
Supportersgeweld

De naam Beverwijk staat symbool voor het trieste dieptepunt in de historie van
het Nederlandse supportersgeweld. Op zondag 23 maart 1997 vond in een
weiland binnen die gemeente een veldslag plaats tussen Ajax- en Feijenoord-
supporters die leidde tot de dood van een Ajax-supporter. Een week eerder was
het al bijna misgegaan toen een confrontatie gepland stond tussen beide
groepen midden op de A10, de rondweg om Amsterdam. Mede door ingrijpen
van de politie werd een veldslag nog net voorkomen. Deze incidenten
betekenden het einde van een aantal betrekkelijk rustige voetbalseizoenen.

Het voetbalgeweld kwam hoog op de agenda van de regering te staan, ook
omdat Nederland en België werden uitgekozen om samen in het jaar 2000 het
Europese Kampioenschap voetbal voor landenteams (EK2000) te organiseren.
In deze Momentopname wordt een overzicht gegeven van het fenomeen
supportersgeweld vanaf 1995, aan de hand van begrippen uit het voetbaljargon.
Aan de orde komen onder meer de achtergronden van supportersgeweld en
gewelddadige supporters, het beleid, wet- en regelgeving, preventieve en
repressieve maatregelen, de samenwerking tussen de betrokken instanties
(overheden, politie, KNVB, clubs e.a.) en de voorbereiding van het EK2000.

De bal (Wat is supportersgeweld? trends)

De term voetbalvandalisme wordt in de literatuur veelvuldig gebruikt terwijl
de term supportersgeweld de lading beter zou dekken. Door het Centraal
Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) wordt de volgende definitie
gehanteerd:

Gedragingen van personen, alleen of in groepen, in relatie tot een in
Nederland of in het buitenland gespeelde voetbalwedstrijd waarbij één club
uit het betaalde voetbal of het nationale elftal is betrokken, die te maken
hebben met verstoring van de openbare orde/veiligheid en/of het plegen van
strafbare feiten met betrekking tot die wedstrijd in en rond het stadion, dan
wel gepleegd tijdens het gaan naar en van deze wedstrijd.
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Supportersgeweld kan onderscheiden worden in:
– spontaan geweld n.a.v. gebeurtenissen in relatie met de voetbalwedstrijd

zelf;
– gepland geweld, dat op voorhand in enigerlei mate is georganiseerd en

onafhankelijk is van de voetbalwedstrijd.
De volgende trends zijn sinds 1995 waar te nemen:
– het supportersgeweld heeft zich meer naar buiten het stadion verplaatst en

vindt vaker plaats in omstandigheden die niet direct in relatie staan tot een
voetbalwedstrijd;

– de organisatiegraad in de vorm van tactisch en strategisch gedrag is
toegenomen;

– het gebruik van telecommunicatiemiddelen (mobiele telefoons en
Internet) is aanzienlijk toegenomen. Er worden confrontaties afgesproken,
valse meldingen gedaan bij de politie en bedreigingen geuit. Bovendien
wordt de politieradio met scanners afgeluisterd.

– het georganiseerde (en dus gecontroleerde) supportersvervoer wordt vaker
genegeerd. Er is een toenemend gebruik van eigen of gehuurde
vervoermiddelen, met als gevolg dat niet begeleide supporters onderweg en
in de omgeving van het stadion overlast veroorzaken.

– het fysieke en verbale geweld is verhard en richt zich minder tegen zaken
maar des te meer tegen personen;

– het wapenbezit en -gebruik is toegenomen;
– het gebruik van (hard)drugs, vaak in combinatie met alcohol is

toegenomen;
– het aantal geweldsincidenten bij amateurvoetbal waarbij spelers, scheids-

rechters en toeschouwers betrokken zijn, lijkt toe te nemen.
– het verbale geweld in de vorm van o.a. racistische en antisemitische

uitlatingen binnen stadions is toegenomen.

Aanvallers (achtergronden van gewelddadige supporters)

Problematische supporters kunnen verdeeld worden in drie groepen. De
kleinste groep is de harde kern . Leden van harde kernen kunnen getypeerd
worden als aanstichters/regisseurs van supportersgeweld. De wat oudere
figuren hebben de leiding. Zij lopen al vele jaren mee en zijn uitgegroeid tot
informele leiders. Zelf nemen zij meestal niet deel aan de ongeregeldheden en
zijn daarom moeilijk te pakken. De harde kern wordt omringd door een grotere
groep van doeners/uitvoerders (meelopers), die beschouwd kan worden als
aspirant harde kern en die zonodig direct inzetbaar is. Deze groep is verant-
woordelijk voor het grootste deel van de gewelddadige acties. Daaromheen zit
een grote groep mensen die het interessant vindt om erbij te horen. Zij lopen
meestal weg als het op fysiek geweld aankomt.Gewelddadige supporters zijn
voornamelijk jongens en jonge mannen in de leeftijd tussen de 12 en 35 jaar, en
vooral tussen de 15 en 30 jaar. De laatste jaren lijkt het aandeel van oudere en
invloedrijke voetbalvandalen binnen de harde kern toe te nemen. Verder valt
op dat de gemiddelde leeftijd van aangehouden supporters lager wordt,
waarbij vooral binnen de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar de laatste jaren een flinke
stijging is te zien (figuur 1).
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Figuur 1

