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De jaren waarbij het hooliganisme in en 
rond de voetbalstadions in Nederland 
haar hoogtepunt beleefde en - de voor 
supporters belastende - veiligheids-
maatregelen toenamen (zoals fouillering, 
slechte zichtlijnen door netten of hekken, 
beperkingen aan het vervoer of aan de 
kaartverkoop), liggen achter ons. Door-
dat het veiliger wordt bij betaald voetbal-
wedstrijden, zijn er steeds minder 
 midden- en hoog-risico wedstrijden  
(de B- en C-categorie) waardoor minder 
ingrijpende maatregelen worden opge-
legd. Opgelegde maatregelen zijn steeds 
vaker een lichte variant. Zo krijgen 
 uitsupporters vaker lichtere verplichte 
vervoersregelingen opgelegd. Ook de 
politie inzet heeft daardoor kunnen 
 afnemen. 

Voorwoord
Frank Paauw
Politiechef Amsterdam
Portefeuillehouder Voetbal Nationale Politie

Veranderingen komen soms zo geleide-
lijk dat ze nauwelijks opvallen, maar als 
het resultaat over langere tijd wordt 
bekeken valt opeens op hoeveel er veran-
derd is. Zo ook bij het Nederlandse voet-
bal. Inzoomend op de veiligheidscijfers 
van het seizoen 2018-2019 is er weinig 
veranderd ten opzichte van vorig  seizoen. 
Er is een aantal kleine verbeteringen 
zichtbaar zoals de afname van vuurwerk 
in het stadion en de afname van gewelds-
incidenten binnen en buiten het stadion. 
Daar tegenover staan ook een paar kleine 
verslechteringen zoals de toename van 
vuurwerk buiten het stadion (in de 
 Eredivisie). De cijfers laten zien dat vuur-
werk nog steeds met afstand het hoogste 
scoort op de lijst van incidenten. Hoewel 
er goede voorbeelden zijn van vergund 
vuurwerk in stadions, wordt er nog veel te 
vaak op een gevaarlijke manier vuurwerk 
afgestoken op volle tribunes. 

Kijkend naar de resultaten over meerdere 
jaren valt op dat er veel in positieve zin is 
veranderd. Dat blijkt niet alleen uit de 
cijfers in meerjarig perspectief in dit 
jaarverslag, maar ook uit kwalitatieve 
onderzoeken van het Auditteam Voetbal 
en Veiligheid. 

Het aantal voetbalgerelateerde incident-
en is in meerjarig perspectief afgenomen, 
maar ook de grootschaligheid en heftig-
heid van incidenten is over het algemeen 
afgenomen. Het lijkt erop dat de meeste 
problematische risicosupporters 
geweerd worden (door handhaving van 
opgelegde straffen) of zich gedragen 
(vanwege de pakkans en de straffen die 
hun boven het hoofd hangen) bij voetbal-
wedstrijden. 

Dit succes is te danken aan de inzet en 
samenwerking van alle lokale en lande-
lijke partijen die betrokken zijn bij de 
veiligheid in en om voetbalwedstrijden te 
weten de KNVB, de betaald voetbal-
organisaties, het Openbaar Ministerie, 
de gemeenten en natuurlijk de politie. 
Deze partijen hebben de wettelijke 
mogelijkheden (onder andere stadion-
verbod, groepsverbod, meldplicht) om 
de risicosupporters middels een 
gezamenlijke aanpak (strafrechtelijk, 
civiel en bestuurlijk) langdurig te weren 
bij voetbalwedstrijden. 
Ook de inspanningen van het supporters-
collectief en diverse supporters-
verenigingen hebben een positief effect 
gehad op het vergroten van de veiligheid, 
toegankelijkheid en gastvrijheid van 
voetbalwedstrijden.
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Hoewel ik trots ben op dit resultaat, kun-
nen we onze aandacht niet laten verslap-
pen. Er zijn nog steeds te veel incidenten 
rondom betaald voetbalwedstrijden 
waardoor ingrijpende maatregelen regel-
matig nodig blijven. Tevens maak ik me 
zorgen om de verplaatsing van het  
‘supporters’ geweld naar momenten 
buiten de wedstrijddagen op andere 
locaties dan in en om het stadion. Bij 
deze zogenaamde vechtafspraken tus-
sen groepen wordt veel grof geweld 
gebruikt. Er is een verhoogd risico dat 
deze getrainde vechtersbazen hun 
agressie ook gaan bot vieren op anderen, 
zoals medewerkers met een publieke 
taak en burgers. Zo waren personen 
behorende tot een vecht groep op 21 
oktober 2018 na afloop van de wedstrijd 
NAC – Willem II betrokken bij ongere-
geldheden waaronder geweld tegen de 
politie waarbij agenten gewond zijn 
 geraakt. Door de heimelijke omstan-
digheden van de meeste vechtafspraken 
is het echter moeilijk voor de politie om 
deze vechters aan te pakken.

