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Samen met gemeenten, voetbalclubs, KNVB, Openbaar 

Ministerie, Rijksoverheid en andere betrokken partners, zet de 

politie zich in om vooral de kleine groep notoire ordeverstoor-

ders aan te pakken die structureel betrokken zijn bij geweld 

en ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden. Hun misdra-

gingen hebben vaak vergaande gevolgen voor de grote groep 

goedwillende supporters die van het voetbal een feest maken. 

Dat voetbal een feest kan zijn bleek opnieuw bij de wedstrijden 

van het Nederlands Elftal tijdens het WK in Brazilië. De fans die 

daarbij aanwezig waren hebben zich prima gedragen. Met dit 

Jaaroverzicht 2013/2014 dat nu voor u ligt, geeft het Centraal 

Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) van de Nationale 

Politie, inzage in de veiligheid en openbare ordebeheersing rondom het Nederlands betaald 

voetbal in het afgelopen seizoen. Dit jaaroverzicht is weergegeven vanuit politie- / veiligheids-

perspectief en laat de recente ontwikkelingen zien. De belangrijkste gegevensbron die hiervoor 

is gebruikt is het Voetbal Volg Systeem (VVS). Ook in het nieuwe seizoen blijft de politie zich 

samen met de betrokken veiligheidspartners, inzetten om de veiligheid rondom het voetbal 

verder te verhogen. Dit gebeurt binnen de context van de vorming van de Nationale Politie 

waarin de politie-eenheden werkprocessen en –afspraken landelijk afstemmen. 

Will van Kollenburg, hoofd CIV

Utrecht, september 2014
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HET CIV IN VOGELVLUCHT 

Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) maakt onderdeel uit van 

de Nationale Politie en is werkzaam op het terrein van openbare ordehandhaving 

en veiligheid bij het (betaald)voetbal. Samen met de politie-eenheden en veilig-

heidspartners richt het CIV zich op het voorkomen, terugdringen en bestrijden 

van voetbalvandalisme en –geweld. 

Informatiepunt

Dagelijks vergaart, bundelt, verspreidt, signaleert en evalueert het CIV relevante 

kennis en informatie rond voetbalvandalisme en -geweld voor politie en veilig-

heidspartners. We creëren een omgeving waarin informatie, ervaringen en suc-

cesvolle aanpakken kunnen worden uitgewisseld. Zo levert het CIV een effectieve 

bijdrage aan de informatievoorziening en stimuleren we slimmere samenwerking. 

Niet alleen nationaal, maar ook internationaal binnen het netwerk van 33 zoge-

naamde “National Football Information Point’s”. Bovendien is het CIV verantwoor-

delijk voor de organisatie en coördinatie van internationale Politieondersteuning 

op het gebied van voetbal, inclusief het beheer en de inzet van het Nationaal 

Politie Team bij wedstrijden van het Nederlands elftal. Sinds 2012 heeft het CIV 

twee nieuwe taken toegewezen gekregen vanuit de korpsleiding Nationale Politie. 

Het CIV fungeert als landelijk aanspreekpunt voor matchfixing (“wedstrijdverval-

sing”) in de sport binnen de Nederlandse politie en is centraal coördinatiepunt 

binnen de politie voor meldingen rond “Sport & Geweld”  op de amateurvelden.

Beleidsadvies

Vanuit deze nationale en internationale (informatie)positie signaleert het CIV 

trends, ontwikkelingen en knelpunten in de bestrijding van voetbalvandalisme 

en –geweld. Zodoende is het CIV in staat om te adviseren over de toepassing van 

beleidsinstrumenten en de uitvoering van veiligheidsbeleid.   
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Met het Wereldkampioenschap (WK) voetbal in Brazilië nog vers in het geheugen, kijken 

we met dit jaaroverzicht terug op de openbare ordebeheersing en veiligheid rondom het 

Nederlands betaald voetbal in het seizoen 2013/2014. Voor de politie betekende het WK een 

uit- en thuissituatie. Uit ervaring weten we dat in de thuissituatie, euforie snel kan omslaan in 

teleurstelling. Maar ook onderlinge rivaliteit, notoire ordeverstoorders en excessief alcoholge-

bruik kunnen leiden tot ongeregeldheden. In Nederland werkten de politie-eenheden daarom 

met een Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBO) met landelijke coördinatie door een 

Nationaal SGBO. Deze aanpak bleek goed te werken. In enkele steden hebben zich wel enkele 

(vuurwerk)incidenten voorgedaan, maar grootschalige ongeregeldheden bleven uit. Dit najaar 

volgt een uitgebreide evaluatie.

In Brazilië was de Nederlandse politie aanwezig met een team van ervaren supportersbegelei-

ders uit diverse politie-eenheden, het Nederlands Politie Team (NPT). Het team wordt al jaren 

ingezet met coördinatie van het CIV en werkt vanuit een beproefd veiligheidsconcept samen 

met de KNVB, supportersverenigingen en de lokale autoriteiten. De teamleden dragen bij 

aan het voorkomen van potentiële ordeverstoringen onder andere door goed contact met de 

Nederlandse supporters. Ze werken in opvallende kleding, zonder bevoegdheden en wapens 

en vormen een belangrijke schakel tussen de Nederlandse fans en de lokale autoriteiten. Een 

goede informatiepositie is hierbij essentieel en de informatie-uitwisseling ligt in handen van de 

Nederlandse information-liaisons in het Police Information & Coördination Centre in Brazilië en 

in Nederland. Wij kijken positief terug op het WK. De sfeer onder de Nederlandse supporters 

was goed en zij hebben zich prima gedragen. 

In Nederland hebben we het afgelopen seizoen positieve ervaring opgedaan met de nieuwe 

opzet van de Eerste divisie. Naast de uitbreiding van 18 naar 20 clubs, traden Jong Ajax, Jong 

FC Twente, Jong PSV en Achilles ’29 toe tot de competitie. Door onbekendheid met deze 

teams was het vooraf moeilijk in te schatten hoeveel supporters deze wedstrijden zouden 

bezoeken en hoe zij zich zouden gedragen. Grootschalige incidenten hebben zich niet voorge-

daan en de politie-inzet is na de eerste competitiehelft gedaald. De nieuwe opzet is het gehele 

seizoen gemonitord door een werkgroep van clubs, KNVB, Ministerie en Politie. Verderop in dit 

jaaroverzicht komen wij hier uitgebreid op terug. 

Ook binnen de andere competities zijn de meeste wedstrijden in het betaald voetbal in een 

goede sfeer verlopen. Toch moet het verder terugdringen van ongeregeldheden daadkrachtig 

voortgezet worden. Ook in het afgelopen seizoen, hebben zich regelmatig ernstige incidenten 

voorgedaan waarbij kwaadwillende supporters zich hebben misdragen. Het huidige beleid 

richt zich onder andere op het terugdringen van beperkende veiligheidsmaatregelen, meer 
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vrijheid voor supporters. Hierbij is het van belang dat supporters zich houden aan de gemaakte 

afspraken. In de praktijk wordt dit vertrouwen regelmatig geschaad waardoor veiligheidspart-

ners zich genoodzaakt zien om toch beperkende maatregelen op te leggen. De goedwillende 

supporters zijn hier de dupe van.

Met dit jaaroverzicht geven we zoals hiervoor al aangegeven een landelijk beeld van wat er in 

het seizoen 2013/2014 is gebeurd op het gebied van openbare orde en veiligheid, gerelateerd 

aan het voetbal. Ook wordt een aantal seizoenen terug gekeken om zo cijfermatige trends en 

ontwikkelingen weer te kunnen geven. 

Het eerste deel van het jaaroverzicht bevat de cijfers, met korte toelichting, van het voetbalsei-

zoen 2013/2014. Deze cijfers worden grotendeels gegenereerd uit het Voetbal Volg Systeem 

(VVS). 

Ook dit seizoen is een aantal cijfers met toelichting opgemaakt door de veiligheidspartners 

zelf. Zo presenteert het Openbaar Ministerie de cijfers met toelichting rond de afdoening van 

voetbalgerelateerde misdrijven door de rechtelijke macht en biedt de KNVB het overzicht van 

opgelegde (civiele) uitsluitingen bij het betaald voetbal, zelf aan in dit jaaroverzicht. 

In het tweede deel wordt beschrijvend ingegaan op een aantal opvallende voetbalgerelateerde 

gebeurtenissen in het afgelopen seizoen. Hiermee laten we de cijfers uit het eerste deel meer 

tot leven komen. In het derde deel van het jaaroverzicht wordt kort een aantal actuele ontwik-

kelingen aangehaald die zowel direct als indirect van invloed (zullen) zijn op het domein van 

Voetbal & Veiligheid. Tenslotte wordt het jaaroverzicht afgerond met de belangrijkste constate-

ringen in de conclusie en de accenten voor komend seizoen(en) in de aanbevelingen.

DEFINITIES VOETBALVANDALISME 

1)  “gedragingen van personen alleen of in groepen in relatie tot het voetbal, die 

te maken hebben met verstoring van de openbare orde/veiligheid en/of het 

plegen van strafbare feiten” (bron: CIV, 2000).

2)  For starters, who are hooligans?

 Hooligans are a category of football fans who like to fight each other before, 

during or after the matches. They are present at the stadiums since football is 

present in the stadiums. 

 What’s the connection between football and hooligans?

 None whatsoever. It’s just that hooliganism is a consequence of football. 

Therefore it cannot be stopped, limited or reversed. Hooliganism just is. 

 (Bron: blog at world press.com, april 3 2009, filed under hooligans)
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OPMERKING VOORAF
De prestaties van de Nederlandse politie in relatie tot voetbalveiligheid worden in dit hoofdstuk 

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 seizoenen. Maar politiewerk is mensenwerk. Vakwerk, dat niet volledig in 

cijfers uit te drukken is. Het resultaat van preventieve, lokale manieren van politiewerk is nau-

welijks te meten. We benadrukken daarom dat in de dagelijkse praktijk vele dreigingen, span-

ningen en conflicten de kop in worden gedrukt dankzij slim en proactief politiewerk, waarmee 

erger is voorkomen en die niet uit te drukken zijn in een cijfermatig overzicht.

De kwantitatieve gegevens zijn verzameld uit het VVS. Naast de politie gebruiken de voetbal-

clubs, de KNVB en het OM dit systeem voor de landelijke registratie van wedstrijd-, fenomeen- 

en persoonsgegevens. Het jaaroverzicht beslaat het voetbalseizoen 2013/2014, waarbij voor 

de gegevensverzameling de periode 01 juli 2013 – 01 juli 2014 is gehanteerd. In totaal gaat 

het dan om de volgende geregistreerde wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal:

Competitie Aantal geregistreerde 
wedstrijden 

2012-2013

Aantal geregistreerde 
wedstrijden 

2013-2014

Eredivisie 306 307

Eerste divisie 284 380

KNVB beker 41 55

Nacompetitie / play-offs 22 23

Champions League Nederland 4 5

Champions League Buitenland 4 3

Europa League Nederland 19 14

Europa League Buitenland 18 14

Interlands Nederland 4 1

Interlands Buitenland 2 3

Oefen/Vriendschappelijk 21 14

Totaal 725 819

CIV • Jaaroverzicht seizoen 2013 / 2014
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Toelichting: 

●● Dit overzicht betreft het aantal geregistreerde wedstrijden in het VVS. Dit zijn wedstrijden 

waaraan een Nederlands betaald voetbalorganisatie (BVO) en het Nederlands Elftal hebben 

deelgenomen. 

●● Twee wedstrijden zijn vanwege het slechte weer gestaakt en op een later moment uitge-

speeld. Dit levert een dubbele registratie op in het VVS voor wat betreft de inzeturen politie 

(Go Ahead Eagles -Heracles in de Eredivisie en Sparta - NEC in de play-offs). 

●● Uitgangspunt is dat bij vriendschappelijke wedstrijden tegen zowel nationale als internati-

onale clubs / landen in principe geen politie wordt ingezet. Bij 14 in het VVS geregistreerde 

oefenwedstrijden is wel politie ingezet. Oefenwedstrijden zijn verder niet opgenomen in dit 

jaaroverzicht, mits zich incidenten / aanhoudingen hebben voorgedaan. 

●● Het aantal wedstrijden in de Eerste divisie is in het afgelopen seizoen met 96 toegenomen 

ten opzichte van het seizoen 2012/2013. Enerzijds vanwege de uitbreiding van 18 naar 20 

clubs (74 wedstrijden). Anderzijds vanwege het faillissement van AGOVV en Veendam in 

het seizoen 2012/2013. Hierdoor zijn in dat seizoen 22 wedstrijden niet gespeeld.

●● De wedstrijd om de Johan Cruijff schaal (AZ – Ajax) is geregistreerd onder “KNVB beker”.