De meerderheid van de meelopers is afkomstig uit lagere sociale milieus en
heeft geen of nauwelijks schoolopleiding. De schoolperiode is veelal
problematisch verlopen (vernielingen en vechtpartijen). Bij de harde kern zijn
de meer intellectuele figuren te vinden uit de midden- en hogere klasse. Zij
hebben meestal ook een baan.
Het politieke bewustzijn lijkt beperkt. Racistische en rechts-extremistische
uitlatingen zijn meestal slechts bedoeld als provocatiemiddel. Rechts-
extremistische groeperingen hebben nauwelijks invloed op supporters.
Een aantal gewelddadige supporters maakt excessief gebruik van diverse hard-
en softdrugs, vaak in combinatie met alcohol. Met name het toenemende
gebruik van XTC in combinatie met alcohol kan leiden tot zeer agressief gedrag,
verlegging van de pijngrens en onderdrukking van angstgevoelens.
De voornaamste motieven van gewelddadige supporters lijken te zijn: de kick,
spanning en sensatie, rivaliteit tussen verschillende supportersgroepen
(vèrgaande verbondenheid met de club), prestige verwerven, en in iets mindere
mate provocaties door rivaliserende supporters en resultaten op het veld.
De laatste jaren lijkt een nieuwe categorie relschoppers zich te manifesteren. Zij
hebben geen binding met een club en komen alleen voor de rellen en ongere-
geldheden. Ze zijn vaak ook in andere situaties betrokken bij geweld en zijn
veelal bekend bij politie en justitie.

Tactiek (communicatie/samenwerking/gedrag/modus operandi)

Er is een tendens waargenomen volgens welke supporters, in een zekere mate
van georganiseerd verband, doelbewust onverwachte kortstondige confron-
taties en ordeverstoringen plannen buiten het stadion. Dat is op te maken uit:
contacten tussen supporters onderling en met rivaliserende supporters vooraf,
het voorafgaand uitvoeren van verkenningen en het gezamenlijk vooruitreizen
op de wedstrijddag. Harde kernen van Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s)
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maken veelvuldig gebruik van mobiele telefoons en internet om onderling
afspraken te maken en rivaliserende supporters uit te dagen. Ze onderhouden,
ook buiten het voetbal, vaak persoonlijke contacten met elkaar. De onderlinge
(club)verbondenheid wordt bij harde kernen versterkt door het dragen van
bijzondere clubsymbolen en -tekens (tatoeages) en bepaalde kleding.
Supporters hanteren eigen gedragsregels bij confrontaties, zoals niet weglopen,
elkaar steunen, geen onschuldige derden aanvallen, met blote handen vechten
en niet doorgaan als een rivaal op de grond ligt. Deze regels worden echter
regelmatig geschonden (met uitzondering van de onderlinge steunverlening:
als je je maten in de steek laat, hoor je er niet meer bij).
Het door de supporters gebruikte geweld is niet ongericht, maar is vooral
gericht op rivaliserende supporters. Als men die niet kan bereiken, komt het
vaak tot vernielingen, waarbij de voorkeur uitgaat naar zaken die in verband
lijken te staan met de rivaliserende groep. Over het algemeen wordt een
confrontatie met de politie ontweken, tenzij de politie iets tegen de supporters
onderneemt.
Bij confrontaties wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van een steeds
gevarieerdere verzameling wapens. Vrouwen worden soms door supporters
ingezet om wapens het stadion in te smokkelen.
Bij wedstrijden van het Nederlands elftal zijn er vrijwel nooit confrontaties
tussen Nederlandse supportersgroepen. Er zijn dan zelfs contacten en vormen
van samenwerking met rivaliserende groepen, gericht tegen buitenlandse
groepen. Er zijn ook samenwerkingsverbanden geconstateerd tussen Neder-
landse en buitenlandse supporters(groepen); deze lijken niet in aantal of
intensiteit te zijn toegenomen.
Mediaberichtgeving kan een bevorderende invloed hebben op het gedrag en de
status van voetbalvandalen. Bekend is dat veel vandalen verwoede verzamelaars
zijn van berichten in de media over supportersgeweld, en dan met name de
eigen gedragingen en die van hun groep. Daarnaast worden media gebruikt om
elkaar uit te dagen en de rivaliteit te versterken.

