
n Openbare orde

Rellen voor de kick

Is er altijd een duidelijke aanleiding voor een rel of zijn er 
‘notoire ordeverstoorders’, die stelselmatig en bewust een 
podium zoeken om te rellen of de gelegenheid zelf creë

ren? Dat is de kernvraag van het onderzoek ‘Rellen om te 
rellen’, dat onlangs werd uitgevoerd door Bureau Beke in 
opdracht van Politie en Wetenschap. Zoals wel te voorspellen 
was, blijkt er inderdaad een harde kern te bestaan van perso
nen die bewust op zoek zijn naar rellen. Zij grijpen elke 
mogelijkheid aan voor een confrontatie. De volgende vraag is 
hoe de politie deze notoire relschoppers effectief de voet kan 
dwarszetten. Het antwoord is: met een informatiegestuurde, 
per soons gerichte aanpak.  Volgens de onderzoekers is er niet 
één bepalende reden voor 
het ontstaan van rellen. Wel is 
doorgaans sprake van de ene 
groep tegenover de andere, 
wat de animositeit kan ver
hogen. Het groepsgevoel ver
sterkt het zelfvertrouwen, de 
solidariteit en de agressie. 
Maar bovenal zorgt de massa 
voor anonimiteit en daardoor 
is de overstap naar geweld 
sneller gemaakt. Zeker in 
geval van voetbalgerelateerde 
onlusten lijkt ook sprake van 
rellen uit vermaak, waarbij 
een legitieme reden ont
breekt.
De onderzoekers onderschei
den drie typen ordeversto
ringen. Allereerst de massage
stuurde rellen. Dit zijn rellen 
die kunnen ontstaan wanneer 

grote mensenmassa’s op de been zijn voor georganiseerde eve
nementen. Voorbeelden zijn voetbalwedstrijden, demonstraties 
en (dans)festivals. Het geweld is vaak kort maar hevig en is 
regelmatig tegen de politie gericht. Ten tweede zijn er de 
afspraakgestuurde rellen: geplande ordeverstoringen. Denk aan 
een afspraak tussen twee groepen jongeren uit verschillende 
wijken om elkaar ergens te treffen. Massagestuurde rellen en 
afspraakgestuurde rellen kunnen elkaar overlappen. Bijvoor
beeld als relschoppers bewust en planmatig een podium zoeken 
om in de drukte een rel te veroorzaken. Een laatste vorm die 
de onderzoekers onderscheiden, zijn rellen naar aanleiding van 
een ingrijpende gebeurtenis: de incidentele rel. Vaak ontstaan 

deze in wijken waar al langer 
onvrede heerst. Een incident 
kan dan als een lont in een 
kruitvat werken. Denk hierbij 
aan de rellen in de 
Graafsewijk in Den Bosch en 
de onrust in de Utrechtse 
wijk Ondiep. Ook hier kan 
een overlap plaatsvinden met 
afspraakgestuurde rellen. 
Zo speelden FC Utrecht
supporters een voorname rol 
bij de rellen in Ondiep in 
maart 2007. Notoire rel
schoppers hebben een neus 
voor dergelijke ‘kansrijke’ 
situaties.

Politiecontacten
Maar wie zijn dat dan, die 
notoire relschoppers? Dat 
hebben de onderzoekers 