Het bezoek aan voetbalwedstrijden hoort 
een feest te zijn voor alle supporters. 
Veiligheid is daarvoor een randvoor-
waarde. Alle partijen zullen zich daarom 
onverminderd in moeten zetten om 
notoire risicosupporters gezamenlijk aan 
te pakken. Winnen doen we met zijn allen 
(quote Johan Cruijff).

Tot slot wil ik nog stil staan bij de 
 vervanging van het verouderde 
 informatiesysteem Voetbal Volgsysteem 
(VVS) door de nieuwe Ketenvoorziening 
Voetbal (KVV) medio 2019. Dit, speciaal 
voor voetbal ingerichte, informatie-

systeem wordt door de politie, gemeen-
ten, betaald voetbal organisaties, KNVB 
en OM gebruikt om wedstrijd-, feno-
meen- en persoonsgegevens vast te 
leggen en uit te wisselen ter ondersteu-
ning van de gezamenlijke voorbereiding 
van voetbalwedstrijden en persoonsge-
richte aanpak van risicosupporters. De 
KVV is gebruiksvriendelijker, uitgebreider 
en stabieler dan het VVS en zorgt voor 
een verbeterde informatie-uitwisseling 
tussen de partijen. De KVV gaat ons 
helpen om voetbalwedstrijden nog veili-
ger, toegankelijker en gastvrijer te 
maken. 
De komst van de KVV betekent ook dat 
veel onderwerpen (zoals incidenten)  
op een nieuwe (verbeterde) wijze 
 geregistreerd worden. Deze vernieuwde 
registratie gaat echter helaas ook leiden 
tot een trendbreuk in bepaalde cijfers 
waardoor een vergelijking met voor-
gaande jaren dan niet mogelijk zal zijn. 
Dat zal volgend jaar duidelijk worden. 
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Samen met de politie-eenheden en 
veiligheidspartners richt het CIV zich op 
toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal. 
Frank Paauw, de politiechef van 
 Amsterdam, 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 
een omgeving waarin informatie, 
 ervaringen en succesvolle aanpakken 
kunnen worden uitgewisseld. Zo levert 
het CIV een actieve bijdrage aan de 
informatie voorziening en stimuleren we 
een slimmere samenwerking.
Niet alleen nationaal, maar ook inter-
nationaal binnen het netwerk van ruim 35 
zogenaamde National Football 
 Information Points. Bovendien is het CIV 
verantwoordelijk voor de organisatie en 
coördinatie van internationale politie-
ondersteuning op het gebied van voet-
bal, inclusief het beheer en de inzet van 
het Nederlands Politie Team (NPT) bij 
wedstrijden van het Nederlands elftal.

Het Centraal 
Informatiepunt 
Voetbalvandalisme 

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

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. 

Beleidsadvies 
In het streven naar toegankelijk, gastvrij 
en veilig voetbal signaleert het CIV, 
 vanuit de nationale en internationale 
(informatie)positie, trends en ontwikke-
lingen. Zo is het CIV in staat om te 
 adviseren over de toepassing van 
beleidsinstrumenten en de uitvoering  
van het veiligheidsbeleid. 

VVS wordt KVV
Als primaire informatiebron voor het 
Jaarverslag Voetbal en Veiligheid wordt 
al jaren het Voetbal Volgsysteem (VVS) 
gebruikt. Deze, speciaal voor voetbal 
ingerichte, database wordt door de 
 politie en haar ketenpartners gebruikt om 
wedstrijd-, fenomeen- en persoons-
gegevens vast te leggen en uit te wissel-
en. De informatie die gebruikt is voor dit 
jaarverslag is voor het laatst onttrokken 
uit VVS. Vanaf het nieuwe voetbalseizoen 
2019-2020 is het VVS vervangen door de 
Keten Voorziening Voetbal (KVV). Deze 
voorziening vervangt het verouderde VVS 
en staat garant voor een toekomst-
bestendige applicatie die voorziet in de 
samenwerking tussen de ketenpartners. 
Naast de ketenpartners* die al aan-

gesloten waren op het VVS, zijn nu ook de 
gemeenten met een BVO aangesloten op 
de KVV. 