●● Alleen de wedstrijden voor de KNVB beker waaraan een betaald voetbalorganisatie heeft 

deelgenomen zijn geregistreerd in het VVS en opgenomen in dit jaaroverzicht. 

ROL VAN DE POLITIE BIJ HET VOETBAL: 
De politie is verantwoordelijk voor de openbare orde in de publieke ruimte en 

treedt op indien zich problemen voordoen die de interventiemogelijkheden van 

de organisator overstijgen. Dit vertaalt zich in de volgende algemene politietaken 

bij het betaald voetbal:

• het voeden van partners met veiligheidsinformatie voorafgaand aan de wed-

strijd, tijdens de wedstrijd zelf en daarna;

• het tijdig opstellen van een operationeel draaiboek dat aansluit bij het vastge-

stelde beleidsmatige plan van aanpak van de lokale driehoek;

• het begeleiden van (risico-)supporters binnen en buiten de regio; 

• alle zich voordoende situaties die de veiligheid van een ieder in direct gevaar 

(kunnen) brengen tijdig signaleren en daartegen optreden;

• handhaven van de openbare orde en rust buiten het stadion/sportcomplex;

• zorgdragen voor een goede begeleiding en doorstroming van het verkeer;

• opsporen van strafbare feiten;

• binnen de hekken van het sportcomplex is de politie alleen ter ondersteuning 

van de veiligheidsorganisatie van de organiserende vereniging.
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DE INZET VAN POLITIE
De hoogte van de politie-inzet in Nederland bij het Nederlands betaald voetbal is afhankelijk 

van een aantal factoren. De belangrijkste factor betreft het risiconiveau van de wedstrijd, 

samen met de vervoersregeling van de bezoekende supporters. Na de planning kan de inzet 

nog wijzigen, vooral wanneer signalen de politie bereiken van (mogelijke) confrontaties tussen 

supportersgroepen, of het juist uitblijven daarvan door politie-interventie vooraf. Als laatste 

vergt opsporingscapaciteit achteraf, naar aanleiding van eventuele incidenten bij of rondom 

een voetbalwedstrijd, de derde bepalende factor voor de politie-inzet.

 

De politie-inzet wordt hierna per competitie in beeld gebracht voor het seizoen 2013/2014 

en afgezet tegen de afgelopen drie seizoenen daarvoor (bron: jaarverslagen CIV). In de laatste 

kolom wordt aangegeven welk procentueel deel van de totale politiecapaciteit bij welke com-

petitie wordt ingezet. De inzeturen zijn tevens inclusief de inzet van Nederlandse politiemede-

werkers in het buitenland en de incidentele inzet. Incidentele inzet betreft voetbalgerelateerde 

inzet op niet-wedstrijddagen van voetbalgerelateerde politie-eenheden. Te denken valt aan de 

inzet van supporterbegeleiders bij een dancefeest omdat supporters daar hebben afgesproken. 

Ook de inzet van de Dienst Infrastructuur, Domein Spoor (voorheen Spoorweg Politie) is sinds 

seizoen 2010/2011 opgenomen in het overzicht.

Totale voetbalgerelateerde politie-inzet (in uren)

Seizoen
2010 / 
2011

Seizoen
2011 / 
2012

Seizoen
2012 / 
2013

Seizoen
2013 / 
2014

Relatief 
% t.o.v. 
totaal

Eredivisie 144.996 155.560 141.073 153.505 51,8%

Eerste divisie 41.889 42.642 35.727 53.104 17,9%

KNVB beker 25.193 19.086 20.617 22.618 7,6%

Nacompetitie / play-offs 7.770 12.290 12.079 6.887 2,3%

Champions- / Europa League 53.569 41.404 38.521 26.723 9,0%

Interlands 4.982 1.260 7.435 812 0,3%

Politie-inzet buitenland   2.657 655 0,2%

Oefen- / vriendschappelijk 9.001 3.740 5.809 3.341 1,1%

Politie / Domein Spoor  
(vh DSP)

12.016 11.756 15.785 9.660 3,3%

Incidentele inzet 6.761 8.625 14.885 19.232 6,5%

Totaal 306.177 296.363 294.588 296.537 100%

Noot: de incidentele inzet 2012/2013 is gecorrigeerd naar 14.885 uur. Het totaal aantal 

inzeturen voor de politie in dat seizoen komt daarmee uit op 294.588 uur.

CIV • Jaaroverzicht seizoen 2013 / 2014
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Ontwikkeling totale voetbalgerelateerde politie-inzet 

Ook in het afgelopen seizoen heeft de politie naast het handhaven van de openbare orde, fors 

ingezet op het opsporen van verdachten die betrokken waren bij ongeregeldheden. Enkele 

succesvolle voorbeelden hiervan zijn het onderzoek naar de verdachten die betrokken waren 

bij de vuurwerkbom en de ongeregeldheden rondom de wedstrijd NEC – FC Utrecht en het 

onderzoek naar de verdachten van de bestorming van het stadion van Cambuur en het bedrei-

gen van de trainer. Andere voorbeelden zijn de rechercheonderzoeken naar aanleiding van 

de ongeregeldheden aan de vooravond van de wedstrijd Ajax – Celtic en de bekerfinale in de 

Rotterdamse Kuip. Deze voorbeelden betreffen grotere onderzoeken waarvoor de politie voor 

een langere periode rechercheurs en andere specialistische politiemedewerkers inzet. Voor het 

onderzoek naar de verdachten van de ongeregeldheden bij de bekerfinale is door de politie-

eenheden van Amsterdam en Rotterdam zelfs een gezamenlijk Team Grootschalig Onderzoek 

(TGO) ingezet. Gelet op de zware criteria die hier voor gelden, is dit voor het voetbaldomein 

bijzonder. 

In het afgelopen seizoen zijn 94 wedstrijden meer gespeeld dan in het seizoen 2012/2013, 

terwijl de totale politie-inzet nagenoeg gelijk is gebleven. De totale politie-inzet bedroeg in 

het afgelopen seizoen 296.537 uur, wat neerkomt op een toename met 1.949 uur (0,7%) ten 

opzichte van het seizoen 2012/2013. Op basis van het totaal aantal gespeelde wedstrijden 

(819), daalde de gemiddelde politie-inzet per wedstrijd van 406 naar 362 uur. Kijken we verder 

terug naar het totaal aantal inzeturen, dan zien we dat er in seizoen 2009/2010 nog 331.164 

uur aan politie werd ingezet. Vier seizoenen later is dat 296.537 uur, een daling van bijna 

12%. De laatste drie seizoenen zien we een stabiel beeld.

UREN 296.363
294.588

296.537

306.177

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
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Korte toelichting bij de inzetcijfers:

●● Evenals voorgaande seizoenen is meer dan de helft van de politie-inzet binnen het betaald 

voetbal gerelateerd aan de Eredivisie. Afgelopen seizoen is de politie-inzet in deze competi-

tie met 12.432 uur toegenomen ten opzichte van vorig seizoen; een stijging van bijna 9%. 

Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de gewijzigde samenstelling van de 

competitie, het competitieverloop en de stand op de ranglijst. 

●● De politie-inzet in de Eerste divisie is gestegen met 17.377 uur. Dat zou een toename bete-

kenen van bijna 49% ten opzichte van het vorige seizoen. Dit komt echter door de uitbrei-

ding van 18 naar 20 clubs en de onbekendheid met Jong Ajax, Jong FC Twente, Jong PSV 

en Achilles ’29 (zie ook kader eerste ervaringen Eerste divisie). Kijken we voor een vergelijk 

met vorig seizoen naar de gemiddelde inzet per wedstrijd, dan zien we een (gecorrigeerde) 

stijging van 11%. 

●● De politie-inzet voor de KNVB beker is met bijna 10% gestegen. Vergelijking met voor-

gaande seizoenen is moeilijk te maken omdat elk seizoen een ander verloop kent en clubs 

andere tegenstanders treffen. Dieptepunt dit jaar betrof de bekerfinale en voor de politie 

betekende dit een forse politie-inzet, vooral ook achteraf voor het grote opsporingsonder-

zoek (zie ook kader top 5 politie-inzet).  

●● In de nacompetitie / play-offs is sprake van een forse daling van de politie-inzet. Dit komt 

vooral door de hoge inzet van vorig seizoen bij de wedstrijden FC Twente – FC Utrecht en 

de finalewedstrijden FC Volendam – Go Ahead Eagles en Roda JC – Sparta.

●● Verder bepaalde de aard en omvang van buitenlandse supportersgroepen die bij de 

Nederlandse clubs op bezoek kwamen, in sterke mate de politie-inzet (zie ook kader top 5 

politie-inzet internationale competities).  

●● De politie-inzet bij het Nederlands elftal heeft betrekking op één interland in Nederland. 

De overige kwalificatiewedstrijden voor het WK werden in het afgelopen seizoen in het 

buitenland gespeeld. 

●● De politie-inzet bij oefen- en vriendschappelijke wedstrijden is gedaald vanwege het feit dat 

er dit seizoen minder risicovolle oefenwedstrijden zijn gespeeld. In het seizoen 2012/2013 

was een grootschalige politie-inzet nodig bij de oefeninterland Nederland – Duitsland. 

●● De inzet voor de Dienst Infrastructuur Domein Spoor (voorheen Spoorweg Politie) is met 

bijna 39% gedaald naar 9.660 uur. Dit komt onder andere door het feit dat de treincombi 

voor de wedstrijd Feyenoord - PSV, is omgezet naar een andere verplichte vervoersregeling. 

De treincombi PSV - Ajax kon niet uitgevoerd worden vanwege werkzaamheden aan het 

spoor. Daarnaast heeft de dienst minder (flex)ME ingezet.  

●● Het feit dat de genoemde treincombi voor de wedstrijd PSV – Ajax niet uitgevoerd kon 

worden heeft forse consequenties gehad voor de reguliere politie-inzet (zie kader top 5 

politie-inzet nationale competities). Zowel op de avond voorafgaand aan de wedstrijd als op 

de wedstrijddag zelf, bevonden zich diverse groepen Ajax-fans in Eindhoven en omgeving. 

Hoge politie-inzet was nodig om dreigende confrontaties tussen fans van PSV en Ajax te 

voorkomen. De wedstrijd werd uiteindelijk, ondanks een kort geding van Ajax, zonder Ajax-

publiek gespeeld.

CIV • Jaaroverzicht seizoen 2013 / 2014



11 CIV

●● De incidentele inzet is afgelopen seizoen met 29% gestegen naar 19.232 uur. Ruim 12.000 

uur werd ingezet voor het (mogelijke) kampioenschap van Ajax op drie verschillende dagen 

(6, 13 en 27 april). Daarnaast heeft de politie aan de vooravond van Ajax – Celtic en PSV 

– Dynamo Zagreb (Champions League) veel capaciteit ingezet vanwege ongeregeldheden 

(totaal ca. 1.100 uur). Andere opvallende inzetten waren nodig rondom de bekerwedstrijd 

JVC Cuijk – MVV (ca. 400 uur) en de wedstrijd Fortuna Sittard – VVV in de Eerste divisie (ca. 

550 uur). In de avond en dag na deze laatste wedstrijd was extra inzet nodig omdat een 

groep van circa honderd supporters van West Bromwich Albion in de stad bleven.

RISICO-INSCHATTING
Voor elke wedstrijd dienen de gemeente, politie en betaald voetbalorganisatie gezamenlijk een 

gedegen risicoanalyse te maken waarin de veiligheidsrisico’s, die gepaard gaan met de organi-

satie van grootschalige evenementen, gewogen worden. Op basis van deze analyse wordt elke 

wedstrijd vooraf gecategoriseerd, waaraan navenant risicobeperkende maatregelen worden 

getroffen. 

Het belang van het categoriseren van wedstrijden heeft niet alleen betrekking op de politie-

inzet, maar ook op de inzet van de veiligheidsorganisatie van de clubs. In de volgende grafiek 

wordt het aantal A, B en C wedstrijden van de afgelopen vier seizoenen in beeld gebracht voor 

de Ere- en Eerste divisie.