Spelregels (wet- en regelgeving/richtlijnen)

Op 1 april 1999 is de richtlijn Voetbalvandalisme en  -geweld (nr. 1999R003) van
het Openbaar Ministerie (OM) van kracht geworden. Het justitieel optreden is
daarin bepaald tot alle vormen van fysiek geweld, tegenwerking van politie en
veiligheidsdiensten, bedreiging, discriminatie, vuurwerk- en wapendelicten en
ernstige vormen van verbale agressie.
First offenders krijgen een transactie aangeboden of een voorwaardelijke
gevangenisstraf (met als bijkomende voorwaarde een stadionverbod met
meldingsplicht) en een geldboete. Recidivisten kunnen een onvoorwaardelijke
of deels voorwaardelijke (met stadionverbod) gevangenisstraf krijgen.
De OM-richtlijn sluit aan op de aanwijzing Bestrijding van voetbalvandalisme
en -geweld  (nr. 1999A009) die een beschrijving geeft van de activiteiten die van
het OM worden verwacht op het gebied van pre-opsporing, opsporing,
vervolging en informatieverstrekking.
Het OM overlegt voorafgaand aan een risicowedstrijd met politie, gemeente en
BVO over de te volgen strategie en overlegt met de rechtbank over zittingsdata
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voor snelrechtprocedures. Bij risicowedstrijden is altijd een (voetbal)officier van
justitie aanwezig in het stadion of bereikbaar bij het politiebureau.
Bij de overige wedstrijden is een officier van justitie op afroep beschikbaar.
Daardoor kunnen ter plekke transactievoorstellen worden gedaan of
dagvaardingen worden uitgereikt bij ongeregeldheden. Supporters die grof
openlijk geweld plegen kunnen in voorlopige hechtenis worden genomen. De
bewijsvoering inzake groepsgeweld door supporters is lastig waardoor veel
aanhoudingen niet resulteren in dagvaardingen.
Volgens de OM-richtlijn moeten ook supporters worden aangepakt die zich
schuldig maken aan racistische en discriminerende uitlatingen. In de praktijk
blijkt dit vaak moeilijk aangezien het meestal grote groepen zijn die zich in
koor racistisch uitlaten. De KNVB heeft een Stappenplan spreekkoren opgesteld
dat als richtlijn dient voor BVO’s, scheidsrechters en KNVB-waarnemers om op
te treden tegen (groepen) supporters die racistische en andere discriminatoire
uitlatingen doen, voorafgaand, tijdens en na de wedstrijd.
Onlangs zijn met het oog op de komende EK2000 drie extra wettelijke
voorzieningen tot stand gekomen om groepsgeweld aan te pakken en te
voorkomen. Op grond van het gewijzigde artikel 141 Wetboek van Strafrecht
kunnen supporters die hebben bijgedragen aan openlijke geweldpleging
zonder zelf een gewelddadige handeling te hebben begaan, strafbaar worden
gesteld.
Bestuurlijke ophouding is een nieuwe maatregel waarmee op bevoegdheid van
de burgemeester groepen ordeverstoorders onder politiedwang op een
bepaalde locatie voor korte tijd - maximaal twaalf uur - kunnen worden
vastgehouden. Tenslotte is de regeling van het Rechterlijk bevel tot handhaving
van de openbare orde  verruimd tot grootschalige ordeverstoringen, waardoor
relschoppers maximaal twaalf dagen kunnen worden vastgezet.
Voorinformatie over te verwachten problemen bij wedstrijden kan soms leiden
tot een noodverordening c.q. noodmaatregel of zelfs een verbod van een wed-
strijd, uitgevaardigd door de burgemeester van de gemeente waar de wedstrijd
is gepland. Dit laatste gebeurt echter zelden. Voorbeelden van noodmaat-
regelen zijn: vrijheidsbeperkende maatregelen zoals opsluiting in een leeg
stadion of gedwongen verblijf in een arrestantenverblijf bij de politie.
Op grond van de openbare orde- en noodbevoegdheid (art. 172, 175 en 176 van
de Gemeentewet) kan een burgemeester bepalen dat personen die herkenbaar
zijn als voetbalsupporter verplicht worden zich over de snelst mogelijke weg
door de gemeente te verplaatsen. Het zich groeperen van voetbalsupporters
binnen een gemeente kan op grond van een samenscholingsverbod in de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente worden verhinderd.
Op grond van voorschriften in de wedstrijdvergunning van de BVO kan de
burgemeester een wedstrijd uitstellen of verbieden. Het is ook mogelijk om
voorafgaand aan een risicowedstrijd, supporters tegen wie nog vorderingen
openstaan dan wel die nog een vrijheidsstraf dienen uit te zitten, thuis aan te
houden. Er is geconstateerd dat de mate van toepassing van deze middelen
door burgemeesters nogal wisselend is.

Figuur 2
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Gele en rode kaarten (straffen en maatregelen)