De komst van KVV betekent ook dat 
diverse onderwerpen op een nieuwe 
(verbeterde) wijze geregistreerd worden. 
Zo wordt het straks bijvoorbeeld mogelijk 
om ook aard en omvang van incidenten 
te kunnen meten. Een vernieuwde regis-
tratie leidt echter helaas ook vaak tot een 
trendbreuk in de cijfers. De database zal 
gevuld moeten worden, wat betekent dat 
vergelijking met voorgaande jaren dan 
niet mogelijk zal zijn. 
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Het aantal gespeelde wedstrijden per 
competitie kan per seizoen verschillen, 
afhankelijk van het aantal deelnemende 
Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s). 
Ook kan het aantal door de politie 
geregis treerde wedstrijden afwijken van 
het overzicht van de KNVB. Een wedstrijd 
die niet (uitgespeeld) wordt en op een 

De politie en het 
betaald voetbal
De wedstrijden in onderstaand overzicht zijn gebruikt om in dit verslag een kwantitatief overzicht 
te presenteren van politie-inspanning in uren, opgelegde generieke maatregelen, incidenten en 
strafbare feiten. Het vergelijken van deze kengetallen met voorgaande seizoenen levert een 
beperkte weergave van een complexe werkelijkheid. Vanuit dit perspectief moet het jaarverslag 
ook gelezen worden. Preventieve maatregelen, lokale projecten en inspanningen, slim en 
proactief politiewerk komen in dit kwantitatieve verslag niet tot uitdrukking.

 Tabel 2.1   Aantal gespeelde wedstrijden

Competitie	 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019

Eredivisie 306 307 308
Keuken Kampioen Divisie 380 383 380
KNVB Beker 54 57 56
Nacompetitie / play-offs 20 22 22
Champions League Nederland 5 4 13
Champions League Buitenland 5 4 13
Europa League Nederland 17 8 2
Europa League Buitenland 18 8 2
Interlands in Nederland 3 2 2
Interlands in Buitenland 3 7 2
Oefen / vriendschappelijk 8 6 1
Interland vrouwen 0 25 0
 819 833 801

later moment uitgespeeld of alsnog 
gespeeld wordt, telt voor de competitie 
als één wedstrijd. Voor de politie echter 
telt dit als twee wedstrijden. Er is immers 
twee maal politie-inzet gepleegd. Ook 
het aantal ‘incidentele uren’ kan een 
sterke invloed hebben op het totaal aan-
tal inzeturen. Daarom kijken we in de 

jaarverslagen ook naar de gemiddelde 
inzet per wedstrijd (hoofdstuk 3). 

De data ten behoeve van dit jaarverslag 
is, zoals in hoofdstuk 1 beschreven, voor 
de laatste keer onttrokken uit het VVS. 

·   De wedstrijd om de Johan Cruijff schaal is geregistreerd onder de KNVB Beker wedstrijden;
·   Wedstrijden van de KNVB Beker zijn alleen geregistreerd als hier een BVO bij betrokken is. Bovendien worden gegevens als categorie en 

combimaat regel niet geregistreerd als de thuis spelende club een amateurclub betreft; 
·   Oefenwedstrijden worden alleen  

geregistreerd in het VVS als hiervoor noemenswaardige politie-inzet is gepleegd.
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De hoogte van de politie-inzet bij het 
Nederlands betaald voetbal is maatwerk 
en afhankelijk van een aantal factoren. 
De belangrijkste basis vormt het 
risiconiveau waarop de wedstrijd op 
voorhand wordt geclassificeerd samen 
met de vervoersregeling van de bezoek-
ende supporters. Na de planning kan de 
inzet nog wijzigen (opschalen of afscha-
len), bijvoorbeeld wanneer signalen de 
politie bereiken van (mogelijke) confron-
taties tussen supportersgroepen of 