Top 5 politie-inzet bij wedstrijden uit nationale competities

Thuisclub Bezoekende 
club

Datum Competitie Politie-inzet

PEC Zwolle Ajax 20-04-2014 Beker 4.414

PSV Ajax 22-09-2013 Eredivisie 2.165

Ajax PSV 19-01-2014 Eredivisie 2.119

Feyenoord ADO Den 
Haag

29-09-2013 Eredivisie 1.998

Cambuur Heerenveen 26-01-2014 Eredivisie 1.945

Top 5 politie-inzet bij wedstrijden uit internationale competities

Thuisclub Bezoekende 
club

Datum Competitie Politie-inzet

Ajax Celtic 06-11-2013 Champions League 4.688

Ajax FC Barcelona 26-11-2013 Champions League 4.280

PSV Dynamo 
Zagreb

07-11-2013 Europa League 3.843

Ajax AC Milaan 01-10-2013 Champions League 3.020

Ajax Red Bull 
Salzburg

20-02-2014 Europa League 2.603



12CIV

EERSTE ERVARINGEN MET NIEUWE OPZET EERSTE DIVISIE
In het afgelopen seizoen zijn de eerste ervaringen opgedaan met de gewijzigde 

opzet van deze competitie. Naast drie beloftenteams is de competitie uitgebreid 

met een amateurvereniging uit de Topklasse. Hierdoor kon alvast ervaring worden 

opgedaan met de verplichte promotie / degradatieregeling tussen Topklasse en 

Eerste divisie in het seizoen 2015/2016. Door de veiligheidspartners is vooraf een 

inschatting gemaakt van de mogelijke gevolgen voor onder andere de openbare 

orde en veiligheid rondom deze wedstrijden. Hoe gaan de supporters hierop 

reageren, wat zijn de risico’s, hoeveel politie-inzet is nodig en welke beperkende 

maatregelen zijn nodig om de openbare orde en veiligheid rondom deze wedstrij-

den te kunnen beheersen?

Gedurende het seizoen heeft een multidisciplinaire commissie de ontwikkelingen 

hierop gemonitord en geëvalueerd. In algemene zin komt de commissie tot de 

conclusie dat door het ontbreken van enige ervaring met deze nieuwe opzet, in 

aanvang zwaardere maatregelen zijn genomen dan achteraf nodig bleek. In de 

tweede seizoenshelft daalde de politie-inzet en werden er minder beperkende 

maatregelen opgelegd. De politie-inzet bleef met 13.366 uur, onder het inge-

schatte aantal uren. Bij drie wedstrijden was door externe omstandigheden sprake 

van een bovengemiddelde politie-inzet. Volgens de commissie zou de politie-inzet 

verder gereduceerd kunnen worden.

In totaal hebben zich tijdens de 140 wedstrijden met de nieuw toegetreden clubs, 

23 vooral kleine incidenten voorgedaan. Volgens de commissie zijn hiervan drie 

op enige manier te relateren aan de nieuwe opzet. De relatie zit hem in protesten 

tegen de nieuwe opzet en/of spreekkoren naar de supporters van de toegetreden 

clubs.

Uit bovenstaande blijkt dat er verschillen zijn tussen de eerste en tweede sei-

zoenshelft van de Eerste divisie. Deze worden hieronder op hoofdlijnen in beeld 

gebracht en hebben betrekking op alle 140 wedstrijden waaraan de vier nieuw 

toegetreden clubs deelnamen. 

Indicator
Speelronde 

1 t/m 19
1e seizoenshelft

Speelronde 
20 t/m 38

2e seizoenshelft
Totaal

Wedstrijden 70 70 140

Inzeturen politie 7.441 5.925 13.366

Inzeturen politie gemiddeld 
per wedstrijd

106 85 95

Categorie A wedstrijden 41 50 91

Categorie B Wedstrijden 28 20 48

Categorie C Wedstrijden 1 0 1

Verplichte combiregelingen 24 16 40

Incidentsoorten 11 12 23
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PREDICAAT RISICOWEDSTRIJD
De mate van risico bij een wedstrijd wordt voornamelijk ingegeven door de 

mogelijke aanwezigheid van supporters waarvan bekend is dat zij geweldda-

dig zijn en de dreiging van confrontaties tussen rivaliserende supportersgroe-

pen. Daarbij worden in het kader voor beleid Voetbal en Veiligheid (2011) nog 

genoemd:

- 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 voetbalordeverstoorders;

- het tijdstip van de wedstrijd;

- controle op kaartverkoop en toegang;

- kruisende supportersbewegingen tussen verschillende wedstrijden op 

dezelfde dag;

- ongewenste samenloop met andere lokale en regionale evenementen;

- kwaliteit en kwantiteit van de veiligheidsorganisatie;

Er wordt gewerkt met drie categorieën, te weten:

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 maatregelenpakket.

Categorie B middelmatig risico zodat maatwerk aan maatregelen kan worden 

toegepast.

Categorie A laag risico; vrij los regime qua maatregelen.

Op grond van de categorisering worden bepaalde mate van toleranties gesteld 

ten aanzien van onder meer wel of geen alcoholconsumptie in en rond het sta-

dion, toelaten van sfeeracties en spandoeken, de kaartverkoop, het verplicht stel-

len van combireizen van uitsupporters en het verbieden van de toegang tot het 

stadion en –omgeving.
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Ontwikkeling risicoclassificatie wedstrijden Ere- en Eerste divisie in absolute 

aantallen

Door de toename van het aantal geregistreerde wedstrijden in de Eerste divisie in het afge-

lopen seizoen, zien we deels logisch ook een toename van het aantal wedstrijden met een 

laag- en middelrisico in het betaald voetbal (categorie A- en B-wedstrijden). De toename van 

het aantal wedstrijden categorie B, is ook een gevolg van de onbekendheid met de nieuwe 

opzet van de Eerste divisie en de gewijzigde samenstelling van de Eredivisie, zoals hiervoor al is 

aangegeven. Het aantal hoogrisico wedstrijden (categorie C) daalt gestaag over de afgelopen 

vier seizoenen. In de volgende grafieken zien we de ontwikkeling binnen Ere- en Eerste divisie.

 
Risicoclassificatie wedstrijden Eredivisie in absolute aantallen

In de Eredivisie zet de stijgende trend van meer wedstrijden met een hogere risicocategorie 

zich verder door. In de laatste drie seizoenen daalde het aantal laagrisico (A) wedstrijden van 

124 naar 86 en steeg het aantal middelrisico (B) wedstrijden van 165 naar 205. Het aantal 

hoogrisico (C) wedstrijden daalde in het afgelopen seizoen naar 15.

295
297

291

355

27
23

20
19

289
292

279

312

A-CATEGORIE

B-CATEGORIE

C-CATEGORIE

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

104
124

114

86

20
17 18

15

182

165
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205

A-CATEGORIE

B-CATEGORIE

C-CATEGORIE
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De toename van het aantal wedstrijden met een risicoclassificatie B in de Eredivisie komt 

door het feit dat veiligheidspartners zich genoodzaakt zagen om meer beperkende veilig-

heidsmaatregelen te nemen. Hierbij heeft de nieuwe samenstelling van de competitie mede 

een rol gespeeld vanwege de rivaliteit onder enkele supportersgroepen. Ook de eis van de 

Burgemeester, de infrastructuur (onvoldoende parkeermogelijkheden) en vooral het feit dat de 

partners geen groepjes uitsupporters in de stad willen hebben, gaf aanleiding voor een hogere 

risicoclassificatie. In de praktijk blijkt dat veiligheidspartners behoefte hebben aan maatwerk 

om de openbare orde goed te kunnen beheersen. De wens voor een verplichte vervoersrege-

ling komt hierbij het meeste voor (zie ook hoofdstuk combiregelingen). Dit maatwerk leidt in 

meer gevallen tot een hogere risicoclassificatie, waardoor de gewenste (vervoers)maatregelen 

opgelegd kunnen worden. Laagrisico (A) wedstrijden kennen immers een vrij regime. 

Risicoclassificatie wedstrijden Eerste divisie in absolute aantallen

De ontwikkeling binnen de Eerste divisie laat een enigszins vertekend beeld zien. Door de 

uitbreiding, zoals al eerder benoemd, zijn in de Eerste divisie in het afgelopen seizoen 96 wed-

strijden meer gespeeld dan in het seizoen 2012/2013. De toename van het aantal middelrisico 

(B) wedstrijden is hoofdzakelijk veroorzaakt door de onbekendheid met wedstrijden van de vier 

nieuwe teams, Jong Ajax, Jong FC Twente, Jong PSV en Achilles ‘29. Gedurende het seizoen 

nam het aantal middelrisico (B) wedstrijden van deze vier clubs af. De toename van de hoogri-

sico wedstrijden (C) komt door enkele derby’s in Brabant.  

191

173

7 6

2
4
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105

150

177

226

A-CATEGORIE
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C-CATEGORIE
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Na correctie en relatief bekeken ziet het beeld er voor de Eerste divisie als volgt uit (catego-

rieën afgezet tegen het aantal gespeelde wedstrijden):

Risico categorisering relatief Eerste divisie

Percentage van het totaal aantal gespeelde wedstrijden

Verder zijn de 22 wedstrijden in de play-offs 19 keer gecategoriseerd op middel risiconiveau (B) 

en 3 keer op laag (A). Wedstrijden voor de KNVB beker zijn 16 keer ingeschaald op laagrisi-

covol, 19 keer op middel en 2 keer op hoog risicovol. De overige bekerwedstrijden betroffen 

thuiswedstrijden van amateurclubs en deze zijn niet vastgelegd in het VVS. In de Champions 

- en Europa League zien we 5 keer een laagrisico wedstrijd, 11 keer een middelrisico en 3 keer 

een wedstrijd met een hoog risico.

COMBIREGELING VERVOER
Binnen het betaald voetbal kennen we de zogenaamde combiregelingen. Supporters die 

meereizen met hun club bij uitwedstrijden kunnen tot een bepaalde vorm van georganiseerd 

vervoer worden verplicht. De verplichte combi is een belangrijke maatregel om bezoekende 

supporters beheersbaar en gepland in (en uit) te laten stromen bij het stadion. Voor de poli-

tie voorkomt deze manier van vervoer veel ‘verrassingen’ en vermindert het de benodigde 

politiecapaciteit. 

Een verplichte combiregeling heeft betrekking op alle wedstrijden waaraan een betaald 

voetbalorganisatie heeft deelgenomen binnen de vier nationale competities (Eredivisie, Eerste 

divisie, KNVB beker en play-offs). In de internationale context kennen we deze maatregel niet 

en dat leidt regelmatig tot knelpunten en een verhoogde politie-inzet. Naar aanleiding hiervan 

heeft het Auditteam Voetbal en Veiligheid in het afgelopen seizoen onderzoek gedaan naar 

2012-2013 2013-2014

62% 59%

1% 1%

37% 40%

A-CATEGORIE

B-CATEGORIE

C-CATEGORIE
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alternatieve maatregelen en de mogelijkheid voor Europese afspraken (zie ook deel 3 ontwik-

kelingen in voetbal en veiligheid).

Afgelopen seizoenen zijn de volgende aantallen combiregelingen opgelegd:

Verplichte combiregelingen (Ere- en Eerste divisie, beker en play-offs)

In het afgelopen seizoen legden de veiligheidspartners voor 381 wedstrijden een verplichte 

auto, bus en/of trein combiregeling op. Er lijkt sprake van een forse toename maar dit heeft 

(statistisch) ook te maken met de toename van het aantal gespeelde wedstrijden in deze 

vier bovengenoemde nationale competities. In het afgelopen seizoen werden namelijk 763 

wedstrijden gespeeld in deze vier nationale competities, tegen 653 wedstrijden in het seizoen 

2012/2013. Kijken we voor een vergelijk naar het totaal aantal opgelegde combiregeling in 

verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden, dan zien we in de laatste vier seizoenen een 

redelijk stabiel beeld. Voor bijna de helft van alle wedstrijden wordt jaarlijks een verplichte 

combiregeling opgelegd. In het seizoen 2009/2010 betrof dit nog 65%.

Ontwikkeling combi’s nationale competities

(in verhouding tot aantal gespeelde wedstrijden)

354

49%
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45%

330

51%

381

50%
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2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
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INCIDENTEN EN AANHOUDINGEN
Hierna wordt ingegaan op de voetbalgerelateerde incidenten die hebben geleid tot verstoring 

van de veiligheid en/of de openbare orde. Ook wordt een overzicht gepresenteerd van de 

strafbare feiten die zich afgelopen seizoen hebben voorgedaan en de (al dan niet strafrechte-

lijke) afdoening van de feiten. De incidentgegevens komen uit het Voetbal Volg Systeem (VVS) 

die zijn ingevoerd door de politie. De cijfers rond de afdoening van misdrijven worden aange-

reikt door het Openbaar Ministerie en de gegevens rond uitgereikte civiele stadionverboden 

zijn afkomstig van de KNVB. Overigens wordt in de jaarlijkse veiligheidsmonitor van de KNVB 

ook gerapporteerd over wanordelijkheden en incidenten. Echter betreft het hier de incidenten 

die door de aanklager van de KNVB in onderzoek zijn genomen.

Incidenten zowel binnen als buiten het stadion 

Wangedrag van individuen en groepen supporters die aanleiding zijn voor verstoringen van 

de openbare orde, veiligheid en het plegen van strafbare feiten vindt zowel binnen als buiten 

het stadion plaats. Het is de (voetbal)officier van justitie die de relatie bepaalt tot het voetbal, 

indien een strafbaar feit gepleegd wordt buiten het stadion. 