Een met succes toegepaste maatregel tegen zich misdragende supporters is het
(landelijk) civielrechtelijk stadionverbod zonder meldingsplicht  (zie figuur 2).
Volgens een richtlijn van de KNVB kan deze door clubs dan wel landelijk door
de KNVB worden opgelegd op basis van informatie-uitwisseling tussen OM,
clubs en KNVB. In alle gevallen dat een BVO een stadionverbod doorgeeft, gaat
de KNVB binnen een week over tot invordering en blokkering van de clubkaart
van de betrokkene, tenzij er onvoldoende bewijs is of als het stadionverbod van
korte duur is. Toepassing van een civielrechtelijke meldingsplicht verdraagt
zich niet met de grondrechten en is daarom niet mogelijk. Tussen club en
supporter kan wel een overeenkomst gesloten worden dat het opgelegde
stadionverbod verkort wordt op voorwaarde dat de supporter zich periodiek op
een af te spreken locatie meldt, bij voorkeur op het plaatselijke politiebureau.
De maximale duur van het civiele stadionverbod is vier jaar. Gemiddeld wordt
een stadionverbod van 9 à 10 maanden opgelegd. Een strafrechtelijk
stadionverbod met meldingsplicht kan door de rechter als bijzondere
voorwaarde bij een voorwaardelijke vrijheidsstraf worden opgelegd. Men moet
zich dan tijdens de wedstrijden van de eigen club melden bij de politie en men
mag zich twee uur voor en twee uur na de wedstrijd niet ophouden bij het
stadion. Voor een adequate handhaving van stadionverboden is een sluitende
toegangscontrole van groot belang.
De meeste aangehouden verdachten komen niet bij de rechter omdat hun zaak
wordt geseponeerd of afgedaan met een transactie-aanbod of HALT-afdoening.
Van de zaken die wel bij de rechter komen, worden de meeste afgedaan met een
geldboete of een (speciale) leer-/werkstraf.  De Unit Reclassering van het Leger
des Heils heeft een op voetbalvandalen toegespitste leerstraf ontwikkeld. Het
werkstrafgedeelte bestaat uit werkzaamheden die in het weekend verricht
moeten worden.

aangehouden supporters versus civiel stadionverbod
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De BVO’s en de KNVB kunnen via de rechter een straatverbod vorderen voor
voetbalvandalen. Ten slotte kan via het strafrecht een omgevingsverbod worden
opgelegd als bijkomende straf. Deze beide mogelijkheden worden niet effectief
geacht vanwege de lange termijn die ermee gemoeid is.
Vanaf 1995 kan de KNVB een geldboete geven aan clubs waarvan de supporters
zich hebben misdragen. Dit geldt voor zowel fysieke als verbale misdragingen.
Een geldboete van maximaal 1000 gulden kan door de KNVB ook aan
individuele supporters worden opgelegd.
Vanaf 1996 heeft de KNVB de mogelijkheid om het recht van een BVO tot het
verkrijgen van toegangskaarten voor uitwedstrijden gedurende een bepaalde
periode op te schorten. Als uiterste middel kan de KNVB de licentie van een
club intrekken. De machtspositie van de clubs en de wederzijdse belangen
beperken echter de mate van afdwingbaarheid van deze maatregelen.

Verdedigers (politie)

Binnen het stadion is de BVO - als organisator - primair verantwoordelijk voor
het toezicht op de orde, de veiligheid en de handhaving daarvan. De politie
heeft daarop een aanvullende taak als ordehandhaver op het openbare terrein
buiten de stadions. Het beleid is erop gericht alleen in uitzonderingssituaties
politie in te zetten binnen het stadion. Gebleken is dat zowel het aanwezig zijn
van politie als vroegtijdig optreden de kans op geweld vermindert, zowel aan
de kant van de supporters als van de politie.
Sinds 1997 wordt een actiever aanhoudingsbeleid gevoerd ten aanzien van zich
misdragende supporters. Bij risicowedstrijden wordt recherchecapaciteit
beschikbaar gesteld om de opsporings- en vervolgingsfase zo effectief mogelijk
te maken.
Dat een goede communicatie bij de politie van groot belang is, bleek tijdens de
uit de hand gelopen rellen na de huldiging van Feijenoord op 25 april 1999 in
de Rotterdamse binnenstad. Het korps en de Mobiele Eenheid (ME) kampten
met haperende communicatiemiddelen, overbelasting van het telefoonnet en
valse meldingen via 06-nummers.
Statistische informatie over supporters(geweld) wordt verzameld en jaarlijks 
beschikbaar gesteld door het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV)
dat in 1986 werd opgericht en dat is ondergebracht bij de regiopolitie Utrecht.
Op basis van dit cijfermateriaal en van informatie van politiekorpsen kan het
CIV voorspellen bij welke wedstrijden moeilijkheden te verwachten zijn. Op
grond daarvan bepalen politiekorpsen meestal hoeveel agenten zij in zullen
zetten. Ter versterking van de informatiepositie van de politie is bij het CIV het
Voetbal Volg Systeem (VVS) ontwikkeld en in 1998 van start gegaan. Deze lan-
delijke databank op het gebied van supportersgeweld bevat informatie over
personen, groepen en fenomenen. 70 % van de politiekorpsen, een aantal BVO’s
en de KNVB zijn inmiddels aangesloten op het VVS. In een latere fase zullen
ook het OM en de parketten toegang krijgen tot dit systeem. Daarnaast
verzamelen korpsen zelf aanvullende informatie. Ze wisselen onderling infor-
matie uit over het gedrag van supportersgroepen en ondersteunen elkaar
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Figuur 3