De inzet van de politie 
De politie registreerde haar voetbalgerelateerde inzetten van het seizoen 2018-2019 in het  
Voetbal Volg Systeem (VVS), voor het nieuwe seizoen 2019-2020 zal dit in de KVV plaatsvinden. 
De uitgangspunten blijven hetzelfde: iedere wedstrijd waar een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) 
of een Nederlands nationaal team (mannen of vrouwen) bij betrokken is, wordt geregistreerd. 
Daarnaast worden inzetten geregistreerd die weliswaar niet rond een voetbalwedstrijd zijn 
gepleegd maar wel ‘voetbalgerelateerd’ zijn, bijvoorbeeld een huldiging of een inzet aan de 
vooravond van een Europese wedstrijd. Deze inzetten worden geregistreerd onder de noemer 
‘incidentele inzet’. 

 wanneer eerdere signalen van mogelijke 
confrontaties ontkracht kunnen worden. 
Ten slotte vergt opsporingscapaciteit 
achteraf, naar aanleiding van eventuele 
incidenten bij of rondom een voetbal-
wedstrijd, de derde bepalende factor 
voor de politie-inzet.

3.1 Totale inzeturen politie betaald 
voetbal
Als we naar het totaalbeeld kijken van de 
geregistreerde politie-inzeturen over het 

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

	 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019

Eredivisie 147.051 138.032 133.581 114.865 110.244
Keuken Kampioen Divisie 62.187 40.071 40.376 42.505 56.740
KNVB Beker* 13.534 22.989 22.643 18.952 20.190
Play-offs 11.282 9.712 11.272 8.770 8.123
Subtotaal	reguliere	competities	 234.054	 210.804	 207.872	 185.092	 195.297
Champions League / Europa League 45.621 35.951 59.674 43.461 55.757
Interlands 5.704 2.600 1.965 2.770 3.495
Politie inzet buitenland 1.719 2.530 2.062 1.210 1.941
Oefen / vriendschappelijk 3.145 5.126 2.197 711 224
Dienst Infra (spoor) 6.147 6.013 0 0 0
Incidentele inzet 5.450 10.647 35.853 5.592 18.596
vrouwen interlands 0 267 0 838 0
Subtotaal	overig	 67.786	 63.134	 101.751	 54.582	 80.013
Totaal	 301.840	 273.938	 309.623	 239.674	 275.310

* 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.

afgelopen seizoen zien wij een toename 
van bijna 15 procent op de totale inzet-
uren. Dit moet echter wel in het juiste 
perspectief geplaatst worden. Het 
 seizoen 2017-2018 kende om diverse 
oorzaken (minder internationale wed-
strijden, minder incidentele inzetten) een 
behoorlijke daling van de inzeturen. Als 
we de totale inzeturen vergelijken met de 
vier voorgaande seizoen ontstaat een 
minder drastisch beeld en ligt de inzet 
onder het gemiddelde. 
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3.2 Inzeturen Eredivisie en 
 Keuken Kampioen Divisie
De inzeturen van de politie rond wedstrij-
den in de Eredivisie zijn wederom licht 
gedaald. De inzeturen in de Keuken 
 Kampioen Divisie zijn gestegen. Dit valt te 
verklaren door clubs als FC Twente, Roda 
JC en Sparta die gedegradeerd zijn vanuit 
de Eredivisie en zowel bij thuis- als uit-
wedstrijden behoorlijke bezoekersaan-
tallen (en navenante politie-inzet) met 
zich meebrengen. Onderstaande tabellen 
schetsen de top 5 van politie-inzet in de 
Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

 Tabel 3.2 Top	5	politie	inzet	Eredivisie

Thuisclub Bezoekende club Datum Inzeturen politie

NAC Willem II 21-10-2018 2746
Ajax Willem II 03-11-2018 2532
Ajax Excelsior 13-04-2019 1862
Ajax  FC Utrehct 12-05-2019 1765
FC Utrecht Ajax 23-12-2018 1237

 Tabel 3.3 Top	5	politie	inzet	Keuken	Kampioen	

Divisie

Thuisclub Bezoekende club Datum Inzeturen  politie

MVV Roda JC 18-11-2018 3075
FC Twente Jong AZ 22-04-2019 1955
MVV Helmond Sport 25-01-2019 1525
Roda JC FC Twente 01-03-2019 1098
MVV FC Twente 13-01-2019 878
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3.3 Incidentele uren 
Incidentele inzetten zijn politie-inzetten 
die niet rond een voetbalwedstrijd 
gepleegd worden maar wel een relatie 
hebben met een voetbalwedstrijd. Denk 
hierbij aan een huldiging of de vooravond 
van een Europese wedstrijd waarbij al 
veel supporters van een buitenlandse 
club in de stad aanwezig zijn. Onder-
staande tabel laat de top 5 van grootste 
incidentele inzetten zien gedurende het 
seizoen 2018-2019.