Een harde kern van notoire relschoppers is continue 
op zoek naar mogelijkheden om de openbare orde te 
verstoren. Met een informatiegestuurde, 
persoonsgerichte aanpak kan de politie deze figuren 
beter in bedwang houden, aldus de uitkomsten van 
een onderzoek.
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n Bevoegdheden
De onderzoekers stellen dat de beschreven aanpak voor 
een belangrijk deel afhangt van de bevoegdheden van de 
politie. Zij doelen hiermee vooral op de afspraakgestuur-
de rellen. Om hier beter zicht op te krijgen, zouden voor-
bereidingshandelingen voor openlijke geweldpleging straf-
baar gesteld moeten worden. Dat geeft de mogelijkheid 
gebruik te maken van bijzondere opsporingsmethoden als 
tappen, meekijken op internet en observeren. Ook pleiten 
zij voor een verbreding van de voetbalwet die voorziet in 
een lik-op-stukbeleid – inclusief gebiedsverbod met mel-
dingsplicht – tegen supporters die zich in en rond het 
stadion misdragen. Een belangrijk deel van de gedragin-
gen van notoire ordeverstoorders is immers niet (aan-
toonbaar) voetbalgerelateerd. De onderzoekers worden 
op hun wenken bediend: het wetsvoorstel ‘Maatregelen 
bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast’ voor-
ziet in beide punten. Het wetsvoorstel ligt thans bij de 
Eerste Kamer ter goedkeuring.
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proberen vast te stellen aan de hand van gesprekken met 
medewerkers van de korpsen AmsterdamAmstelland, Utrecht, 
BrabantNoord, GelderlandMidden, RotterdamRijnmond 
en GelderlandZuid. Gezamenlijk kwamen zij tot een top50 
van notoire relschoppers: mensen die doelbewust de orde ver
storen en stelselmatig dan wel toonaangevend betrokken zijn 
bij rellen. Dat zijn hoofdzakelijk mannen, van gemiddeld 27 
jaar. Over de afgelopen zes jaar hebben ze gemiddeld 27 poli
tiecontacten gehad, voornamelijk wegens openbare orde en 
overlastincidenten (dertig procent), maar ook geweldpleging 
(negentien procent). Van de vijftig personen hebben 47 een 
strafblad. 
De onderzoekers onderscheiden drie subgroepen: de hooligan 
(voetbalclubfanaat), de activist (politiek/religieus) en de wijk
verstoorder (actief binnen de wijk). Op basis van sociale ach
tergrond is geen prototype te maken van de drie groepen. Wat 
betreft het strafbare gedrag zijn er wel overeenkomsten: de 
diverse relschoppers komen namelijk voor hetzelfde type fei
ten in aanraking met de politie. Dat zijn vooral incidenten op 
gebied van verstoring openbare orde en openlijke geweldple
ging en naar aanleiding van politiehandelingen, zoals controles 
en signaleringen. Hooligans en wijkverstoorders zijn het 
langst bekend bij justitie, activisten hebben een kortere crimi
nele loopbaan. Laatstgenoemden gebruiken geweld vooral als 

middel om uit ideologische motieven een doel te bereiken. 
Wat betreft hooligans en wijkverstoorders lijkt het geweld 
meer ingegeven door sensatiezucht, rivaliteit en geldingsdrang. 

Organisatiegraad
Activisten en hooligans kennen een hoge organisatiegraad en 
een professionele werkwijze wat betreft rellen. Leidersfiguren 
initiëren een rel, maar zorgen ervoor dat ze uit beeld blijven. 
Hooligans manifesteren zich bij alle vormen van rellen: massa
gestuurde, afspraakgestuurde en incidentgestuurde. 
Wijkverstoorders zijn vooral actief bij rellen die ontstaan na 
een incident en een enkele keer bij rellen ‘op afspraak’. Dat 
gaat dan niet veel verder dan het bellen van wat vrienden om 
de confrontatie aan te gaan, bijvoorbeeld met een andere 
groep jongeren. Activisten houden zich bezig met massage
stuurde rellen – bijvoorbeeld bij krakersacties – en afspraakge
stuurde rellen, bijvoorbeeld door demonstraties van politieke 
tegenstanders te verstoren. 
De conclusie luidt, niet geheel onverwacht, dat in Nederland 
een harde kern bestaat van mensen die erop kicken rellen te 
veroorzaken, soms zonder duidelijke aanleiding. Denk alleen 
maar aan de problemen bij Hoek van Holland en rond 
(oefen)wedstrijden zonder enig sportief belang. De tweede 
conclusie is interessanter: grootschalige ordeverstoringen zijn 

Grootschalige ordeverstoringen zijn voor een groot deel te voorzien.
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De politie moet notoire relschoppers in beeld brengen.

>>

n Openbare orde

voor een groot deel te voorzien en daarmee mogelijk te 
voorkomen of in de hand te houden. Maar dan moet de poli
tie meer inzetten op de personen die vaak aan de basis staan 
van ongeregeldheden en zo de angel uit het verzet trekken, 
aldus de onderzoekers.

Vierstappenplan
Zij lanceren een vierstappenplan om meer grip te krijgen op 
de notoire relschoppers. Om te beginnen kan de kennis over 
de ontstaanswijze, oorzaken en verloop van rellen beter. Van 
belang is na te gaan hoe relschoppers te werk gaan en op 
welke terreinen zij actief zijn. Uit het onderzoek blijkt 
immers dat er belangrijke verschillen zijn tussen de diverse 
typen relschoppers. De onderzoekers constateren dat vooral 
de kennis over het linkse activisme gering is, terwijl de lande
lijke organisatie en de ernst van de delicten van deze groep 
een betere informatiepositie noodzakelijk maken. 
Politieregio’s zouden meer gebruik kunnen – en moeten  
maken van de wederzijdse kennis en expertise. 