Het onderscheid tussen binnen en buiten het stadion heeft onder meer te maken met de ver-

antwoordelijke voor het bewaren en herstellen van de orde en veiligheid rond voetbalwedstrij-

den. In eerste aanleg is de organisator van de voetbalwedstrijd/-evenement (betaald voetbal 

organisatie en/of KNVB) zelf verantwoordelijk voor een goed verloop en de veiligheid van het 

evenement zowel op het terrein als in de directe stadionomgeving. De politie is verantwoorde-

lijk voor de openbare orde in het publieke domein. 

EEN AAN VOETBAL GERELATEERD STRAFBAAR FEIT:
a) ieder strafbaar feit dat wordt gepleegd bij gelegenheid van een in Nederland 

of het buitenland gehouden voetbalwedstrijd, waaraan tenminste één vereni-

ging uit het betaalde voetbal of een vertegenwoordigend voetbalelftal deel-

neemt, 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 de betaald voetbalclub 

dan wel een lokale of landelijke voetbalmanifestatie anderzijds.

Bron: aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en -geweld van het OM.
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De grafiek hierna geeft het aantal geregistreerde incidentsoorten weer die in de afgelopen 

vier seizoenen hebben plaatsgevonden tijdens wedstrijden gespeeld in zowel de Ere- en Eerste 

divisie, als in de bekerwedstrijden, nacompetitie, interlands, oefenwedstrijden en Champions 

/ Europa League. Daarbij is tevens onderscheid gemaakt tussen incidentsoorten die hebben 

plaatsgevonden binnen en buiten het voetbalstadion. 

Voor de interpretatie van deze cijfers is het goed om te realiseren dat in VVS termen wordt 

gesproken over “incidentsoorten” ofwel categorieën incidenten. Zodoende is het mogelijk dat 

er bij één wedstrijd meer soorten incidenten kunnen plaatsvinden. Tevens kan één registra-

tie van een incidentsoort bestaan uit meerdere onderliggende incidenten uit de betreffende 

categorie. Bijvoorbeeld incidentsoort “vuurwerk” kan bij een wedstrijd maar één keer worden 

geregistreerd in het VVS, terwijl er op meerdere momenten voor, tijdens en na de wedstrijd 

vuurwerk is afgestoken.

Afgelopen seizoen is verder onderzoek gedaan naar de wijze waarop de registratie van inci-

denten aangepast kan worden, waardoor onderscheid gemaakt kan worden naar de aard, 

ernst en impact van een incident (licht/zwaar). Op dit moment wegen lichte en zware incident-

soorten even zwaar mee in de registratie. 

Een voorstel voor een verbeterde duiding van incidentsoorten is op dit moment nog in 

behandeling. De verwachting is dat incidentsoorten in de loop van het komende seizoen beter 

geduid kunnen worden naar aard, ernst en impact. 

Aantal incidentsoorten per seizoen

In het afgelopen seizoen zijn 787 incident(soort)en geregistreerd die gerelateerd zijn aan de 

819 gespeelde wedstrijden in het betaald voetbal in Nederland (alle competities). In seizoen 

2012/2013 werden 662 incidentsoorten geregistreerd bij 725 wedstrijden. Dit betekent een 

toename van 125 incidentsoorten bij een toename van 96 wedstrijden. Van deze incident-

soorten vonden er 471 binnen het stadion plaats en 316 er buiten. Vooral het aantal geregi-

streerde incidentensoorten binnen het stadion zijn toegenomen.
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Van het totaal aantal incidentsoorten hebben er 485 betrekking op de Eredivisie, tegen 383 in 

het seizoen 2012/2013, een toename van ruim 26%. Binnen de Eerste divisie hebben zich het 

afgelopen seizoen 173 incidentsoorten voorgedaan tegen 116 vorig seizoen. Dit zou neerko-

men op een toename van 49%. Deze toename is echter voor het grootste deel te verklaren 

door de nieuwe opzet, waardoor 96 wedstrijden meer gespeeld zijn dan vorig seizoen. Na 

correctie en relatief bekeken zien we binnen de Eerste divisie in het afgelopen seizoen, een 

toename van het gemiddeld aantal incidentsoorten per wedstrijd van ruim 11%.

Wanneer we inzoomen op de veelvoorkomende incidenten bij het voetbal, dan ontstaat het 

volgende beeld:  

Tabel veelvoorkomende voetbalgerelateerde incidentsoorten

 Binnen stadion  Buiten stadion

 10/11 11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 13/14

Bedreiging 16 13 11 8 4 10 6 7

Brandstichting 3 7 4 9 1 2 2 3

Mishandeling 24 26 22 34 10 15 17 16

Spreekkoor 61 50 46 57 16 13 17 12

Vechtpartij 26 33 29 37 33 47 36 38

Vernieling 32 35 25 39 25 31 21 25

Vuurwerk 124 114 110 129 85 102 94 98

Bekogeling 33 51 61 74 25 38 27 31

Anders 66 65 73 84 69 87 61 86

Totaal 385 394 381 471 268 345 281 316

Toelichting

●● Het totaal aantal geregistreerde incidentensoorten binnen stadions is in het afgelopen 

seizoen met ruim 23% gestegen naar 471. Het totaal aantal geregistreerde incidentsoorten 

buiten de stadions steeg met ruim 12% naar 316. 

●● Voor een deel kan de toename verklaard worden door de toename van het aantal wed-

strijden in het afgelopen seizoen (zie hiervoor). Andere oorzaken zijn de gewijzigde 

samenstelling van de Eredivisie, het competitieverloop en meer rivaliteit tussen sommige 

supportersgroepen. 

●● Kijken we naar de soorten incidenten, dan zien we over de gehele linie van geregistreerde 

incidentsoorten een toename, met uitzondering van bedreiging binnen het stadion en mis-

handeling en spreekkoor buiten het stadion. 

●● Bij de 140 wedstrijden met de vier nieuw toegetreden teams in de Eerste divisie hebben 

zich 23, vooral kleine incidenten voorgedaan. 
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●● Op grond van de VVS cijfers constateren we dat de incidentsoort vuurwerk ook afgelopen 

seizoen weer de meest voorkomende soort was, zowel binnen als buiten het stadion.

●● Na vuurwerk komt geweld (mishandeling / vechtpartij) het meest voor, zowel individueel als 

in groepsverband. Daarbij wordt met een mishandeling bedoeld het opzettelijk toebrengen 

van lichamelijk letsel tegen een individu, terwijl een vechtpartij meer duidt op een groeps-

gericht handgemeen. 

●● Binnen het stadion zijn de vernielingen met zo’n 56% substantieel toegenomen ten 

opzichte van vorig seizoen. 

●● “Bekogeling” komt ook veelvuldig voor en dan met name binnen het stadion. Dit seizoen 

zien we een verdere stijging van dit soort incidenten.

Geregistreerde strafbare feiten en aangehouden verdachten

Het aanhouden van supporters tijdens of na het plegen van een strafbaar feit is primair de taak 

van de politie. Maar ook stewards en beveiligers (burgers) mogen verdachten aanhouden als 

zij zien dat iemand op heterdaad een strafbaar feit pleegt. Die verdachte wordt dan zo spoedig 

mogelijk overgedragen aan de politie. Meestal worden personen individueel aangehouden. In 

een enkel geval gaat de politie over tot het aanhouden van een hele groep. 

Hierna volgt het aantal gepleegde strafbare feiten in grafiekvorm, vanaf het seizoen 

2010/2011.

Ontwikkeling strafbare feiten bij het voetbal

Afgelopen seizoen zijn 704 verdachten aangehouden of staandegehouden voor voetbal-

gerelateerde, strafbare feiten wat neer komt op een lichte toename ten opzichte van vorig 

seizoen; procentueel net boven de 4%. Deels wordt dit verklaard door de toename van het 

aantal wedstrijden en het aantal voetbalgerelateerde incidentsoorten in het afgelopen seizoen. 

Hiervan werden 626 verdachten aangehouden, de overige personen werden staandegehouden 

en kregen direct een proces-verbaal.

In het seizoen 2012/2013 werden 642 verdachten aangehouden en uit het verschil met het 

seizoen 2013/2014 kunnen geen conclusies getrokken worden. In diverse gevallen is een aan-

houding niet nodig en kan het strafbare feit direct worden afgedaan met een proces-verbaal.
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Na een aanhouding dan wel staandehouding wordt een groot aantal gegevens van de betref-

fende supporter geregistreerd, waaronder de leeftijd van de verdachte. Hierna wordt in rela-

tieve zin bekeken wat de leeftijdsverdeling is van de supporters die zich schuldig maken aan 

voetbalvandalisme en –criminaliteit in de afgelopen vier seizoenen. 

Relatieve verdeling naar leeftijd aangehouden supporter

Toelichting:

●● Ook het afgelopen seizoen lag de leeftijd van de meeste verdachten tussen de 19 en 24 

jaar. Het aandeel van deze leeftijdsgroep is na een daling vorig seizoen, toegenomen en 

weer terug op het niveau van het seizoen 2011/2012. 

●● Veruit de meeste supporters zijn aangehouden voor overtredingen betreffende de openbare 

orde en misdrijven betreffende openlijke geweldpleging. 

FIRST (FOOTBALL) ARRESTED
Een interessant gegeven is het aantal supporters dat voor het eerst, in de context van het 

voetbal, met politie / justitie in aanraking komt, de zogenaamde ‘first offender’. Hierbij wordt 

nog wel expliciet benadrukt dat (vooralsnog) niet-voetbalgerelateerde misdragingen van sup-

porters buiten beschouwing zijn gelaten. Voor een multidisciplinaire persoonsgerichte aan-

pak is een compleet beeld (incidenten / aanhoudingen binnen en buiten voetbaldomein) wel 

noodzakelijk. 

Bovendien 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 betrokken zijn geweest bij voetbalgerelateerde 

overlast en criminaliteit, maar niet in officiële registraties van politie en/of justitie voorkomen. 

We spreken daarom liever over “first (football) arrested” verdachten. Hierna wordt de verde-

ling gepresenteerd van de voetbalgerelateerde first arrested versus recidivisten. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

37% 39%
34%

39%

22% 22% 23%
19%

26%
23%

31% 30%

12-18 JAAR

19-24 JAAR

25-30 JAAR

> 30 JAAR

100% 100%100%100%

15% 15%
12% 12%
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Verhouding First (football) arrested – Recidivisten

Toelichting:

●● Ook afgelopen seizoen zien we dat het grootste gedeelte van de aangehouden supporters 

‘first football arrested’ zijn. Dit percentage ligt al jaren rond de driekwart.

 

SANCTIES: VERVOLGING EN STRAFFEN 
Hierna wordt een overzicht gegeven van de afdoening van de gepleegde feiten over het 

seizoen 2013/2014. Het betreffen sancties opgelegd door zowel politie (bron VVS) als de 

rechterlijke macht (bron OM). Niet alleen de (strafrechtelijke) overheid legt sancties op tegen 

personen die zich misdragen bij voetbalwedstrijden, maar ook de bestuurlijke overheid en 

civiele partijen. Hier wordt in het bijzonder gedoeld op gemeenten, de KNVB en de betaald 

voetbal organisaties zelf. Sinds vorig seizoen presenteren zowel het Openbaar Ministerie als de 

KNVB zelf hun cijfers met toelichting in het Jaaroverzicht veiligheid en openbare ordebeheer-

sing rondom het Nederlands betaald voetbal. Op dit moment overlappen de cijfers elkaar nog 

voor een deel, waardoor het overzicht nog niet stapelbaar is. 

 

AFDOENING POLITIE 
Onderstaand overzicht is een momentopname. Op de peildatum wordt naar de stand van 

zaken op dat moment gekeken. Er is sprake van een momentopname omdat het werk van 

politie en rechtelijke macht elkaar opvolgt in de strafrechtketen en de afdoening van de straf-

zaak in meer gevallen niet binnen één seizoen kan worden afgerond.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Politie Politie Politie Politie

In behandeling 36 51 16 60

Sepot 41 37 28 20

Proces verbaal (politie) 365 670 607 563

Transactie 208 144 19 61

Taak/werkstraf 2 6 5 0

Totalen 652 908 675 704

(Bron VVS)

143

Totaal
652

509

196

Totaal
908

712 128

Totaal
675

547

154

Totaal
704

550RECIDIVISTEN

FIRST-OFFENDERS

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
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Toelichting:

●● Op de peildatum (01-07-2014) heeft de politie nog 60 zaken in onderzoek, waaronder het 

grootschalige onderzoek naar de ongeregeldheden rondom de bekerfinale. De verwachting 

is dat de politie de meeste zaken hiervan afdoet met een proces-verbaal.