met expertise en bijstand. Bij het inwinnen van informatie ten behoeve van de
handhaving van de openbare orde kan op grond van artikel 2 Politiewet 1993
gebruik gemaakt worden van bijzondere inwinningsmethoden (o.a. door
observatie en via informanten).
De spoorwegpolitie  houdt toezicht binnen de speciale supporterstreinen. Zij
voeren een streng ‘lik-op-stuk’-beleid uit t.a.v. supporters die zich misdragen.
Bij schade van meer dan 1.000 gulden wordt meteen proces-verbaal opgemaakt.
Mede door dit optreden en door meereizende stewards is het aantal
vernielingen in treinen drastisch gedaald.
Het aantal politiemensen dat jaarlijks wordt ingezet bij voetbalwedstrijden is
de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen (figuur 3). Dit ondanks het feit dat de
betrokken partijen eind 1994 de intentie hadden uitgesproken om de politie-
inzet jaarlijks met 10% te verminderen. De oorzaak van deze stijging moet
gezocht worden in het toegenomen aantal internationale wedstrijden (o.a. de
Champions League), het toenemende aantal bezoekers bij succesvolle BVO’s en
gebrek aan vertrouwen van de politie in de organisatie en uitvoering van orde-
en veiligheidsmaatregelen door de BVO’s in stadions.
De uitbreiding van de voetbalcompetitie binnen de Europese Unie vraagt om
intensivering van internationale politiesamenwerking. Ter ondersteuning is in
1999 op Nederlands initiatief een Europees Handboek  ontwikkeld. Dit
Handboek zal door de politie ook bij het EK2000 gebruikt worden.

Stadion (beveiliging/pasjesregeling)

Elke BVO dient op voorschrift van de KNVB een veiligheidscoördinator  aan te
stellen die verantwoordelijk is voor het bevorderen van orde en veiligheid rond
wedstrijden. Andere door de KNVB verplichte veiligheidsmaatregelen zijn:
permanente bewaking van het stadion 24 uur voor aanvang van de wedstrijd,
fouillering van zoveel mogelijk toeschouwers en verkoop van maximaal
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tweederde van de beschikbare staanplaatsen. Ter ondersteuning van de
veiligheid hebben alle clubbesturen en veiligheidscoördinatoren een Handboek
Wedstrijdorganisatie ontvangen met als bijlage een modeldraaiboek voor de
wedstrijdorganisatie.
De afgelopen decennia is de beveiliging binnen de stadions aanzienlijk
verbeterd. Een aantal grote clubs heeft nu een nieuw (overdekt) stadion dat is
voorzien van een klantvriendelijke inrichting en een optimale beveiliging.
Verbeteringen zoals strikte scheiding van supportersgroepen, minder hekken,
voldoende schone sanitaire voorzieningen, verplichte omzetting van staan-
plaatsen naar zitplaatsen en camerabewaking hebben vandalisme en suppor-
tersgeweld binnen stadions aanzienlijk teruggedrongen. Met name de
bewaking met camera’s in de stadions heeft de pakkans van gewelddadige
supporters verhoogd. Vanaf 1 augustus 1997 zijn alle BVO’s op basis van KNVB-
voorschriften verplicht videocamera’s in te zetten binnen de stadions.
In het seizoen 1995/1996 is op initiatief van de KNVB en de BVO’s gestart met de
introductie en gefaseerde invoer bij clubs van een clubkaartsysteem. Dit
systeem houdt in dat door middel van scanning van de persoonsgebonden
clubkaart (met pasfoto van de eigenaar) de kaartverkoop en het toegangsbeheer
wordt geregeld, waarbij de nadruk ligt op supportersscheiding en handhaving
van stadionverboden. Supporters zijn echter zeer inventief in het verkrijgen van
kaartjes, ook voor vakken waar bepaalde groepen niet gewenst zijn. Bovendien
is de regeling frustrerend voor de niet-gewelddadige voetballiefhebber, die
nauwelijks meer aan een kaartje kan komen. Deze en andere knelpunten
hebben geleid tot een vertraging bij de gefaseerde invoer en een sterk ver-
minderd draagvlak voor dit systeem bij de clubs en de supporters. De invoer
van het clubkaartsysteem wordt nu door de regering heroverwogen

Middenvelders (stewards/supporterscoördinatoren)

De KNVB heeft in haar veiligheidsrichtlijnen en -voorwaarden bepaald dat de
clubs de verplichting hebben om over minimaal 25 opgeleide stewards  te
beschikken. De werkzaamheden van de stewards zijn gericht op bewaking,
toezicht en serviceverlening binnen en rond het stadion. Met name bij de
toegangscontrole spelen zij een grote rol. Bij uitwedstrijden zijn ze verant-
woordelijk voor de begeleiding van supporters. De stewards zijn veelal
afkomstig uit de eigen supportersgelederen. Na een succesvol afgesloten cursus
bij de KNVB krijgt de steward een certificaat dat recht geeft op een door de
politie bekrachtigd legitimatiebewijs. De rol van stewards lijkt beperkt bij het
optreden van groepen gewelddadige supporters, maar door de begeleiding van
stewards gaan supporters minder vaak over tot vernielingen in het openbaar
vervoer. Het stewardsysteem is inmiddels bij alle BVO’s ingevoerd en blijkt bij
een aantal clubs effectief te zijn. Er zijn ruim 4500 stewards werkzaam in het
betaalde voetbal.
Verder heeft de KNVB alle clubs, op straffe van mogelijk verlies van hun licentie,
verplicht een zogenaamde supporterscoördinator  aan te stellen en een sociaal-
preventief supportersbeleid te voeren. Jaarlijks moeten clubs verslag doen over
hun supportersbeleid en over hun supporterscoördinator.
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De hoofdtaak van een supporterscoördinator is de vorming en uitvoering van
het supportersbeleid bestaande uit:
– leggen en onderhouden van contacten met supporters;
– organiseren van activiteiten door en voor supporters;
– stimuleren van het gebruik van jeugdwelzijnsvoorzieningen door