 Tabel 3.5 Gemiddeld aantal inzet-uren per wedstrijd in soort competitie
 

 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019

Eredivisie 456 451 436 374 358
Jupiler League 163 117 106 111 149
Champions League / Europa League 2281 1892 2712 3622 3717
play off 513 540 563 399 369
KNVB Beker * 237 418 419 332 354
alle	wedstrijden	 366	 353	 378	 288	 344

* Inclusief Johan Cruijff schaal

 Tabel 3.4 Top	5	incidentele	inzetten

Doel inzet Datum Inzeturen

Huldiging Ajax landskampioen 16-5-2019 8748
De Graafschap-Ajax (inzet in Amsterdam) 15-5-2019 3687
Vooravond Ajax - Tottenham Hotspur 7-5-2019 1120
Vooravond Ajax-Juventus 9-4-2019 864
Vooravond Ajax-Standard Luik 13-8-2018 560

3.4 Gemiddelde inzet per 
 wedstrijd
De gemiddelde inzet per wedstrijd is in 
de Eredivisie verder gedaald en in de 
Keuken Kampioen Divisie gestegen. Dit 
laatste heeft te maken met de ‘zwaarte’ 
van de gedegradeerde clubs van de 
 Eredivisie naar de Keuken Kampioen 
Divisie. Ook de gemiddelde inzet in de 
Champions League en Europa League is 
toegenomen wat veroorzaakt wordt door 
goede prestaties van Nederlandse clubs 
in de Europese competities. 
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 Tabel 3.6 Top	5	politie	inzet	Keuken	Kampioen	Divisie

Competitie Thuisclub Bezoekende club Datum Inzeturen politie

Champions League Ajax Tottenham Hotspur 08-05-2018 7516
Beker Willem II Ajax 05-05-2019 6565
Champions League Ajax Juventus 10-04-2019 6056
Champions League Ajax Standard Luik 14-08-2019 4910
Champions League PSV Tottenham Hotspur 24-10-2019 4532

3.5 Grootste politie inzetten alle 
competities
Dat Nederland het goed doet in de 
 Europese competities wordt ook  
goed zichtbaar als wij kijken naar de 
wedstrijden met de grootste politie- 
inzetten van het afgelopen seizoen. 
Naast de bekerfinale domineert hier het 
 Europees voetbal.
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Risicocategorisering  
en maatregelen

4.1 Ontwikkeling 
 risicocategorisering
Voor zowel de Eredivisie als de Keuken 
Kampioen divisie geldt dat er een lichte 
verschuiving plaats heeft gevonden in 
vergelijking met seizoen 2017-2018. Het 
aantal A-wedstrijden is licht afgenomen 
en het aantal B-wedstrijden iets toegeno-
men. 

Over de afgelopen vijf seizoenen beke-
ken is met name in de Eredivisie het 
aantal A-wedstrijden sterk toegenomen 
waar de Keuken Kampioen Divisie min of 
meer stabiel is. 

4.2 Ontwikkeling 
 combiregelingen
Een combiregeling (voluit: combinatie-
regeling) 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, omwissel-
locatie) is een samenspel tussen de 
veiligheidsorganisaties van de beide 
BVO’s, waarbij de politie wordt geconsul-
teerd en indien nodig adviseert. Bij wed-
strijden met een B of C veiligheids regime 
wordt in bijna alle gevallen een verplichte 
combi opgelegd. Uitzonderingen hierop 
zijn wedstrijden die zonder bezoekende 
supporters worden gespeeld. Er is dan 
geen sprake van een combiregeling maar 
vaak wel een B of C categorisering. 

De verdeling van wedstrijden mét en 

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;

• Ongewenste samenloop met andere 
lokale en regionale evenementen;

• Kwaliteit en kwantiteit van de veilig-
heidsorganisatie.

