingen, zoals het inademen
van giftige rook. En dus hebben de
KNVB en de clubs afgelopen juni op de
Algemene Vergadering Betaald Voetbal
(AVBV) afspraken gemaakt om het
vuurwerk rondom het voetbal aan te

pakken. Pro-actief werken aan bewustwording van de gevaren, geen vuurwerk
meer toestaan bij corteo’s, trainingen of
andere evenementen, in gesprek gaan
met supporters over alternatieven en
harder optreden tegen daders.

Gooien van vuurwerk
Dat harder optreden was ook voor de
afspraken van juni al in gang gezet,
blijkt uit dit jaarverslag. “De cijfers in dit
jaarverslag laten een verdubbeling zien
van het aantal stadionverboden voor
vuurwerk. Terwijl het aantal incidenten
met vuurwerk maar licht is toegenomen. Er is gewoon echt meer aandacht
voor het opsporen en aanpakken van
daders bij clubs. Daar wordt veel tijd en
energie in gestoken. Dat is een goede
ontwikkeling.” Maar niet alleen clubs en
KNVB hebben hier volgens Bluyssen
een rol in. “Ook politie en OM hebben
een belangrijke rol. Er zou een opbouw
moeten zijn. Vind je vuurwerk bij
iemand aan de poort, dan krijgt hij gelijk
een stadionverbod. Steekt iemand het
af op een tribune, dan volgt een
boetedoening via het OM. Maar gooi je
vuurwerk, een actie met ernstige
gevaren voor spelers en stewards, dan
moet die dader gewoon opgespoord
worden en voor de rechter gebracht.
Dat is ook de reden dat we na de
wedstrijd voor de Johan Cruijffschaal
aangifte hebben gedaan. Om een
duidelijk signaal af te geven aan clubs
en supporters.”

Niet normaal
Bluyssen is blij dat Feyenoords supporters zelf ook na de wedstrijd massaal
laten weten het niet oké te vinden wat
er is gebeurd tijdens de wedstrijd om de
Johan Cruijffschaal. “Ik hoop dat we
ooit op het punt komen dat we met zijn
allen, ook de supporters, inzien dat
vuurwerk in het stadion niet meet kan.
Niet alleen het gooien op het veld, maar
ook het afsteken op de tribune. Je zit
gezamenlijk in het stadion, je hebt ook
verantwoording voor mensen die om je
heen zitten en niet iedereen vindt het
fijn om in die rook te zitten. Er zijn ook
heel veel mensen die niet meer naar het
voetbal komen om die reden. Zo’n
anderhalf jaar geleden was bij PSV die
enorme rook, 28 mensen moesten naar
het ziekenhuis. Ik ben er van overtuigd
dat daar heel veel mensen van zeggen;
voor mij geen voetbal meer. Mensen die
letterlijk spugend het ziekenhuis in
gaan, dan heb je het wel even gehad
met het voetbal.”

Collectief tegen
vuurwerk
Met clubs, trainers en spelers is
gesproken over de gevaren van
vuurwerk en de afspraken om het te
weren. “We hebben bijvoorbeeld ook
afgesproken met scheidsrechters en
clubs dat we eerder van het veld af
gaan als er met vuurwerk wordt
gegooid. We moeten duidelijk maken
dat het niet bij elkaar hoort.” Ook het
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Supporterscollectief heeft zich ook
uitgesproken tegen het gooien van
vuurwerk en knalvuurwerk. Bluyssen:
“Zij zijn misschien nog wat verdeeld
over vuurwerk in het algemeen, maar
knalvuurwerk en het gooien van
vuurwerk is ook voor hen uit den boze.”

Sfeerverhogende
alternatieven
Het vuurwerk hoeft voor Bluyssen niet
meteen compleet te verdwijnen.
“Georganiseerd vuurwerk vanaf het
veld is een mogelijkheid. De KNVB
denkt met clubs mee over alternatieven. We delen best practices van clubs
of van buiten het voetbal. Denk aan de
vuurvlammenwerpers die ze ook bij
rugby gebruiken of koolstofmonoxidespuiters. Ik snap echt wel dat dat wat
minder rebels is, maar het is wel
degelijk sfeerverhogend. We helpen
ook met contacten van leveranciers.

Maar het belangrijkste is welke
alternatieven de supporter wil. Supporters zijn tegenwoordig zo georganiseerd en laten ook zien dat ze open
staan voor het gesprek.

Maak van de vierhoek
een vijfhoek
Bluyssen is van mening dat er nog nooit
zo’n goed contact is geweest met
supporters als nu. Hij pleit er dan ook
voor dat gemeenten, politie, OM en
BVO van hun vierhoek een vijfhoek
maken. “Betrek die supporter. Ga in
gesprek, deel elkaars emotie, deel
elkaars belevenis, heb begrip voor
elkaar en kijk naar oplossingen. Met
elkaar. Want ook die supporters zijn
verantwoordelijk voor de veiligheid van
hun medesupporters en zij moeten ook
kunnen inzien wat de verantwoordelijkheid is van zo’n clubbestuurder die
daarvoor aansprakelijk gesteld kan
worden. We hebben altijd over suppor-

ters gesproken maar zij zijn er nu echt
klaar voor om mét ze te praten. Ik denk
dat we daar met zijn allen klaar voor zijn.”

Vol vertrouwen
Bluyssen heeft zin in het komende
seizoen. “Ik verwacht dat we ook dit
seizoen weer stappen gaan zetten om
onze doelen op het gebied van toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal te
bewerkstelligen. Dat vraagt om
optimale samenwerking. Want de
politie-inzet mag dan gedaald zijn, er
zal nog veel inzet van iedereen noodzakelijk zijn om onze doelen te bereiken.
Hier hebben we alle vertrouwen in.”

18232

˙

www.politie.nl