●● Van de 704 gepleegde feiten heeft de politie 563 keer proces-verbaal opgemaakt voor 

misdrijven en overtredingen in het seizoen 2013/2014. Het merendeel van de veelvoor-

komende overtredingen en eenvoudige misdrijven gerelateerd aan het voetbal worden 

middels het zogenaamde ZSM (zie kader “hoe werkt ZSM”: Zo samen, snel, slim, selectief, 

simpel en samenlevingsgericht mogelijk ) afgedaan; bij voetbalzaken vaak een transactie. 

HOE WERKT ZSM?
Alle aangehouden verdachten worden direct na aanhouding aangemeld 

bij het zogenaamde Selectie- en Coördinatiecentrum (SCC) van ZSM. 

Politiemedewerkers geven informatie over de aanhouding (verdachte, feit, 

omstandigheden) door aan de informatiemedewerker. Deze vult de informatie 

aan uit de systemen en maakt een kort persoonsdossier op. In het SCC wer-

ken een politiemedewerker, een officier van justitie, een OM-beoordelaar, een 

ketenprocescoördinator en een administratief medewerker. In het SCC bespreken 

het OM en de politie de zaak eerst voor, op basis van het persoonsdossier en de 

informatie van de hulpofficier van justitie.  Er wordt gekeken of de zaak ZSM kan 

worden afgehandeld of dat hij thuishoort in het reguliere proces, bijvoorbeeld in 

geval van een zware mishandeling. Als er gekozen is voor ZSM-afhandeling, wordt 

de zaak voorbereid voor de volgende stap: de selectietafel.  De politiemedewer-

ker van het SCC bespreekt de uit te voeren afhandeling met de behandelaar/

zaakscoördinator. Deze afhandeling kan variëren van een boete tot het doen van 

verder onderzoek (opsporing en/of ketenpartners). Mocht er uit het onderzoek 

nieuwe informatie naar voren komen wordt het SCC hierover direct geïnformeerd. 

Aan de selectietafel zitten ook de ketenpartners. Naar aanleiding van het aanvul-

lende onderzoek en inzichten van ketenpartners bepaalt de officier van justitie de 

definitieve afdoening of routering. Doordat alle ketenpartners dicht bij elkaar zit-

ten, is afstemming snel en eenvoudig. Een straf of sanctie wordt direct ten uitvoer 

gebracht; een boete/schadevergoeding kan direct worden betaald, een taakstraf 

wordt direct ingepland en een dagvaarding direct uitgereikt.

CIV • Jaaroverzicht seizoen 2013 / 2014
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AFDOENING RECHTERLIJKE MACHT 
De beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) bij binnenkomst van een dossier wordt geba-

seerd op een proces-verbaal van de politie. In het afgelopen seizoen 2013/2014 heeft het OM 

242 nieuwe processen-verbaal, voor misdrijven waarvan voetbalsupporters werden verdacht, 

van de politie ontvangen en beoordeeld.

Afdoening rechterlijke macht 

2012-2013 2013-2014

 OM Rechter OM Rechter

dagvaarding 114 134

OM strafbeschikking 3 33

OM transactie 41 39

OM sepot 34 57

OM voorwaardelijk sepot 19 5

opgeroepen na verzet tegen 
strafbeschikking

0 10

overgedragen naar ander 
arrondissement

3 4

voegen bij andere zaak 2 2

ontslag van rechtsvervolging 2 1

verwijzen naar ander forum 0 1

(gedeeltelijke) vrijspraak 9 19

strafoplegging 74 72

in behandeling 27 41

(Bron Openbaar Ministerie)

●● In totaal zijn in het afgelopen seizoen door het Openbaar Ministerie 284 OM beslissingen 

genomen voor misdrijfzaken met de classificatie “voetbalvandalisme”. Een aantal beslissin-

gen betrof zaken uit het einde van het seizoen daarvoor.

●● Van de 284 beslissingen zijn 134 verdachten gedagvaard, 39 met een transactie afge-

daan, 33 met een strafbeschikking en van 57 verdachten werd de strafzaak geseponeerd. 

Daarnaast werden 10 verdachten opgeroepen na een ingediend verzet tegen de strafbe-

schikking, 4 verdachten zijn overgedragen naar een ander arrondissement, van 5 ver-

dachten werd de strafzaak voorwaardelijk geseponeerd en in 2 zaken werd een beslissing 

genomen tot voeging bij een zaak die is gedagvaard. 

●● In het afgelopen seizoen zijn 93 eindbeslissingen genomen door een rechter en 19 verdach-

ten werden vrijgesproken. Eén van deze zaken is verwezen naar een ander forum en komt 

nog op zitting; in één andere zaak volgde ontslag van alle rechtsvervolging.
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●● In totaal zijn 72 verdachten veroordeeld door een rechter (zie ook kader); 36 verdachten 

kregen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd waarvan 22 gecombineerd met 

een werkstraf; 20 verdachten werden veroordeeld tot een werkstraf en 16 verdachten 

kregen een geldboete.

●● In 18 zaken kreeg de verdachte een straf met een bijzondere voorwaarde opgelegd. Vanuit 

deze bijzondere voorwaarden legde de rechter 12 stadionverboden op. Daarnaast zijn 7 

stadionverboden met een meldplicht als maatregel opgelegd door de rechter.

●● Van alle voetbalgerelateerde zaken zijn er nog 41 in behandeling. De datum waarop zaken 

door de rechter worden afgehandeld ligt voor een beperkt aantal zaken in een seizoen later 

dan het seizoen waarin de daadwerkelijke aanhouding plaatsvond.

●● Feiten waarvoor de verdachten zijn veroordeeld betreffen openlijke geweldpleging; 

bedreiging; wet wapens en munitie; belediging / discriminatie; verzet tegen de politie; niet 

voldoen aan bevel of vordering en huisvredebreuk. 

●● Supporters die zijn aangehouden voor openlijk geweld (141 Sr.) worden door het Openbaar 

Ministerie zwaarder bestraft wat veelal leidt tot de hoogste strafoplegging en in een aantal 

gevallen tot stadionverboden.

●● In de zaak waarin een aantal Cambuur supporters geweld hebben gepleegd tegen de ver-

trekkende trainer, heeft de Rechtbank Noord-Nederland in 13 zaken forse gevangenisstraf-

fen tot 6 maanden opgelegd. Veelal met een bijzondere voorwaarde van het volgen van 

een training gerelateerd aan geweld dan wel psychiatrische behandeling. Alle verdachten 

zijn naast de gevangenisstraffen ook veroordeeld tot de vrijheidsbeperkende maatregel van 

een stadion- en gebiedsverbod, samen met een meldplicht tijdens thuiswedstrijden gedu-

rende twee jaar. Van deze veroordelingen tot stadionverboden met meldplicht werden er 9 

uitgesproken in juli, na het seizoen 2013/2014.

(Cijfers en toelichting: bron Openbaar Ministerie) 
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STADIONVERBODEN 
(Cijfers en toelichting: Bron KNVB)

                                                                                                                                                      

Algemeen 

In Nederland kennen we twee soorten landelijke stadionverboden, strafrechtelijke stadionver-

boden, welke worden opgelegd door de rechter en civielrechtelijke stadionverboden die door 

de KNVB worden opgelegd. De civielrechtelijke stadionverboden zijn de meest voorkomende, 

van het totaal aantal opgelegde landelijke stadionverboden is elk seizoen meer dan 97 procent 

een civielrechtelijk stadionverbod van de KNVB. De mogelijkheid tot het opleggen van civiel 

rechtelijke stadionverboden is uniek in Europa en de wereld. In alle andere landen is een strin-

gent overheidssysteem van uitsluiting via het straf- en/of bestuursrecht van kracht. Vanwege 

het zeer beperkte aandeel strafrechtelijke stadionverboden wordt hieronder enkel ingegaan op 

het civielrechtelijke landelijke stadionverbod van de KNVB.

De KNVB kan een landelijk civielrechtelijk stadionverbod opleggen op basis van een melding 

van het Openbaar Ministerie (hierna: OM) of van een betaaldvoetbalorganisatie (hierna: 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.

Standaardvoorwaarden

Een stadionverbod op grond van de standaardvoorwaarden kan 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 over-

treding van de standaardvoorwaarden 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 door de richtlijn termijn stadionverbod van 

de KNVB. Daarnaast wordt bij gedragingen vanaf 12 maanden een geldboete opgelegd. 

Volmacht

De tweede grond waarop de KNVB een stadionverbod kan opleggen is op basis van de vol-

macht die de BVO’s op grond van hun huisrecht aan de KNVB hebben gegeven. Kort gezegd 
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houdt een stadionverbod op basis van de volmacht in dat iemand die zich (ver) buiten het 

stadion schuldig maakt aan voetbalgerelateerd wangedrag, niet welkom is in het stadion 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 juridisch te toetsen of 

deze melding voetbalgerelateerd is.

Reikwijdte en sanctie

De reikwijdte van het stadionverbod op basis van de volmacht is zeer beperkt. Het stadionver-

bod is enkel van kracht in het stadion vóór, tijdens of na afloop van een voetbalwedstrijd of 

voetbalevenement 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.

Facts en figures 

Om jaarlijks op dezelfde manier de opgelegde stadionverboden met elkaar te kunnen vergelij-

ken en te analyseren wordt er gewerkt met een referteperiode. De aangehouden referteperi-

ode is elk jaar van 1 juli tot 1 juli. Stadionverboden die in de periode tussen 1 juli 2014 en nu 

zijn opgelegd zijn dan ook niet in onderstaande cijfers opgenomen.

Opgelegde landelijke stadionverboden door KNVB (bron KNVB)  

SV opgelegd SV met feit(en)  
> 1 jaar

Aantal zaken voor com-
missie stadionverboden

Handhaving SV 
door commissie 
stadionverboden

Vrijwillige 
meldings-overeenkomst

641

407

210
190

43

333

217

72 68

15

601

449

199

146

19

662

572

457

161

223

136 137
118

4
31

2009 / 2010

2010 / 2011

2011 / 2012

2012 / 2013

2013 / 2014
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In bovenstaand schema, is per seizoen het aantal landelijke civielrechtelijke stadionverboden 

te zien dat door de KNVB is opgelegd tot en met de peildatum van 1 juli van het betreffende 

seizoen. 

In afgelopen referteperiode zijn er 572 landelijke stadionverboden opgelegd. Dit is een forse 

daling ten opzichte van voorgaand seizoen maar ongeveer het gemiddelde van de afgelopen 

tien jaar. Het aantal stadionverboden met een termijn van twee jaar of langer ligt op 161, dit 

zijn de ernstige of meervoudige delicten zoals het afsteken en het gooien van vuurwerk en is 

in aantal fors afgenomen. 

Opvallend en niet echt te verklaren, is de stijging van het aantal stadionverbodhouders dat 

deel heeft genomen aan de vrijwillige meldingsovereenkomst. Een ander opvallend gege-

ven is de forse daling van het aantal keren dat een persoon in beroep is gegaan tegen zijn 

stadionverbod. 

In het schema hieronder zijn de landelijk opgelegde stadionverboden gespecificeerd op basis 

van melder (BVO of OM) en op grondslag (standaardvoorwaarden of volmacht). Ook zijn het 

aantal strafrechtelijke stadionverboden opgenomen.

Specificatie landelijke stadionverboden (bron KNVB)

Opgelegde
landelijke SV’s

SV’s op basis van 
clubmelding

Sv’s op basis van 
OM (politie melding)

SV’s op basis 
van standaard-
voorwaarden

SV’s op basis  
van volmacht

Opgelegde  
strafrechtelijke SV’s

333

152

181

286

47

10

601

221

380

534

67

32

662

572

154

180

508

392

507

486

155

86

12
19

2010 / 2011

2011 / 2012

2012 / 2013

2013 / 2014



30CIV

Te zien is dat met name het aantal stadionverboden op basis van een OM melding sterk 

gedaald is ten opzichte van vorig seizoen. In relatie tot seizoen 2011/2012 is het ongeveer 

gelijk gebleven. Het aantal stadionverboden opgelegd op basis van een clubmelding is, ook in 

relatie tot het toegenomen aantal wedstrijden, licht gestegen.

Stadionverboden: Verhouding Club ~ OM meldingen

 Landelijke SV’s Percentage 
clubmeldingen

Percentage OM/poli-
tie meldingen

2009/’10 641 32,6% 67,4%

2010/’11 333 45,6% 54,4%

2011/’12 601 36,8% 63,2%

2012/’13 662 23,3% 76,7%

2013/’14 572 31,5% 68,5%

Bovenstaande tabel geeft de verhouding weer tussen de stadionverboden op basis van een 

club- en een OM melding. De huidige verhouding is ongeveer dezelfde als die door de jaren 

heen.