Deze risicofactoren worden gewogen in 
de risicoanalyse waarna de categoriser-
ing wordt bepaald. 
De indeling van deze categorieën is:

Categorie A laag risico, geen restric-
ties

Categorie B middelmatig risico zodat 
maatwerk aan maatregel-
en kan worden toegepast

Categorie C risicowedstrijd waaraan 
een verhoogd risico is 
verbonden voor de open-
bare 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 cate-
gorie gekoppelde maatregelen opge-
legd worden, maar dat er integraal 
wordt bepaald welke maatregelen 
worden toegepast. Een goede 
ontwikkeling die het registreren bin-
nen 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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zonder combiregelingen is stabiel in de 
Eredivisie. Net als vorig seizoen is bij 
meer dan de helft geen sprake van een 
combimaatregel. 

In de Keuken Kampioen Divisie is sprake 

 Tabel 4.1 Categorisering	Eredivisie

 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019

A-categorie 28% 34% 47% 50% 48%
B-categorie 66% 64% 51% 48% 51%
C-categorie  6% 2% 2% 2% 1%

 Tabel 4.3 Combiregelingen	Eredivisie

 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019

met combi 50% 43% 44%
zonder combi 50% 57% 56%

 Tabel 4.2 Categorisering Keuken Kampioen Divisie 

 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019

A-categorie 28% 34% 47% 50% 48%
B-categorie 66% 64% 51% 48% 51%
C-categorie  6% 2% 2% 2% 1%

 Tabel 4.4 Combiregelingen Keuken Kampioen Divisie

 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019

met combi 35% 37% 41%
zonder combi 65% 63% 59%

van een lichte stijging van wedstrijden 
met een combiregeling.  Deze stijging 
wordt met name veroorzaakt door de 
eerdergenoemde degradatie van FC 
Twente, Roda JC en Sparta.
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5.1 Registratie en duiding
In het VVS worden incidenten geregis-
treerd die zowel in- als buiten het stadion 
hebben plaatsgevonden. Voor de inter-
pretatie is het goed om te realiseren dat 
het in het VVS alleen ‘incidentsoorten’ 
geregistreerd kunnen worden ofwel 
categorieën incidenten. Bijvoorbeeld 
incidentsoort ‘vuurwerk’ kan bij een 
wedstrijd maar één keer worden geregis-
treerd in het Voetbal Volg  Systeem, ook 
wanneer er op meerdere momenten voor, 
tijdens en na de  wed strijd vuurwerk is 
afgestoken.  Beperking aan deze registra-
tie is ook dat een registratie geen verdere 
indicatie geeft van de aard, ernst of 
omvang van het feit.

Wat verder van belang is om te weten 
met betrekking tot de weergave van 
incidenten in dit verslag is dat het hier 
uitsluitend incidentsoorten betreft die 
door de politie waargenomen en geregis-
treerd zijn. Het is dus goed mogelijk dat 
er verschillen zijn in waargenomen 
 incidenten tussen de politie en keten-
partners omdat bijvoorbeeld bij een 
wedstrijd met incidenten in het stadion er 
op dat moment geen politie in het stadion 
 aanwezig was. 

Met de introductie van de KVV is een start 
gemaakt met de toekomstige betere 
duiding van incidenten rond het betaald 
voetbal. De registratie van een incident in 
de KVV maakt ook aard en omvang van 
een incident inzichtelijk. Voor afgelopen 
seizoen is alleen nog data uit het VVS 
beschikbaar dus zal in dit jaarverslag nog 
op de ‘oude’ manier een beeld van de 
incidenten geschetst worden. 

5.2 Incidentsoorten binnen het 
stadion
Tabel 5.1 toont de ontwikkeling van de 
incidentsoorten binnen het stadion. Wat 
direct opvalt is dat het totaal aantal inci-
denten ten opzichte van vorig seizoen is 
afgenomen. Ook de vuurwerkincidenten 

Incidentsoorten

binnen het stadion zijn ten opzichte van 
vorig seizoen gedaald maar nog steeds 
nadrukkelijk aanwezig in het overzicht 
van incidenten. Een positieve consta-
tering is dat de incidenten gerelateerd 
aan geweld (mishandeling en vechtpartij) 
dalen ten opzichte van vorig seizoen.
 