supporters;
– dienstverlening aan supporters;
– doorverwijzing van hulpvragen van individuele supporters;
– begeleiding van supporters bij uit- en thuiswedstrijden.
Supporterscoördinatoren bevorderen aldus dat supporters een versterkte bin-
ding krijgen met de club en daardoor - naar verwachting - meer verantwoor-
delijkheidsgevoel. De sociale controle tussen supporters neemt toe waardoor ze
makkelijker kunnen worden benaderd en aangesproken op hun gedrag.
Het in 1998 gestarte landelijke project Sociaal-Preventief Supportersbeleid heeft
een looptijd van drie jaar. Het doel is om in alle steden met BVO’s lokale
projecten op gang te brengen, waarbij de BVO, het jeugdwerk, de gemeente en
de politie gezamenlijk activiteiten ontwikkelen gericht op sociale preventie.

Doelverdedigers (overige preventiemaatregelen)

De KNVB, de clubs en de lokale driehoek (politie, OM en gemeentebestuur)
voeren periodiek overleg waarin onder meer risicowedstrijden worden vastge-
steld. Dit gebeurt aan de hand van een checklist, waarbij wordt gekeken naar
het verleden (van het supportersgedrag) van de BVO, de vervoersproblematiek
en de stand op de ranglijst. Risicowedstrijden worden zoveel mogelijk op
zondagmiddag 14.30 uur gepland.
Het CIV heeft een ‘model adoptiereling’ ontwikkeld waarin adoptietaken van de
politie nader zijn omschreven. Dit houdt in dat het regionale korps de ‘eigen’
risicosupporters nadrukkelijk begeleidt zowel binnen als buiten de regio.
Hierdoor wordt meer inzicht verkregen over de ‘eigen’ (risico)supporters, het
groepsgedrag en supportersnetwerken. Politiemensen verwachten veel van
deze preventieve maatregel.
Een al vele jaren met redelijk succes toegepaste maatregel bij risicowedstrijden
is de combiregeling waarmee het georganiseerde vervoer van bezoekende
supportersgroepen is geregeld. Supporters met een geldig toegangsbewijs tot
de uitwedstrijd moeten van deze vervoersregeling gebruik maken om te
worden toegelaten in het stadion. De laatste jaren stuit de strakke
combiregeling steeds vaker op protest bij goedwillende supporters, die
daardoor onnodig lang moeten reizen en niet op eigen gelegenheid een
wedstrijd kunnen bezoeken.
In 1998 is met succes en proef gedaan met een zgn.   ‘  hooligan hotline’ , een
telefonisch meldpunt waar mensen (anoniem) informatie kunnen doorgeven
inzake (te verwachten) supportersgeweld. Op grond van dit succes is najaar 1999
een pilot Meldpunt Voetbalvandalisme gestart bij het CIV, alwaar dag en nacht
(anoniem) informatie over mogelijke voetbalrellen kan worden doorgegeven.
Het CIV verwerkt de melding en leidt deze zonodig door naar politie,
gemeenten, KNVB, etc.
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In de meeste huisreglementen van stadions is bepaald dat alcohol en drugs
binnen het stadion verboden zijn en dat onder invloed zijnde supporters niet
worden toegelaten. In de praktijk worden deze regels zeer zelden geëffectueerd.
Het gedrag van officials, trainers en spelers kan van invloed zijn op supporters-
gedrag. Daarom heeft de KNVB voor deze groep een gedragscode opgesteld, die
mogelijk een voorbeeldwerking kan hebben op supportersgedrag.
Ten aanzien van verbaal (racistisch) geweld hebben scheidsrechters de
mogelijkheid om een wedstrijd stil te leggen. Burgemeesters kunnen nog
verdergaande maatregelen nemen zoals ontruiming van het betreffende vak
of het staken van de wedstrijd.

Scheidsrechter/Grensrechters (overheidsbeleid/samenwerking)