Ten tweede zou de politie notoire relschoppers (nog) beter in 
beeld moeten brengen. Volgens de onderzoekers moet deze 
informatie vooral gebaseerd zijn op de straatkennis van poli
tiemedewerkers en niet louter op informatie uit de politiesys
temen. Want wie zich slechts op de strafrechtelijke kant con
centreert, komt uit bij een lijst van veelplegers. Een veelpleger 
kan weliswaar een notoire ordeverstoorder zijn, maar niet alle 

notoire relschoppers zijn per definitie 
veelplegers. Volgens de onderzoekers 
zijn per politieregio gemiddeld onge
veer tien personen aan te merken als 
stelselmatige ordeverstoorder.

Openbareordedossier 
Vaak weten individuele politiemede
werkers wel wie de lastpakken zijn, 
maar wordt die kennis niet gedeeld met 
collega’s of verwerkt in de politiesyste
men. Die lenen zich nu eenmaal niet 
goed voor het muteren van informatie 
die niet direct verband houdt met straf
bare feiten. De onderzoekers pleiten 
daarom voor zogenaamde openbareor
dedossiers. Daarin moeten zowel  
systeem als straatinformatie over de rel
schoppers zijn gebundeld. De straat 
informatie betreft dan kenmerken als 
sociale achter grond, rol en positie bin
nen de groep. Volgens de onderzoekers 
zou de Regionale Inlichtingendienst 
(RID) hierbij een belangrijke rol kun
nen spelen, evenals wijkagenten en 
buurtregisseurs. 
Wat betreft hooligans bestaat overigens 
al een methodiek die is gericht op een 
verbetering van de kennis en de infor
matiepositie van de politie, namelijk 
Hooligans in Beeld. Ook met deze 
methodiek verzamelt de politie gericht 
informatie over probleemsupporters en 
maakt ze persoonsdossiers op. Maar 
gezien het bredere antecedentenpatroon 

n Veroordeeld voor het voorbereiden 
van rellen
Ronald Moes is hoofd van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 
(CIV) en was daarvoor voetbalcoördinator bij de politie Utrecht. In die 
hoedanigheid was hij nauw betrokken bij Hooligans in beeld, een methodiek die 
is ontwikkeld om risicosupporters uit de anonimiteit te halen. Ook hier draait 
het dus om een persoonsgerichte aanpak. 

“We hebben een top-10 van personen op wie we ons richtten in beeld gebracht”, 
zegt Moes. De aanpak was succesvol. “De nummer één van die lijst is uiteindelijk 
veroordeeld wegens het voorbereiden van rellen. Hij had telefonisch contact met 
supporters van de tegenpartij. Deze figuur had strafrechtelijk gezien niet veel op 
zijn geweten, maar hij reisde vaak buiten de combiregeling om naar wedstrijden 
en zocht geregeld ruzie. We hebben al die feiten op een rij gezet, aangevuld met 
de gepleegde strafbare feiten en op grond daarvan durfde de officier van justitie 
het wel aan een zaak te beginnen. Hadden we dat persoonsdossier niet gemaakt, 
dan was dat niet gebeurd.” 

Tijd en inzet
Hoewel de voorgestelde persoonsgerichte aanpak dus niet nieuw is, wil Moes het 
geen oud nieuws noemen. “Zo’n gerichte aanpak kost veel tijd en inzet. Hooligans 
in beeld is wat stil komen te liggen doordat er veel verloop is onder politieperso-
neel. We willen het weer iets nadrukkelijker onder de aandacht brengen. Het is 
van groot belang te weten welke rol iemand heeft binnen een groep. Zo kunnen 
we de rechter overtuigen dat het niet om iemand gaat die per ongeluk bij een 
groep liep. Wanneer het echt uit de hand loopt, kun je zo iemand natuurlijk niet 
meer aanspreken. Dan komt het erop aan dat de arrestantenafhandeling goed is. 
Die kan vaak beter.” 
Moes beaamt dat verbreding van kennis over notoire ordeverstoorders van belang 
is. “De openbare orde wordt steeds belangrijker. Kleine evenementen bestaan 
haast niet meer. Alles wordt grootschaliger, waardoor de kans op ongeregeldhe-
den toeneemt. Voor de politie wordt het dus ook steeds belangrijker daar gericht 
op te sturen en reageren. Volgens mij spelen drank en drugs een grote rol bij het 
ontstaan van rellen. Wij gaan onderzoeken of dat ook daadwerkelijk zo is.” 
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van de hooligans is het van belang ook op breder niveau 
informatie te verzamelen dan louter op voetbalgerelateerde 
misdragingen, zo benadrukken de onderzoekers. En notoire 
relschoppers zijn niet altijd hooligan.