5.3 Incidentsoorten buiten het 
stadion
Tabel 5.2 toont de ontwikkeling van de 
incidentsoorten buiten het stadion. Hier 
is te zien dat incidenten met vuurwerk 
zich stabiel rond de 100 incidenten 
bevinden. Net als bij de incidenten 
 binnen het stadion voeren ook de vuur-
werkincidenten buiten het stadion de 

boventoon. Ook buiten het stadion is er 
een lichte daling waarneembaar van de 
incidenten gerelateerd aan geweld. 

5.4 Vuurwerkincidenten in de 
reguliere competities
Als we kijken naar de ontwikkeling van de 
vuurwerkincidenten in de Eredivisie en 
Keuken Kampioen Divisie valt het op dat 
de vuurwerkincidenten binnen het 
 stadion in beide competities zijn 
 afgenomen (zie tabel 5.3).
Buiten het stadion zien we in de 
 Eredivisie een toename en in de Keuken 
Kampioen Divisie een gelijk aantal aan 
dat van het seizoen daarvoor. 

jaarverslag voetbal en veiligheid 2018/201928



 Tabel 5.1  Incidentsoorten alle competities binnen het stadion 

 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019

Bedreiging 13 8 13 11 9
Brandstichting 1 3 6 11 8
Mishandeling 30 19 31 29 26
Spreekkoor 42 47 47 41 44
Vechtpartij 50 51 39 45 33
Vernieling 45 33 29 31 35
Vuurwerk 175 140 173 183 150
Bekogeling 65 80 71 97 96
Anders 88 78 84 71 73
Totaal	 509	 459	 493	 519	 474

 Tabel 5.2  Incidentsoorten alle competities buiten het stadion

 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019

Bedreiging 9 5 6 4 7
Brandstichting 1 4 1 0 3
Mishandeling 23 25 17 22 15
Spreekkoor 16 13 10 10 12
Vechtpartij 35 39 36 33 32
Vernieling 20 19 21 20 32
Vuurwerk 109 96 104 94 102
Bekogeling 20 21 21 25 30
Anders 80 52 65 58 57
Totaal	 313	 274	 281	 266	 290

 Tabel 5.3  Vuurwerkincidenten binnen het stadion

 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019

Eredivisie 97 76 90 105 79
Keuken Kampioen Divisie 35 31 41 45 40

 Tabel 5.3  Vuurwerkincidenten buiten het stadion

 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019

Eredivisie 71 41 49 38 51
Keuken Kampioen Divisie 14 27 22 29 29
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Wat is een aan voetbalgerelateerd straf-
baar feit? Onderstaand de definitie uit de 
aanwijzing bestrijding voetbal-
vandalisme en -geweld van het 
 Openbaar Ministerie.

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 vertegen-
woordigend 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 voetbal gerelateerd 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 voetbal-
manifestatie anderzijds.

Er zijn in het afgelopen voetbalseizoen 
496 mensen in aanraking gekomen met 
de politie voor een voetbalgerelateerd 
feit. Een lichte stijging ten opzichte van 
het seizoen daarvoor maar nog steeds 
lager dan het vijfjarig gemiddelde zoals 
te zien is op onderstaande tabel.

Strafbare feiten
Personen die ter zake een voetbalgerelateerd feit in aanraking komen met de politie,  
worden niet alleen in de gangbare politiesystemen geregistreerd maar ook in het VVS dat 
inmiddels vervangen is door de KVV. Het kan zijn dat iemand wordt aangehouden rond een 
voetbalwedstrijd, maar ook iemand die bekeurd wordt voor een strafbaar voetbalgerelateerd feit 
wordt in de KVV geregistreerd. De KVV is vooral een ketensysteem waarbij informatie wordt 
uitgewisseld tussen de betrokken ketenpartners 

De meerderheid van het aantal personen 
dat in aanraking komt met de politie rond 
het betaald voetbal betreft zogenoemde 
‘first-offenders’. Dit zijn mensen die voor 
het eerst in het VVS of de huidige KVV 
geregistreerd zijn. Bij het in kaart 
 brengen van first-offenders wordt uitslui-
tend gekeken naar registraties in het VVS 
of KVV. Het kan dus zo zijn dat iemand 

een behoorlijk strafblad heeft, maar voor 
het VVS of KVV een ‘first offender’ is.

