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De politie identificeert en registreert sinds een aantal jaren notoire 
ordeverstoorders rondom het voetbal, ook wel hooligans genoemd. Dit 
gebeurt in een landelijke databank, die wordt beheerd door het Centraal 
Informatiepunt Voetbalvandalisme. In deze rapportage wordt verslag 
gedaan van een onderzoek naar de kenmerken en achtergronden van 
deze specifieke dadergroep. Uniek is dat hiernaar (inter)nationaal vrijwel 
geen onderzoek is uitgevoerd en in het onderzoek informatie uit vele 
verschillende bronnen wordt gecombineerd om een beeld van notoire 
ordeverstoorders te schetsen. 
De onderzoeksbevindingen wijzen onder andere op een hoogrisico 
dadergroep met specifieke problematiek. Ook geven de onderzoeks-
resultaten zicht op verschillende risico-indicatoren voor (toekomstig) 
stelselmatig ordeverstorend en gewelddadig gedrag. 
Het onderzoeksrapport wordt afgesloten met enkele mogelijke richtingen 
voor een verdere integrale, persoonsgerichte aanpak en een aantal kansen 
voor vroegsignalering en preventie.
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Binnen het project Hooligans in Beeld (HIB) is de afgelopen jaren gestart met het op-
zetten en voeden van de landelijke databank notoire ordeverstoorders. Personen die 
vaak betrokken zijn bij ordeverstoringen staan geregistreerd in deze landelijke data-
bank, die vanuit alle politie-eenheden gevuld wordt met behulp van een gestandaar-
diseerde methodiek. In dit onderzoek wordt een profiel geschetst van personen die in 
deze databank geregistreerd staan.

Onderzoeksvraag c.q. probleemstelling
Het onderzoek richt zich op twee domeinen, namelijk het gedrag en de persoonsken-
merken van personen die als notoire ordeverstoorder te typeren zijn. Dit leidt tot de 
volgende onderzoeksvragen: 

• Wat zijn de aard en omvang van antecedenten en politieregistraties van notoire 
ordeverstoorders?

• Wat zijn de kenmerken en achtergronden van notoire ordeverstoorders?
• Wat betekenen de bevindingen voor de aanpak?

Methode van onderzoek
Er is een profiel geschetst op basis van de 228 personen die eind augustus 2012 in de 
landelijke databank notoire ordeverstoorders geregistreerd stonden. Naast politie- en 
justitie-informatie is ook over deze personen aanwezige informatie bij de Raad voor 
de Kinderbescherming, de drie Reclasseringsorganisaties (3RO) en het Nederlands 
Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) geraadpleegd. 

Via deze VlotBekeken kunt u in korte tijd kennis nemen van de inhoud en 
belangrijkste resultaten van het door Bureau Beke uitgevoerd onderzoek.
Bureau Beke, Rijnkade 84, 6811 HD Arnhem. T 026 443 86 19.
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Belangrijkste resultaten uit het onderzoek
• Notoire ordeverstoorders zijn mannen van overwegend Nederlandse komaf. Het 

grootste deel van de groep is jongvolwassen (18 t/m 24 jaar) of tussen de 25 en 34 
jaar oud. Het gaat dus niet alleen om jonge mannen, maar ook om personen die na 
de adolescentie in aanraking blijven komen met politie en Justitie.

• Geweld waaraan notoire ordeverstoorders zich schuldig maken, beperkt zich niet 
tot het voetbal. In uitgaans- en evenementensettings, op straat en in huiselijke 
kring zijn zij eveneens gewelddadig. Notoire ordeverstoorders zijn geweldplegers 
pur sang en richten zich daarbij ook geregeld op politiemedewerkers.

• Notoire ordeverstoorders vertonen reeds op jonge leeftijd probleemgedrag. Dit 
kan zich manifesteren in de vorm van onhandelbaar gedrag thuis en/of op school. 
Dit probleemgedrag kan leiden tot uithuisplaatsing, schorsing of verwijdering van 
school en vrijstelling van de leerplicht. Dit heeft tot gevolg dat het notoire ordever-
stoorders veelal aan een goede startkwalificatie ontbreekt.

• Er is sprake van uiteenlopende vormen van psychosociale problematiek. Veel no-
toire ordeverstoorders kampen met schulden en indicaties van verslavingsproble-
matiek (alcohol, soft- en harddrugs) liggen vele malen hoger vergeleken met de 
algemene Nederlandse bevolking. Ook de mate waarin psychische stoornissen onder 
deze groep voorkomen, is vele malen hoger. Met name indicaties voor de stoornis 
ADHD vallen op.

• Onder notoire ordeverstoorders bestaat van jongs af aan een zekere bereidheid om 
zich in normoverschrijdende, risicovolle en gewelddadige situaties te begeven. Dit 
leidt ertoe dat zij vaak bij politie en Justitie in beeld komen vanwege betrokkenheid 
bij ordeverstoringen, het aanzetten daartoe en andere (gewelds)delicten. 

• Een persoonsgerichte aanpak zou – mede vanuit de overweging dat zorg- en veilig-
heidspartners reeds samenwerken in het Veiligheidshuis – vanuit het Veiligheidshuis 
moeten worden gecoördineerd. 

• Vroegsignalering is belangrijk om de ontwikkeling van nieuwe aanwas hooligans 
tegen te gaan. Informatie van meerdere organisaties in één dossier samen-
brengen, is een randvoorwaarde. De Raad voor de Kinderbescherming, de drie 
Reclasseringsorganisaties (3RO) en het Openbaar Ministerie (OM) kunnen hieraan 
bijdragen. Instrumenten als het LIJ, de RISc en persoonlijkheidsonderzoek door het 
NIFP kunnen hierbij behulpzaam zijn.
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