Door de ministers van Binnenlandse Zaken (BZK), Justitie, en Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) is in 1997 het Beleidskader voor de bestrijding van
voetbalvandalisme en -geweld  opgesteld. Daarin staan de uitgangspunten op
basis waarvan de voorbereiding van risicowedstrijden door de diverse betrok-
kenen dient plaats te vinden. Kern van het Beleidskader is de zogenaamde
‘ketenbenadering’; taken en verantwoordelijkheden zijn omschreven en er is
aangegeven welke inspanning op welk moment van de verschillende instanties
wordt verwacht.
Voor de bewaking van de uitvoering en evaluatie van het Beleidskader is de
interdisciplinaire  Stuurgroep bestrijding voetbalvandalisme en -geweld
opgericht. Verder vormt de Stuurgroep een platform voor het uitwisselen van
kennis en ervaring. Naast de genoemde ministeries hebben vertegenwoordigers
van de KNVB, de VNG, het Korpsbeheerdersberaad, het OM, de Raad van Hoofd-
commissarissen (RvH) en de Vergadering van Kabinetschefs van de Commissa-
rissen van de Koningin daarin zitting.
Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde en
veiligheid binnen de gemeente. Als zodanig hebben zij een spilfunctie bij de
preventie en bestrijding van supportersgeweld. Op lokaal niveau is er regel-
matig overleg tussen de burgemeester, de politie, het OM en de BVO waarin
rondom voetbalwedstrijden problemen worden doorgesproken en oplossingen
en maatregelen worden afgestemd. Bij bovenlokale incidenten zijn rollen weg-
gelegd voor de Commissarissen van de Koningin en de minister van BZK, die
hiervoor een Landelijk Coördinatie Centrum ter beschikking heeft.
De KNVB is o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van zowel de voorwaarden,
richtlijnen en aanbevelingen inzake het veiligheidsbeleid, alsmede de voor-
schriften voor BVO’s ten aanzien van orde en veiligheid bij wedstrijden. Door
een werkgroep van de RvH is een model-convenant  opgesteld dat bedoeld is om
de samenwerking tussen betrokken lokale partijen vorm te geven en daardoor
de politie-inzet bij wedstrijden te verminderen. In het convenant beloven clubs
de richtlijnen en aanwijzingen van de KNVB na te leven en hun veiligheids-
maatregelen vooraf bekend te maken. Daarnaast beloven zij zich in te zetten
voor supportersbinding, een vervoersplan op te stellen bij uitwedstrijden en
supporters die zich misdragen civielrechtelijk uit te sluiten. De politie belooft
het aanhoudingsbeleid te versterken en steun te verlenen bij het opzetten van
een stewardsysteem. Het OM belooft een actief vervolgingsbeleid. Er zijn
inmiddels al vele convenanten afgesloten.
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Finale (EK2000)

In 1995 is de organisatie van het EK2000 aan Nederland en België toegewezen.
Van 10 juni tot en met 2 juli 2000 worden 31 wedstrijden gespeeld, waarvan
16 in Nederland en 15 in België. Verwacht wordt dat ongeveer één miljoen
toeschouwers de wedstrijden zullen bezoeken. De organisatie en promotie van
dit evenement is in handen gelegd van de KNVB en de Belgisch voetbalbond
(KBVB) die daarvoor een samenwerkingsverband genaamd Stichting Euro 2000
hebben opgericht.
Tussen de regering en de KNVB is het volgende afgesproken:
– de KNVB is aanspreekbaar voor de lokale overheid en zal alle mogelijke

maatregelen nemen om de politie-inzet beperkt te houden;
– de bewaking en beveiliging van teams, officials en van stadions is geen

politietaak, tenzij er sprake is van een concrete dreiging;
– de toegangs- en kaartcontrole en het scheiden van rivaliserende

supportersgroepen en nationaliteiten in het stadion is geen politietaak;
– per vijfenzeventig toeschouwers moet één steward ingezet worden;
– per dag worden maximaal twee wedstrijden in Nederland gespeeld,

verdeeld over een groot en een klein stadion.
De nationale en internationale beleidsontwikkeling en -afstemming inzake de
veiligheid tijdens het EK wordt onder verantwoordelijkheid van de minister
van BZK gecoördineerd door de Bestuurlijke Regiegroep (BRG). De BRG bestaat
uit de ministers van BZK, Justitie, Algemene Zaken, en Verkeer en Waterstaat en
de staatssecretarissen van VWS en Economische Zaken, alsmede de
burgemeesters van de vier speelsteden (Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en
Utrecht). Per 1 december 1999 is een tijdelijk EK-centrum operationeel met als
apart onderdeel de EK Information Unit dat zich specifiek richt op de
communicatie rond het EK. Van het EK-centrum maken vertegenwoordigers
van alle betrokken partijen (incl. OM, Koninklijke Marechaussee en
Binnelandse Veiligheidsdienst) en als waarnemer een vertegenwoordiger
namens België deel uit.
In 1997 is door  Nederland en België een samenwerkingsconvenant EK2000
ondertekend. Op basis van dit convenant vindt afstemming plaats tussen
Nederlandse en Belgische functionarissen over o.a. de veiligheidsorganisatie
van het EK2000. De bestuurlijke informatievoorziening is geregeld door de
inrichting van een Bestuurlijk Informatie Platform in beide landen.
Op 26 april 1999 hebben de minister van Binnenlandse Zaken van België en de
minister van BZK een verdrag getekend inzake grensoverschrijdende politie-
samenwerking. Het verdrag schept de basis voor wederzijdse politiebijstand
bij grootschalige ordeverstoringen tijdens het EK. Om de politiële informatie-
voorziening en samenwerking goed te laten verlopen, is een Binationaal Politie
Informatiecentrum  (BPIC) opgezet waarin politievertegenwoordigers uit de
deelnemende landen samen met de Nederlandse en Belgische politie hun
kennis en ervaring zullen bundelen. Verdere internationale politiesamen-
werking zal bestaan uit advisering en het begeleiden van supporters door eigen
politiefunctionarissen. Zowel met Duitsland als met Engeland zijn overeen-
komsten gesloten inzake uitreisbegeleiding van supporters, informatie-analyse
en -uitwisseling en politiële samenwerking. De beschikbare Nederlandse
politiecapaciteit tijdens het EK2000 lijkt voldoende. In noodgevallen kan een
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beroep worden gedaan op bijstand van de Koninklijke Marechaussee.
Rekening wordt gehouden met de volgende problemen en knelpunten:
– aanwezigheid en intensieve mobiliteit van grote supportersgroepen;
– snelle (tele)communicatie tussen supporters(groepen);
– dreiging van etnische conflicten en rechts-extremisme;
– extra drukte door andere evenementen (TT Assen, Pinkpop) en toeristen;
– ge- en misbruik van het EK2000 door actievoerende groepen en organisaties;
– problemen met de informatieuitwisseling en afstemming tussen de Neder-