Tabel 6.2 toont de verhouding first-offen-
ders/recidivisten. Opvallend is dat het 
aantal first-offenders gestegen is naar 
bijna 90 procent. Ook de stijging van het 
aantal zeer jonge verdachten in tabel 6.3 
is opvallend.
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 Tabel 6.1  Feiten 

 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019

Feiten 852 697 762 401 496

 Tabel 6.2  First/more offenders

 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019

first offenders 79% 80% 88% 87% 89%
recidivisten 21% 20% 12% 13% 11%

 Tabel 6.3  Leeftijdsverdeling verdachten

 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019

12-19 11% 9% 18% 15% 20%
19-26 45% 44% 38% 40% 37%
26-33 25% 26% 20% 25% 22%
33-40 10% 11% 12% 8% 10%
40> 9% 10% 12% 11% 11%
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Processen verbaal naar OM 
In het afgelopen seizoen heeft het 
 Openbaar Ministerie (OM) 238 proces-
sen-verbaal, waarbij voetbalsupporters 
werden verdacht van een misdrijf, van de 
politie ontvangen en grotendeels beoor-
deeld. Dit aantal is lager dan het aantal 
processenverbaal tijdens seizoen 2016 
– 2017 en 2017/2018. 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). 

Afdoening rechterlijke macht
In totaal zijn in het afgelopen seizoen 
door het OM 295 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 295 beslissingen zijn 103 ver-
dachten gedagvaard, 69 met een straf-
beschikking afgedaan, 9 met een trans-
actie, van 94 zaken werd de strafzaak 
onvoorwaardelijk geseponeerd wegens 
gebrek aan bewijs en 16 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 (seizoen 
2017/2018).

In het afgelopen seizoen zijn 223 eind-
beslissingen genomen door een rechter, 
171 verdachten zijn door de rechter ver-
oordeeld tot strafoplegging, 44 verdacht-
en zijn vrijgesproken en geen verdachten 
zijn ontslagen van rechtsvervolging.

Cijfermatige opgave 
Openbaar Ministerie

 Tabel 7.1   OM

Dagvaarding/oproeping ttz verzet 103
OM strafbeschikking 69
Onvoorwaardelijk sepot 94
Transactie 9
Voorwaardelijk sepot 16
Totaal	 295

 Tabel 7.2   Rechter

Dagvaarding/oproeping ttz verzet 103
OM strafbeschikking 69
Onvoorwaardelijk sepot 94
Transactie 9
Voorwaardelijk sepot 16
Totaal	 295

 Tabel 7.3 Opgelegde straffen rechter

Celstraf 24
Celstraf en werkstraf 7
Werkstraf 115
Boete 46
Totaal	 192

Naast bovengenoemde straffen werd  
11 keer een bijzondere voorwaarde of de 
maatregel stadionverbod opgelegd, 
hiervan werd in 5 keer eveneens een 
meldplicht opgelegd.
De rechter heeft (tot op heden uit de 
cijfers bekend) 11 stadionverboden/ 

meldplicht opgelegd. Daarnaast heeft 
net zoals vorige seizoenen het OM 
 zelfstandig als gedragsaanwijzing, 
 stadion- en gebiedsverboden opgelegd.
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Cijfermatige opgave KNVB
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 Schema 8.1   Stadionverboden	seizoen	2018/2019	(01-07-2018 – 01-08-2019)

 Schema 8.2   Voorwaarden	stadionverboden	seizoen	2018/2019
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Commissie Stadionverboden
Tot nu toe heeft de commissie  
166 beroepschriften mogen ontvangen. 
Hiervan zijn 138 stadionverboden 
 bevestigd/gehandhaafd. Van deze 
166 ingediende beroepschriften waren 
dit 102 stadionverboden op basis van een 
BVO melding en 64 stadionverboden op 
basis van een OM melding.

Uit de cijfers kan worden opgemaakt dat 
ruim 99,5% van de opgelegde stadion-
verboden standhoudt. Daarmee doen de 
clubs en het OM uitstekend hun werk en 
kunnen we stellen dat de oplegging op 
een zeer correcte wijze tot stand komt. 
Samen (BVO’s, OM en KNVB) gaan wij 
dus zeer zorgvuldig te werk. 

Naast handhaven/bevestigen kan de 
commissie stadionverboden herzien 
(aanpassing termijn en/of boete), 
 opheffen (gebrek aan bewijs / vrijspraak / 
sepot) of opschorten (in afwachting van 
aan te leveren stukken).
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 Schema 8.5  Meest	voorkomende	gedragingen	2018/2019
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