Specificatie stadionverboden (samengevat)

Alle stadionverboden worden opgelegd conform de richtlijn stadionverbod. In de richtlijn staat 

een veelvoud aan delicten opgenomen. In onderstaande tabel staan alle stadionverboden 

opgenomen maar samengevat tot de bekende tuchtcategorieën. Op deze manier is het een-

voudiger vergelijkingen te trekken tussen incidenten en de dadergerichte opvolging ervan.

1. Spreekkoren/belediging 84

2. Confrontatie/vechtpartij/geweld 190

3. Vuurwerk/brandstichting 73

4. Betreden speelveld 10

5. Gooien van voorwerpen 29

6. Vernieling 8

7. Overig (baldadigheid, huisvredebreuk, overtreding APV, etc.) 178

Totaal: 572

CIV • Jaaroverzicht seizoen 2013 / 2014
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Analyse en verklaring stadionverboden

Te zien is dat er fors minder stadionverboden zijn opgelegd ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Deze daling van het totaal aantal stadionverboden is volledig te verklaren door de forse daling 

van het aantal stadionverboden op basis van een OM melding. De verklaring hiervoor lijkt, niet 

zozeer te liggen in het afgelopen seizoen maar met name in het seizoen daarvoor. In seizoen 

2012/2013 heeft het OM 170 op stapel liggende zaken uit het seizoen 2011/2012, doorge-

meld aan de KNVB. Het is inherent aan het werken met een referteperiode dat er stadionver-

boden worden opgelegd in de daaropvolgende periode. In de referteperiode 2012/2013 was 

het aantal van 170 stadionverboden uit seizoen 2011/2012 echter uitzonderlijk groot.

In absolute zin is het positief dat, ondanks de daling van het totaal aantal stadionverboden, 

het aantal meldingen door de clubs in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden, licht 

is gestegen. In relatie tot de stijging van het aantal incidenten in afgelopen seizoen is echter, 

naast de OM-daling, ook het aantal landelijke stadionverboden op basis van een clubmelding, 

gedaald. 

Het aantal van 19 strafrechtelijke stadionverboden tot aan 1 juli is, zeker in relatie tot de 

toegenomen incidenten en de hoeveelheid KNVB stadionverboden, laag te noemen (na 1 juli 

zijn er nog 9 bijgekomen). De stijging is weliswaar positief, de KNVB hoopt dat deze stijging 

zich doorzet waardoor een betere balans tussen civiele en straf- dan wel bestuursrechtelijke 

sancties zal ontstaan. De KNVB hoopt dat de aangepaste voetbalwet daaraan zal bijdragen.

In algemene zin is het een ‘normaal’ beeld dat er procentueel meer stadionverboden opgelegd 

worden op basis van een OM melding dan via een melding van de club, zoals te zien is in de 

betreffende tabel. Clubs melden met name stadionverboden door voor incidenten die in het 

stadion gebeuren. Het OM, via de politie, kan daarnaast ook nog zaken doormelden welke 

zich (verder) buiten het stadion hebben voorgedaan. Om deze reden is het logisch dat er altijd 

meer stadionverboden op basis van een OM melding opgelegd worden. Daarbij verschuiven 

de incidenten zich meer en meer van in de stadions naar de periferie of nog verder van het 

stadion. 

Op clubniveau is het positief te constateren dat onder andere ADO Den Haag, FC Groningen, 

FC Twente, AZ Alkmaar, Cambuur en Vitesse met bovengemiddelde regelmaat zelf de verant-

woordelijkheid nemen om supporters die zich misdragen door te melden aan de KNVB voor 

een landelijk stadionverbod. Ajax en Feyenoord zijn ook dit jaar de clubs die de meeste suppor-

ters voor een landelijk stadionverbod hebben aangemeld.
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In de hierna volgende pagina’s zijn een aantal opmerkelijke gebeurtenissen uitgelicht waarbij 

voetbalvandalen betrokken waren in de periode juli 2013 – juli 2014. Hiermee wordt beoogd 

om wat meer beeld en inzicht te geven in het fenomeen voetbalvandalisme en –geweld en zo 

de cijfers uit het eerste deel wat meer tot leven te laten komen. 

31 augustus 2013 PEC Zwolle – FC Utrecht

Aan de vooravond van de wedstrijd PEC Zwolle – FC Utrecht voeren ongeveer 50 fans van 

Utrecht een verrassingsaanval uit op de vaste uitvalsbasis van PEC Zwolle supporters. In het 

supportershome zijn ongeveer 20 Zwolse fans aanwezig en er ontstaat een vechtpartij. De 

politie houdt 17 fans van Zwolle en Utrecht aan voor openlijke geweldpleging en maakt 

proces-verbaal op. Rondom de wedstrijd worden extra maatregelen genomen. Kort voor de 

wedstrijd geeft de speaker aan dat beide clubs afstand nemen van het incident, wat applaus 

oplevert. Tijdens en na de wedstrijd blijft het rustig. Zes verdachten krijgen een dagvaarding en 

moeten zich later dit jaar verantwoorden voor de rechter.

4 oktober 2013 Fortuna Sittard – MVV

Voor de wedstrijd Fortuna – MVV willen supporters van Fortuna een tocht maken van hun café 

naar het stadion. In verband met de ervaringen van voorgaande keren (met vernielingen en 

een zware vuurwerkbom) begeleidt de Mobiele Eenheid (ME) de groep supporters. Onderweg 

doen zich diverse incidenten voor en verricht de politie enkele aanhoudingen voor openlijke 

geweldpleging. Onder de groep Fortuna fans blijken zich ook supporters van Genk, Fortuna 

Köln en AZ te bevinden. Na de wedstrijd komt het buiten het stadion tot een confrontatie 

met de politie. De ME moet diverse keren ingezet worden om de rust te herstellen en politie-

agenten te ontzetten. Er vallen enkele gewonden. Na afloop doen supporters hun beklag over 

het politieoptreden en stellen zowel het Auditteam Voetbal en Veiligheid als het Openbaar 

Ministerie een onderzoek in naar de ongeregeldheden. Hieruit komen diverse aandachtspun-

ten naar voren die de politie doorvoert. In januari maakt het OM bekend dat zij geen vervol-

ging instelt naar leden van de ME.
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6 november 2013 Ajax – Celtic

Aan de vooravond van de Champions League wedstrijd Ajax – Celtic komt het in het centrum 

van Amsterdam tot heftige confrontaties. Fans vernielen meubilair en de ruiten van een café 

en bekogelen agenten met vuurwerk, fietsen, flessen en blikjes drinken. De politie moet meer-

dere charges uitvoeren om voetbalsupporters die zich misdragen uiteen te drijven. Tien tot 

vijftien relschoppers worden aangehouden. Acht agenten in burger raken gewond omdat ze 

plotseling worden aangevallen door supporters van Celtic. De relschoppers gooien daarbij met 

flessen en slaan met stokken. Waarom de groep zich tegen de agenten keerden, is onduidelijk. 

De agenten lopen diverse verwondingen op. Vier Celtic fans zijn via een snelrecht procedure, 

onvoorwaardelijk veroordeeld tot enkele maanden gevangenisstraf, voor het plegen van 

geweld tegen de politie.

19 december 2013 JVC Cuijk – MVV

Voorafgaand aan de bekerwedstrijd JVC Cuijk – MVV is het onrustig in het centrum van Cuijk 

waar MVV supporters zich ophouden in een lokale kroeg en volop alcohol drinken. Zij steken 

vuurwerk af en laten zich beledigend uit. Door politieoptreden wordt later die middag een 

confrontatie met NEC supporters, die zich ook in de stad ophouden, voorkomen. Ook op het 

sportcomplex misdragen MVV supporters zich door vernielingen te plegen en vuurwerk af te 

steken. Door het wedstrijdverloop (MVV verliest) komt het in de rust en na de wedstrijd tot 

confrontaties waarbij MVV supporters verhaal willen halen bij de trainer. Hierbij raken een 

steward en vier politieagenten gewond. Uiteindelijk keert de rust terug nadat MVV supporters 

met de bus terugkeren naar Maastricht. Voor de trainer van MVV is dit incident aanleiding om 

per direct te stoppen. 

22 januari 2014 NEC – FC Utrecht

Voor de bekerwedstrijd NEC – FC Utrecht wacht een groep NEC-supporters de bussen met FC 

Utrecht supporters op door zich te verstoppen in struiken. Op het moment dat de bussen het 

stadion naderen bekogelen de NEC-fans de bussen met allerlei voorwerpen waardoor drie bus-

sen zwaar beschadigd raken. Er vallen ook enkele gewonden waaronder de chauffeur en de 

politie houdt vier supporters aan. In de bussluis willen de Utrecht-fans verhaal halen en hierbij 

komt het tot een confrontatie met stewards en de politie. In het stadion steken fans kort voor 

de wedstrijd vuurwerk af en gooien dit op het veld, in andere vakken en in de gracht. Twee 
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stewards willen een fakkel in de gracht doven en raken zwaar gewond door een ander stuk 

zwaar vuurwerk. Zij moeten met diverse verwondingen behandeld worden in het ziekenhuis. 

Naar aanleiding van de ongeregeldheden stelt de recherche van Nijmegen een uitgebreid 

onderzoek in. De verdachte die het zware vuurwerk gooide waardoor de stewards gewond 

raakten, is inmiddels voor de rechter verschenen. De zaak werd aangehouden en zal later dit 

jaar voortgezet worden.

25 januari 2014 ADO Den Haag – Feyenoord

De wedstrijd ADO Den Haag - Feyenoord betreft een middenrisico (B) wedstrijd met ver-

scherpte controle bij met name de ingang van de gezinstribune. Dit omdat er aanwijzingen 

zijn dat er, net als vorig seizoen, supporters van Feyenoord in het bezit zouden zijn van kaarten 

voor andere vakken dan het uitvak. Kort voor rust blijkt dat bij een aantal fans van Den Haag 

het vermoeden bestaat dat supporters van Feyenoord op thuisvakken tussen de ADO fans zit-

ten. Voor een groep van ongeveer 15 ADO supporters is dit aanleiding om tien minuten voor 

einde wedstrijd het eigen vak te verlaten. Zij rennen naar een tussengelegen hek en willen hier 

doorheen breken. De politie probeert dit te voorkomen en de fans keren zich tegen de politie. 

De groep supporters groeit tot ongeveer 50 agressieve supporters en met hulp van de ME 

weet de politie de groep tegen te houden en voorkomt daarmee een confrontatie. 

9 maart 2014 Ajax – Cambuur Leeuwarden

Rondom de als laagrisico geclassificeerde (A) wedstrijd Ajax – Cambuur Leeuwarden komt 

het tot ongeregeldheden. Een deel van de Cambuur supporters bezoekt voor de wedstrijd de 

binnenstad van Amsterdam. Er dreigt een confrontatie te ontstaan tussen Ajax- en Cambuur-

supporters, maar deze wordt voorkomen door de politie. De Cambuur-supporters worden 

onder andere voor hun eigen veiligheid, per metro vervoerd naar de ArenA. Op de reguliere 

looproute naar het stadion, langs het supportershome, doen zich opnieuw ongeregeldhe-

den voor waarbij gewonden vallen. Er ontstaat een dermate dreigende situatie dat de politie 

(ME) zich genoodzaakt ziet het vuurwapen te trekken. Ook bij de ingang van het stadion 

komt het tot ongeregeldheden. Zowel supporters als politieagenten raken gewond. Door de 

ongeregeldheden kunnen onder andere drie bussen met supporters van Cambuur het stadion 

niet bereiken. Begin van de avond wordt een groep Cambuur-supporters onder begeleiding 

van de ME, met een extra trein naar Leeuwarden gebracht. Een speciaal team van de politie 

Amsterdam spoort in vier weken tijd tachtig gewelddadige voetbalfans op. Het team verricht 

ook onderzoek naar andere recente voetbalgerelateerde incidenten in Amsterdam. Van alle 

opgespoorde verdachten verschijnen er 26 voor de rechter tijdens een speciale themazitting. 
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Beperkt voetbal rond Nuclear Security Summit in Den Haag

Op 24 en 25 maart komen 58 wereldleiders naar Den Haag om tijdens de Nuclear Security 

Summit te praten over nucleair terrorisme. Het evenement heeft een omvang die voor 

Nederlandse begrippen uitzonderlijk is. Voor een veilig verloop van de top zijn op grote schaal 

veiligheidsmaatregelen genomen die in de weken rondom de top, veel inzet vragen van 

de Nationale Politie. Vanwege de druk die dit voor de politie oplevert, is er in het weekend 

voorafgaand aan de top beperkt voetbal mogelijk. Vijf wedstrijden in de Eredivisie en twee 

wedstrijden in de Eerste divisie worden verplaatst. De KNVB is gezien de omstandigheden 

gematigd tevreden met de uitkomst van het overleg met de partners, maar blijft teleurgesteld 

dat deze wedstrijden noodgedwongen verplaatst moeten worden. 