Munitie 
Door een betere informatiepositie en meer kennis op basis 
van de openbareordedossiers, kan uiteindelijk beter ingespeeld 
worden op (dreigende) openbare orde verstoringen, menen de 
onderzoekers. De kern van een kansrijke, informatiegestuurde 
aanpak ligt bij de focus op de notoire 
ordeverstoorders. Door de dossiervor
ming kan de politie hen uit de anonimi
teit en schijnveiligheid van de groep 
halen, waardoor ze in beeld komen. De 
betrokken politiemedewerkers kunnen 
juist de relschoppers die een leidende rol 
hebben bij naam toespreken, waardoor 
die weten dat de politie op ze let. Ook 
kan er een repressieve werking van uit
gaan. Door openbareordeverstoringen 
meer persoonsgericht te bekijken, zal 
meer inzicht ontstaan in de toedracht 
van de rel en het aandeel dat de notoire 
ordeverstoorder daarin had. Het gaat niet 
alleen om een goede dossiervorming, 
maar ook om een gedetailleerde verslag
legging van de gedragingen van deze 
figuren, hun positie binnen de groep en 
de context waarbinnen incidenten 

plaatsvinden. Zo krijgt justitie voldoende munitie om terug te 
slaan, aldus het onderzoek. n

erik.van.der.veen@politieacademie.nl

Voor meer informatie:

PKN > Gevaarbeheersing / CCB > Bijzonder optreden 

> Rellen beëindigen 

PKN > Gevaarbeheersing / CCB > Voetbal > 

Hooligans in beeld

n Interveniëren dankzij netwerk
Albert van de Wetering is divisiechef van de recherche in 
Brabant-Noord en algemeen commandant. In die rol was hij 
actief bij de rellen in de Graafsewijk in Den Bosch, die 
incidentgericht waren: de eerste keer (in 2000) nadat een 
inwoner door een politieagent was neergeschoten nadat hij 
deze had bedreigd met een mes. De tweede keer (in 2005) 
nadat een buurtbewoner seksuele contacten met zijn 
minderjarige stiefdochter bekende. 

“Een deel van de rellen zal altijd ongrijpbaar zijn”, zegt hij. “Je 
kunt de boel nooit helemaal dichttimmeren door een goede 
informatiepositie, maar die is wel heel belangrijk als het 
begint te broeien in een wijk. We hebben de ervaringen 
gehad in de Graafsewijk, maar onlangs ook in Kruiskamp. In 
die wijk ontstonden problemen tussen allochtone jongeren 
onderling. Gevolg was een heftige openbareordeverstoring 
met geweld over en weer en een dodelijk slachtoffer. Doordat 
wij een goede informatiepositie hadden, direct een strafrech-
telijk onderzoek startten en zichtbaar aanwezig waren in de 
wijk, konden wij de boel snel tot redelijke proporties terug-
brengen en de emoties beteugelen. We kennen de sleutelfigu-
ren in zo’n wijk, bijvoorbeeld de Marokkaanse buurtvaders, 
maar ook jongerenwerkers en wijkagenten. En daarnaast heb 
je ook nog informanten van de CIE en RID. Door zo’n goed 
netwerk kun je snel interveniëren. Het belang daarvan hebben 

we leren kennen door de eerste rellen in de Graafsewijk. Het 
gaat erom dat je zichtbaar aanwezig bent op de momenten 
en plekken waar het ertoe doet. Dan heb je al de helft 
gewonnen.”

Actieve houding
Van de Wetering: “De zaak rondom de Bossche zwemleraar 
Benno L. was ook zo’n situatie die snel uit de hand had kun-
nen lopen; net als bij de tweede Graafse rellen was ook hier 
sprake van kindermisbruik. We zijn snel de wijk ingegaan om 
met mensen te praten en de sfeer te proeven. Die actieve 
houding straalt ook af op gasten die mogelijk van plan zijn 
rottigheid uit te halen.” Volgens de recherchechef hebben de 
wijkagenten in zijn regio een goed beeld van de notoire rel-
schoppers. En zijn ervaring is dat zij deze informatie graag 
delen. Een openbareordedossier, zoals de onderzoekers voor-
stellen, is wat Van de Wetering betreft handig, als dit maar 
niet gaat leiden tot een nieuw systeem, maar binnen de huidi-
ge basissystemen BVO en BVH een plek krijgt. “Via aan-
dachtsvestigingen kunnen collega’s nu ook al straatinformatie 
over die gasten kwijt. Ook kunnen zij een journaal aanmaken 
waarin betrokkenen allerlei relevante informatie kunnen delen. 
Wij hebben ongelooflijk veel kennis van wat er in de wijken 
gebeurt. Het idee om alle notoire relschoppers eruit te pik-
ken, klinkt als een open deur, maar is toch redelijk lastig.”

Per regio zijn gemiddeld 

ongeveer tien personen aan 

te merken als stelselmatige 

ordeverstoorders.
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