landse en Belgische politie en de politie van de deelnemende landen;
– problemen met de kaartverkoop en toegangscontrole bij de stadions.
Bij alle wedstrijden in Nederland zal een officier van justitie aanwezig zijn in
de stadions om zonodig lik-op-stuk-beleid  te kunnen uitvoeren. Tijdens het EK
zijn de tarieven van transacties gemiddeld 50% hoger voor bepaalde feiten
vanwege de grotere impact van misdrijven en ongeregeldheden. Volgens het
OM past een hogere strafmaat bij een schending van de rechtsorde bij zo’n
grootschalig evenement. Boetes en transacties zullen direct betaald moeten
worden. Nederlandse voetbalvandalen die nog een celstraf open hebben staan,
zullen deze tijdens het EK2000 moeten uitzitten. Tevens zal bij de rechtbanken
en de politierechter extra ruimte worden vrijgemaakt voor EK2000-zaken die
via snelrecht (zes tot acht dagen na elke speeldag) zullen worden afgehandeld.
Er zijn vierhonderd cellen gereserveerd voor opgepakte relschoppers.
Aangehouden buitenlandse supporters zullen met behulp van de betreffende
ambassades direct worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.
Door een aantal deelnemende landen (w.o. Duitsland en Engeland) zijn
maatregelen genomen in de vorm van een uitreisverbod voor bij de politie en
justitie bekende supporters (met een stadionverbod). Verder zijn afspraken
gemaakt voor tijdelijke herinvoering van controles aan de binnengrenzen
indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. Daarbij wordt als
uitgangspunt gehanteerd dat een (dreigende) serieuze verstoring van het EK
kan leiden tot toegangsweigering voor vreemdelingen. Tevens is er een speciaal
visumbeleid gericht op supporters van Roemenië, Turkije en Joegoslavië, die
visumplichtig zijn voor Nederland.
Het alcoholbeleid  zal tijdens het EK worden aangescherpt. Dit houdt in dat
binnen de stadions en in de directe omgeving geen alcohol mag worden
verkocht of verstrekt en dat daarbuiten op last van de burgemeester een
tijdelijk beperkt of volledig alcoholverbod kan worden afgekondigd. Het
huidige drugsbeleid zal in de periode van het EK extra streng worden
gehandhaafd. Bovendien kunnen burgemeesters maatregelen treffen door
sluiting van coffeeshops.
Andere maatregelen en beleidsuitgangspunten betreffen een duidelijk
omschreven ticket- en toegangsbeleid en vastgestelde tolerantiegrenzen bij de
omgang met en het optreden tegen bezoekers/supporters. De tickets zijn op
naam gesteld en er zullen steekproefsgewijze en gerichte, selectieve
toegangscontroles plaatsvinden op basis van politie-informatie. Verder zijn met
ziekenhuizen in de speelsteden afspraken gemaakt om capaciteit vrij te houden
en rivaliserende supporters in verschillende ziekenhuizen op te nemen.
De deelnemende landen is dringend verzocht om georganiseerd reizende sup-
portersgroepen te laten begeleiden door stewards of begeleiders (fan coaches).
Ten slotte worden in de speelsteden zogenaamde fan-ambassades opgericht
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waar buitenlandse supporters terecht kunnen bij hun eigen vertegenwoordi-
gers voor informatie, hulp of contacten met andere supporters.
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De WODC momentopnames hebben tot doel op beknopte wijze inzicht te verschaff

raakvlakken hebben met het justiti le onderzoeks- en beleidsveld. De momento

inventariserend van aard. Aan de hand van cijfermateriaal en literatuurverke

stand van zaken en de (actuele) ontwikkelingen rond de gekozen thema s of on

de momentopnames voorzien van een lijst van belangwekkende publicaties, waar

over lopende onderzoeksprojecten, interessante websites en verwijzingen naar 

De momentopnames zijn verkrijgbaar via de infodesk van het WODC en worden te

WODC op Internet en Justweb beschikbaar gesteld.

Tot nu toe verschenen:

nr. 1: Zinloos geweld (april 1999)