4 april 2014 overstap trainer Cambuur leidt tot onrust

Bij enkele fans van Cambuur Leeuwarden slaan te stoppen door nadat de trainer zijn overstap 

naar Heerenveen aankondigt. Zij dringen bij een training het stadion binnen en plegen vernie-

lingen. Er ontstaat een dreigende situatie voor de trainer en voor hem is dit aanleiding om per 

direct op te stappen. Diverse supporters krijgen van de club een stadionverbod en de club doet 

aangifte. De politie stelt een uitgebreid onderzoek in en in juni en juli veroordeelt de rechter 

diverse fans van Cambuur tot cel- en werkstraffen voor het bedreigen van de trainer en de 

ongeregeldheden. Daarnaast krijgen de fans een stadion- en gebiedsverbod opgelegd samen 

met een meldplicht voor de duur van twee jaar.

11 april 2014 Fortuna Sittard – VVV

Rondom de wedstrijd Fortuna Sittard – VVV moet de politie veel capaciteit inzetten om con-

frontaties tussen supportersgroepen te voorkomen. Circa honderd fans van West Bromwich 

Albion ondersteunen de fans van VVV. Een deel van de Engelse fans is in het bezit van een 

clubcard van VVV en reist met de opgelegde combiregeling mee met de VVV-fans. De politie is 

op grote schaal aanwezig waardoor ernstige incidenten uitblijven. Sommige fans uit Engeland 

blijken in eigen land een stadionverbod te hebben. Na de wedstrijd reist een groep Engelse 

fans mee terug naar Venlo die later op de avond, in een park samen met VVV-supporters, 

de confrontatie zoekt met Fortuna-supporters. Bij aankomst van de politie rennen de sup-

porters alle kanten op. De politie treft hierbij ook enkele fans van MVV en Genk (België) aan 

en noteert de namen. Niet vastgesteld kan worden of de confrontatie daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden.
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20 april 2014 Bekerfinale PEC Zwolle – Ajax

De bekerfinale tussen PEC Zwolle en Ajax in de Rotterdamse Kuip wordt bijna een half uur 

lang gestaakt, nadat supporters van Ajax massaal vuurwerk op het veld gooien. Ze gooien 

het vuurwerk en de brandende fakkels in het strafschopgebied waar de Ajax-doelman staat. 

Tijdens de onderbreking spreekt Ajax-directeur Edwin van der Sar de supporters vermanend 

toe. Naast het afsteken van vuurwerk plegen de fans van Ajax ook vernielingen in het stadion. 

Een gecombineerd grootschalig opsporingsonderzoek van de politie Rotterdam en Amsterdam 

samen met het Openbaar Ministerie van Rotterdam en Amsterdam leidt tot 22 aanhoudingen 

van Ajax-supporters in de maand juli. Een 16-tal aanhoudingen volgen nog en naar verwach-

ting staan de verdachten in november 2014 terecht. 
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In dit derde deel van het jaaroverzicht worden kort de belangrijkste ontwikkelingen weergege-

ven die van invloed (zullen) zijn op het domein van Voetbal & Veiligheid. 

UITBREIDING EERSTE DIVISIE
Om de Eerste divisie (Jupiler League) te revitaliseren en de zogenaamde “voetbalpiramide” te 

doorbreken wil de KNVB amateurclubs toe laten treden tot de Eerste divisie van het betaald 

voetbal. Vooralsnog gaat het om een tweejarige pilot, vooruitlopend op het verplicht promo-

veren van clubs uit de Topklasse met ingang van 2015/2016. In het afgelopen seizoen zijn 

positieve ervaringen opgedaan met de toetreding van vier nieuwe clubs (Jong Ajax, Jong FC 

Twente, Jong PSV en Achilles ’29) en tegelijkertijd met de uitbreiding van 18 naar 20 clubs. Er 

is nog niet eerder in een dergelijke samenstelling in de Eerste divisie gespeeld en dus was het 

vooraf lastig om de consequenties op het gebied van openbare orde en veiligheid te bepa-

len. De politie-inzet bij wedstrijden met deze nieuwkomers, bleef met 13.366 uur onder het 

ingeschatte aantal uren. Het aantal incidenten bleef beperkt tot 23, vooral kleine incidenten. 

Volgens de commissie zijn hiervan drie op enige manier te relateren aan de nieuwe opzet. De 

relatie zit hem in protesten tegen de nieuwe opzet en/of spreekkoren naar de supporters van 

de toegetreden clubs (zie tevens het kader eerste ervaringen Eerste divisie). Volgens de com-

missie kan de politie-inzet in het komende seizoen verder teruggebracht worden.

VRIJ REIZENDE VOETBALSUPPORTERS
Het landelijk Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid en het daaruit voortvloeiende actieplan 

is onder andere gericht op meer wedstrijden zonder beperkende veiligheidsmaatregelen voor 

groepen supporters (zogenaamde laagrisico, categorie A wedstrijden). Dit betekent dat meer 

supporters vrij kunnen reizen om een uitwedstrijd van hun club bij te wonen. Deze suppor-

ters reizen veelal per trein of bus, al dan niet in combinatie met eigen auto’s. Het is voor alle 

veiligheidpartners een doorn in het oog dat een deel van deze supporters regelmatig ernstig 

wangedrag vertoont op de landelijke vervoersstromen en dat daarbij onvoldoende ingegrepen 

wordt. Op voorstel van de landelijke Politie Advies Groep Voetbal is een aanpak in ontwikke-

ling die de heterdaadkracht van de politie verder vergroot. De regionale en landelijke politie-

eenheden versterken met deze aanpak de onderlinge samenwerking. Hierdoor kan politiecapa-

citeit, waaronder de Mobiele Eenheid, sneller en flexibeler binnen Nederland ingezet worden 

om de verdachten op heterdaad aan te houden. Dat is noodzakelijk want deze relatief kleine 

groep zogenaamde supporters verpesten het voor de goedwillende supporters. Daarnaast 

werkt dit wangedrag ook meer verplichte combiregelingen in de hand.  

DEEL 3. ONTWIKKELINGEN IN 
VOETBAL & VEILIGHEID
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UITSUPPORTERS IN THUISVAKKEN
De veiligheidspartners zijn het afgelopen seizoen diverse malen geconfronteerd met (drei-

gende) ongeregeldheden in stadions door uitsupporters in thuisvakken. In meer gevallen gaat 

het om uitsupporters, die ondanks een verplicht opgelegde combiregeling, toch op eigen 

gelegenheid naar een uitwedstrijd reizen. Zij kunnen het stadion in omdat zij op een andere 

manier aan toegangskaarten zijn gekomen, bijvoorbeeld via sponsorkaarten of via seizoens-

kaarten die bij bekenden in bezit zijn. In andere gevallen gaat het om groepjes uitsupporters 

die zich goed gedragen, maar als een spreekwoordelijke rode lap werken op de harde kern 

van de thuisclub.

Voor de gezamenlijke veiligheidpartners vraagt dit fenomeen een nadere studie naar effectieve 

maatregelen. We kunnen ons hierbij afvragen of het probleem bij de uitsupporters ligt die 

buiten de combiregeling toch in het stadion terecht weten te komen. Of bij de thuissupporters 

die geen uitsupporters in thuisvakken accepteren. Uit bovenstaande blijkt in ieder geval dat het 

ingezette normalisatietraject nog niet zover is dat in alle stadions, uit- en thuissupporters zon-

der beperkende maatregelen door elkaar en in goede sfeer naar een wedstrijd kunnen kijken. 

INTERNATIONALE HOOLIGANS / STADIONVERBODEN
Diverse Nederlandse supportersgroepen onderhouden vriendschapsbanden met buitenlandse 

supporters uit de grensstreek, veelal uit België en Duitsland en soms uit Engeland. Een onge-

wenste ontwikkeling betreft de aanwezigheid van internationale hooligans in de Nederlandse 

stadions, waarvan een deel in eigen land een stadionverbod heeft. Veelal sluiten deze groe-

pen aan bij onze overlastgevende supporters en veroorzaken zij problemen zowel binnen als 

buiten het stadion, maar ook in horecagebieden in de stad. In enkele gevallen beschikken deze 

buitenlandse hooligans over een clubcard en reizen ze met de verplicht opgelegde combirege-

ling mee naar uitwedstrijden. Het komt ook voor dat de buitenlandse hooligans rechtsreeks 

afreizen naar de stad waarin de uitwedstrijd wordt gespeeld. Dit vraagt om een gezamenlijke 

aanpak met onze buurlanden want het komt ook voor dat Nederlandse hooligans met een sta-

dionverbod afreizen naar het buitenland en daar overlast veroorzaken bij een voetbalwedstrijd. 

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft aangekondigd dit thema op de Europese agenda te 

zetten.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ EUROPESE WEDSTRIJDEN IN 
NEDERLAND
De aanpak van Europese wedstrijden blijkt voor gemeenten met een betaald voetbalorga-

nisatie die deelnemen aan internationale competities, regelmatig een knelpunt. Er gaat veel 

capaciteit zitten in politie-inzet en andere maatregelen. Combiregelingen opleggen kan niet. 

Fanzones zijn een aardig alternatief, maar alleen voor personen met een toegangskaartje. De 

groep ‘supporters’ zonder toegangskaartje (en de eigen achterban) is vaak het grootste pro-

bleem. In het afgelopen seizoen heeft het Auditteam Voetbal & Veiligheid onderzoek gedaan 

of de aanpak door de betrokken partijen uitgebreid kan worden en of er op Europees (UEFA) 
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niveau afspraken mogelijk zijn. Uit het onderzoek komen een aantal hoofdlijnen naar voren die 

voor de politie van belang zijn. Het gaat dan om het verbeteren van de informatie-uitwisseling 

over de bezoekende supporters tussen de juiste personen binnen de clubs en politie en vooral 

ook met de Dienst Infrastructuur (domein spoor) van de Landelijke Eenheid en de Nederlandse 

spoorwegen omdat een combiregeling niet mogelijk is. Daarnaast gaat het om de inzet van 

agenten uit het buitenland wat helpt met het uit de anonimiteit halen van supporters en het 

beperken van de inzet van de Nederlandse politie.  

KENMERKEN EN ACHTERGRONDEN VAN NOTOIRE 
ORDEVERSTOORDERS
Sinds enkele jaren identificeert en registreert de politie notoire ordeverstoorders rondom het 

voetbal, ook wel hooligans genoemd. In 2014 heeft het bureau Beke in opdracht van de 

Stuurgroep Hooligans in Beeld II onderzoek gedaan naar de kenmerken en achtergronden van 

228 notoire ordeverstoorders binnen het voetbal. Een uniek onderzoek want we weten wel 

om wie het gaat, maar niet wat hun kenmerken en achtergronden zijn. Dit onderzoek vult 

deze lacune in door te kijken naar de aard en omvang van antecedenten en politieregistraties 

van deze doelgroep (criminele carrière). Daarnaast is ook gekeken naar persoonsgerichte facto-

ren die het relgedrag beïnvloeden. 

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat psychische stoornissen een risicofactor 

zijn voor relgedrag. Daarnaast blijkt dat het delictgedrag zich niet beperkt tot het voetbal. In 

de meeste gevallen komt uitgaansgeweld, huiselijk geweld (binnen het gezin) en geweld op 

straat het meest voor. De onderzoekers pleiten voor een persoonsgerichte multidisciplinaire 

aanpak met specifieke aandacht voor de psychische en psychosociale oorzaken van het gedrag 

én aandacht voor de terreinen buiten het voetbal waar zij zich misdragen. Zij stellen voor om 

de aanpak en coördinatie vormt te geven vanuit de lokale Veiligheidshuizen. Bestaande instru-

menten die de politie nu ook al inzet binnen de aanpak van jeugdcriminaliteit zoals vroegsig-

nalering en dossieropbouw, zijn ook hier essentieel.  

De uitkomst van dit onderzoek was voor het CIV aanleiding om twee Hbo-studenten Integrale 

Veiligheidskunde te laten toetsen in hoeverre deze aanbeveling in de praktijk al werkt en wat 

hierbij door praktijkmensen als kansen en bedreigingen worden ervaren. Op hoofdlijnen blij-

ken een gemeenschappelijk doel van alle (zorg)partners in het Veiligheidshuis en oog hebben 

voor elkaars belangen, kritische succesfactoren. In het land zijn al mooie successen behaald 

waardoor notoire ordeverstoorders zijn aangepakt. 

MATCHFIXING (WEDSTRIJDVERVALSING) IN NEDERLAND
Criminelen die sportwedstrijden beïnvloeden om daarmee veel geld te verdienen of wit te was-

sen, vormen een ernstige bedreiging voor de integriteit van de sport. Het mag duidelijk zijn dat 

spelers, trainers, scheidsrechters en clubbesturen hiertegen beschermd moeten worden.

