
Raak geschoten?
Een onderzoek naar de werking van maatregelen tegen 
geweld en overlast rondom het betaald voetbal

Auteurs
Henk Ferwerda, Tom van Ham, Tjaza Appelman
en Bo Bremmers

Uitgave
Bureau Beke, 2014
ISBN: 978-90-75116-93-9

Nummer 28, november 2014

Supportersgeweld en –overlast is een onderwerp dat al lange tijd in de maatschappelijke en 
beleidsmatige belangstelling staat. In dit onderzoek staan vooral de maatregelen die ter bestrij-
ding daarvan genomen kunnen worden en de werking van deze maatregelen, centraal. Uniek 
aan het onderzoek is dat niet alleen met professionals, maar ook met vele supporters over deze 
maatregelen gesproken is. 

Onderzoeksvraag c.q. probleemstellings
De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

Wat is de werking van maatregelen tegen voetbalgeweld en –overlast, welke neveneffecten hebben 
deze maatregelen en bestaan er mogelijkheden voor een verbeterde wedstrijdbeleving van voetbal-
supporters zonder dat de veiligheid in het geding komt, en zo ja welke? 

Methode van onderzoek
Het onderzoek is gestart met het inventariseren van alle mogelijke maatregelen. Vervolgens is 
op basis van de literatuur, surveys onder professionals en deskundigen en groepsinterviews be-
keken wat de doelen en werking van de geïnventariseerde maatregelen zijn. Daarnaast is de 
mening van voetbalsupporters in het onderzoek betrokken. Er is een heranalyse uitgevoerd op 
onderzoek onder bijna 3.000 uitsupporters en er zijn diepte-interviews gehouden met 64 sup-
porters. Tot slot is een analyse gemaakt van de omvang van voetbalgerelateerde overlast en 
geweld op basis van politiedata en informatie van de KNVB.

Via deze VlotBekeken kunt u in korte tijd kennis nemen van de inhoud en belangrijkste 

resultaten van het door Bureau Beke uitgevoerd onderzoek.
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Belangrijkste resultaten uit het onderzoek
• Het aantal incidenten rondom het voetbal is over de afgelopen tien jaar stabiel. 

Afgemeten aan het aantal bezoekers vinden meer incidenten in de Jupiler League 
plaats dan in de Eredivisie. Opvallend is de stijging van het aandeel eenmalige over-
treders binnen een seizoen. 

• Er is sprake van een breed palet van maatregelen in Nederland, die aansluiten bij de 
diversiteit in ernst en frequentie van supportersgeweld. De in totaal 64 maatregelen 
kunnen worden ingedeeld in acht clusters: vervoer, de toegang tot het stadion, de 
fysieke infrastructuur van het stadion, service, toezicht, overleg, doelgroepen en 
individuen en beleidsmaatregelen.

• Alle maatregelen – op de bestuurlijke ophouding na – lijken bruikbaar en inzetbaar. 
Of een maatregel van toepassing is, is afhankelijk van type BVO, de lokale infra-
structuur, de eigen aanhang, de tegenstander en historie. Maatwerk is met het oog 
op normalisatie derhalve het devies.

• Bij supporters bestaat frustratie omdat in hun ogen het gedrag van harde kernen en 
notoire ordeverstoorders niet (voldoende) wordt aangepakt. Ook professionals zijn 
van mening dat een doelgerichte aanpak van deze probleem- en risicosupporters 
tot op heden niet goed van de grond gekomen is. Zowel onder professionals als sup-
porters bestaat draagvlak voor een stevige, persoonsgerichte aanpak.

• Het uitblijven van de aanpak van probleemgroepen kan met name worden terugge-
voerd op gebrek aan prioriteit en capaciteit (OM en politie) en gebrek aan lef (BVO’s) 
en regie (gemeenten). Voor de toekomstige lokale aanpak kan een landelijke aan-
sturing – net als in sommige andere landen gebeurt – worden overwogen. 

• In het kader van normalisatie zouden de fysieke infrastructuur, het niveau van hos-
pitality en de veiligheidseisen die aan stadion worden gesteld – ook ten behoeve 
van meer uniformiteit – vanuit een onafhankelijk orgaan bekeken kunnen worden. 
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