In het recente verleden zijn diverse (internationale) onderzoeksrapporten verschenen waaruit 

blijkt dat ‘matchfixing’ (wedstrijdvervalsing) in het Europese voetbal op grote schaal voorkomt. 
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Naar aanleiding hiervan heeft het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport een 

onderzoek ingesteld naar de vraag op welke wijze en in welke mate matchfixing in Nederland 

plaatsvindt en hoe de risico’s effectief ingeperkt kunnen worden.

De onderzoekers komen in dit onderzoek1 van september 2013 tot de volgende eindconclusie:

Citaat: “De eindconclusie van het uitgevoerde onderzoek is dat matchfixing zich ook in 

Nederland voordoet, maar dat het fenomeen, voor zover de verzamelde informatie strekt, niet 

als structureel en wijdverbreid moet worden beschouwd. Echter, risico’s op matchfixing doen 

zich ook in Nederland voor. Bovendien kan een klein aantal fixers grote schade aan competities 

toebrengen en wedstrijdvervalsing verdient dan ook blijvende aandacht van alle relevante pri-

vate en publieke partijen. Wij zien geen aanleiding voor een ‘Deltaplan’ van te nemen maatre-

gelen, maar wel voor proportionele verbeteringen in de bestaande aanpak en regelgeving”.

De onderzoekers doen een aantal concrete aanbevelingen op het gebied van preventie, 

signalering en opsporing en vervolging. In Europees verband (Europese Unie en de Raad van 

Europa) zijn al diverse initiatieven gestart om te komen tot een effectieve aanpak en zijn 

diverse projecten gefinancierd voor de bestrijding van dit fenomeen. In Nederland werken 

onder andere het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het NOCNSF, KNVB, kans-

spelautoriteiten, politie en justitie samen om inhoud en vorm te geven aan de aanbevelingen 

uit het rapport. Politie en Justitie werken onder andere al samen aan de uitbouw van expertise, 

het beter herkennen van signalen, het verhogen van de meldingsbereidheid en het verbeteren 

van de informatiepositie. Daarnaast bekijken politie en justitie hoe criminele inlichtingen en 

restinformatie uit opsporingsonderzoeken beter ingezet kunnen worden. 

DUIDEN ZWAARTE INCIDENTSOORTEN
Eén van de doelstellingen van de huidige aanpak van voetbalvandalisme is het terugdringen 

van incidenten binnen en buiten de stadions. Goed zicht op de ernst en omvang hiervan is 

nodig om effectieve maatregelen te kunnen treffen. Dit vereist een gedegen registratie van de 

incidenten. Op dit moment kunnen in het Voetbal Volg Systeem alleen incidentsoorten vastge-

legd worden zoals vuurwerk, bekogeling, vechtpartij, vernieling en mishandeling. Het aantal 

vechtpartijen en de hoeveelheid vuurwerk, de ernst en de omvang van de incidenten kunnen 

niet vastgelegd worden. Dit geeft geen goed beeld van het werkelijk aantal lichte en zware 

incidenten. Voor de Regiegroep Voetbal en Veiligheid is dit reden geweest om onderzoek te 

doen naar een andere wijze van registreren, die beter zicht geeft op het aantal incidenten en 

de zwaarte daarvan. De eerste voorstellen liggen op tafel en op dit moment vindt verdere ver-

dieping plaats. Na goedkeuring door de Regiegroep voeren de partners de nieuwe wijze van 

registreren op een geschikt moment in. 

1 “Matchfixing in Nederland. De aard en reikwijdte van het probleem, de risico’s en de aanpak”; Spapens 
Tilburg University en Olfers VU Amsterdam, september 2013
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POLITIE-INZET BIJ BETAALD VOETBAL STABILISEERT
In voetbalseizoen 2013/2014 heeft de politie 296.537 manuren ingezet rondom wedstrijden 

in het Nederlands betaald voetbal. Een lichte stijging (0,7%) ten opzichte van het seizoen 

2012/2013, terwijl het aantal gespeelde wedstrijden toenam (96), vooral vanwege de uitbrei-

ding van de Eerste divisie naar twintig clubs. Meer dan de helft van het totaal aantal uren is 

ook in het afgelopen seizoen, ingezet bij wedstrijden in de Eredivisie. Vanuit meerjarenperspec-

tief lijkt de politie-inzet zich met het huidige pakket aan veiligheidsmaatregelen te stabiliseren. 

Sinds het seizoen 2009/2010 is de politie-inzet met 12% afgenomen en in de laatste drie 

seizoenen besteedde de politie rond de 296.000 uur aan het betaald voetbal in Nederland. 

Ook binnen de Ere- en Eerste divisie zien we dat de politie-inzet in de laatste seizoenen, niet 

significant toe- dan wel afneemt. 

Met grote belangstelling kijkt de politie uit naar de resultaten van het onderzoek van het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum naar de effectiviteit van het huidige 

pakket aan veiligheidsmaatregelen in het Nederlands betaald voetbal. Uiteindelijk doel is om 

notoire ordeverstoorders stevig aan te pakken, de politie-inzet verder terug te dringen en strin-

gente veiligheidsmaatregelen, die gevolgen hebben voor alle supporters, zoveel als mogelijk 

te beperken. Alle voetbalsupporters moeten veilig en zonder veel gedoe naar een voetbalwed-

strijd kunnen gaan. 

Ondanks de snelle invoering van de nieuwe competitieopzet van de Eerste divisie, met daaraan 

gekoppeld een niet te voorspellen effect op onder andere de politie-inzet, zijn de eerste erva-

ringen positief. Naast de drie beloftenteams Jong Ajax, Jong FC Twente en Jong PSV werd de 

competitie uitgebreid met Achilles ’29 uit de Topklasse. Hierdoor kon alvast ervaring worden 

opgedaan met de verplichte promotie / degradatieregeling tussen Topklasse en Eerste divisie 

in het seizoen 2015/2016. Bij de 140 gespeelde wedstrijden met de vier nieuwkomers, bleef 

de politie-inzet met 13.366 uur, onder het ingeschatte aantal uren. In de tweede seizoenshelft 

daalde de politie-inzet, werden er al minder beperkende maatregelen (combiregelingen) opge-

legd en de verwachting is dat dit in het komende seizoen verder zal dalen.

AANHOUDINGEN EN STAANDEHOUDINGEN LICHT GESTEGEN
In het seizoen 2013/2014 heeft de politie 704 verdachten aangehouden of staandegehouden 

voor voetbalgerelateerde, strafbare feiten. Een lichte stijging (4%) ten opzichte van het seizoen 

2012/2013. Hiervan werden 626 verdachten aangehouden, de overige personen werden 

staandegehouden en kregen direct een proces-verbaal. In het seizoen 2012/2013 werden 642 

verdachten aangehouden en uit het verschil in aanhoudingen tussen beide seizoenen, kunnen 

geen conclusies getrokken worden. In diverse gevallen blijkt een aanhouding niet nodig en kan 

de politie het strafbare feit direct afdoen met een proces-verbaal. 

CONCLUSIES
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De politie maakte in het afgelopen seizoen 563 processen-verbaal op en 60 zaken zijn nog 

in onderzoek, waaronder het grootschalige onderzoek naar de ongeregeldheden tijdens de 

bekerfinale tussen PEC Zwolle en Ajax in de Rotterdamse Kuip. Het merendeel van alle zaken 

betreffen misdrijven en overtredingen van de openbare orde, van lichte overtredingen van 

de Algemene Plaatselijke verordening (APV) tot zware geweldsmisdrijven. In totaal zijn in het 

afgelopen seizoen 134 verdachten gedagvaard waarvan 93 verdachten voor de rechter zijn 

verschenen. De Rechter heeft aan 72 verdachten een straf opgelegd, waarvan 36 met een 

onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De KNVB legde 572 (civiele) stadionverboden op waarvan 

het overgrote deel is aangemeld door het OM. De strafrechter legde in het afgelopen seizoen 

19 stadionverboden op als bijzondere strafvoorwaarde of maatregel.

Het aantal geregistreerde incidentsoorten binnen en buiten de stadions steeg in het afgelopen 

seizoen naar 787. In het seizoen 2012/2013 ging het om 662 incidentsoorten. Dit valt deels te 

verklaren door het feit dat er in de Eerste divisie 96 wedstrijden meer gespeeld zijn. Daarnaast 

hebben de gewijzigde samenstelling van de Eredivisie, het competitieverloop en de rivaliteit 

onder enkele supportersgroepen hieraan bijgedragen. Kijken we voor een vergelijk naar het 

gemiddeld aantal incidentsoorten per wedstrijd, dan zien we een (gecorrigeerde) toename 

van ruim 5%. Vooral binnen de stadions en tijdens wedstrijden in de Eredivisie doen zich de 

meeste incidentsoorten voor. 

CIV • Jaaroverzicht seizoen 2013 / 2014



43 CIV

In het betaald voetbal is een kleine groep orderverstoorders verantwoordelijk voor ongeregeld-

heden en geweldsmisdrijven. Deze groep zorgt niet alleen voor problemen tijdens het voetbal, 

maar ook daarbuiten. Notoire ordeverstoorders en geweldplegers komen we ook tegen bij uit-

gaansgeweld, huislijk geweld en geweld op straat. De persoonsgerichte aanpak blijft daarom 

noodzakelijk en alleen door intensief samen te werken met gemeenten, voetbalclubs, KNVB, 

Openbaar Ministerie, Rijksoverheid en andere betrokken veiligheidspartners kunnen we zorgen 

voor een veiliger samenleving met veilige voetbalwedstrijden. 

 

De veiligheidssituatie rondom wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal lijkt te stabili-

seren. De laatste drie seizoenen zien we in de cijfers geen significante toe- of afname. Het 

lijkt erop dat met het huidige pakket aan maatregelen en de huidige inzet van politie en 

veiligheidspersoneel van clubs er een status quo is bereikt. Het is dan ook aan te bevelen dat 

de betrokken veiligheidspartners samen op zoek gaan naar fundamentele wijzigingen in de 

aanpak van voetbalvandalisme en –geweld om een trendbreuk te realiseren. De uitkomsten 

van het lopende onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

(WODC) naar de effectiviteit van de huidige veiligheidsmaatregelen binnen het voetbal 

biedt daarvoor een prima aangrijpingspunt. Maar ook het rapport van bureau Beke, naar de 

kenmerken en achtergronden van notoire ordeverstoorders. Bovendien blijkt uit de cijfers dat 

meer dan de helft van de totale politie-inzet opgaat aan wedstrijden in de Eredivisie en dat 

de meeste incidenten zich voordoen in deze competitie. Het is dan ook aan te bevelen dat de 

veiligheidspartners vooral het accent leggen op een trendbreuk binnen de Eredivisie.

 

De inzet van de politie rondom voetbalwedstrijden bestaat voor het grootste deel uit de 

handhaving van de openbare orde op wedstrijddagen en de opsporing van verdachten die 

verantwoordelijk zijn voor voetbalgerelateerde strafbare feiten. Met als doel de persoons-

gerichte aanpak verder te verstevigen dient nog meer te worden geïnvesteerd in het opspo-

ren van verdachten van voetbalgerelateerde delicten. Samen met de inspanningen van alle 

veiligheidspartners, dient de kleine groep kwaadwillende supporters nog verder te worden 

gereduceerd. Pas dan wordt de weg vrij gemaakt voor verdere normalisatie binnen het betaald 

voetbal. Belangrijk aandachtspunt hierbij voor alle veiligheidspartners is het voorkomen van 

een zogenaamd “waterbedeffect”; dat de problematiek zich verplaatst naar andere domeinen 

in de openbare ruimte. Het advies is om met deze gedachte rekening te houden bij de verdere 

vorming van de Nationale Politie en dat de politie-eenheden met elkaar zoeken naar manieren 

om (recherche)capaciteit slimmer te benutten. Om de veiligheid in en rond de stadions beter te 

kunnen duiden, bevelen we als laatste aan om de huidige incidentsoorten meer te differentië-

ren naar aard, omvang en impact om zo gebeurtenissen beter in perspectief te kunnen zetten.

AANBEVELINGEN
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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

APV = Algemene Plaatselijke Verordening

BVO = Betaald Voetbal Organisatie

CIV = Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme

DSP = Dienst Spoorwegpolitie

KNVB = Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

ME = Mobiele Eenheid

OM = Openbaar Ministerie

NFIP = National Football Information Point (buitenlandse CIV’s)

NP = Nationale Politie 

NPT = Nederlands Politieteam

SR =  Strafrecht

UEFA  = Europese Voetbalbond (Union Des Associations Européennes de Football)

VNG  =  Vereniging Nederlandse Gemeenten

VVS = Voetbal Volg Systeem

Wet MBVEO = Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast

WK = Wereld Kampioenschap
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