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1. Inleiding
1.1 Aanleiding en doel van de evaluatie
Op 12 januari 2020 speelde Roda JC de wedstrijd tegen MVV in de 21e speelronde van de Keuken Kampioen
Divisie. De wedstrijd tussen de regionale rivalen kent een lange geschiedenis en wordt gekarakteriseerd als ‘een
echte derby’. Eerdere edities van deze Limburgse derby zijn al eens uit de hand gelopen, onder andere bij de
wedstrijd in Maastricht in mei 2017. Daarnaast heeft Roda JC in de afgelopen jaren een aantal incidenten
meegemaakt met onder andere vuurwerk en een aantal probleemsupporters. Dit blijkt ook uit de nul- en
eenmeting die in respectievelijk het najaar van 2010 en in april 2014 zijn uitgevoerd.
Omdat het Auditteam en de Regiegroep veel aandacht hebben voor de aanpak van vuurwerk in het betaald
voetbal en zich een incident heeft voorgedaan in de wedstrijd tegen MVV op 12 januari, heeft het Auditteam
besloten een incidentonderzoek te verrichten naar het gebruik van vuurwerk rond deze wedstrijd. Het gaat in dit
geval om een beknopte evaluatie, omdat de omvang van het incident beperkt was. De insteek hierbij is om te
kijken wat er is gebeurd en wat voor lessen we kunnen trekken voor de rest van de sector.
Het doel van de evaluatie is om inzicht te krijgen in de oorzaken die hebben geleid tot de incidenten en in het
gezamenlijke optreden van de betrokken partijen in aanloop naar, tijdens en na het incident. Het uiteindelijke doel
is om conclusies en aanbevelingen te formuleren om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Meer
specifiek is het doel om inzicht te krijgen in de volgende zaken:
1.

Schetsen van de context rond Roda JC (infrastructuur in en rond het stadion, achtergrond supporters,
voorgeschiedenis van eerdere incidenten en maatregelen om die te voorkomen)

2.

Voorbereiding op de wedstrijd (genomen maatregelen)

3.

Gebeurtenissen voor, tijdens en na de wedstrijd

4.

Functioneren van de betrokken vierhoekspartijen op de wedstrijddag (voor, tijdens en na de wedstrijd)

5.

Hoe de betrokken partijen met ongeregeldheden zijn omgegaan.

1.2 Onderzoeksvragen
Voor de evaluatie zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1.

Hoe is de voorbereiding op de wedstrijd (genomen maatregelen) geweest, gezien:
a.

de voorgeschiedenis tussen beide clubs

b.

incidenten voorafgaand aan de wedstrijd?

2.

Welke mogelijkheden waren er voor kwaadwillenden om het vuurwerk in het stadion te brengen?

3.

Welke rol speelt het stadion en de bebouwde omgeving in het omgaan met risico’s, dreigingen en
ongeregeldheden?

4.

Hoe heeft het incident zich voltrokken en ontwikkeld?

5.

Wat kan uiteindelijk geleerd worden van de gebeurtenissen?

1.3 Uitgangspunten van de incidentevaluatie
Bij elke incidentevaluatie, dus ook bij dit onderzoek, hanteren wij de volgende principes bij de aanpak:
•

Onderscheid maken tussen feiten, percepties en beoordeling. Een zinvolle discussie over ‘wat goed ging’ en
‘wat niet’ kan eigenlijk pas ontstaan als de onderliggende feiten zelf niet meer ter discussie staan. Op basis
van het verzamelde (beeld)materiaal (bevindingen) en interviews komen wij tot een onafhankelijk en
onderbouwd oordeel over het verloop van het incident en de afhandeling daarvan (conclusies) en formuleren
we aanbevelingen voor de toekomst en de bredere context.

Auditteam Voetbal en Veiligheid

5

[Projectnummer] – Openbaar

•

Creëren van overzicht dankzij een feitenrelaas. Om een goede analyse te kunnen maken van wat er gebeurd
is en waarom dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen, is eerst een goed overzicht van de feiten nodig. Wij
werken daarom bij incidentevaluaties bij voorkeur met feitenrelazen.

•

Recht doen aan het doel van evalueren: leren! Met het oog op het leereffect hanteren wij in de
rapportagefase de principes van blame free reporting. Hiermee wordt bedoeld dat de bevindingen van het
onderzoek niet zijn terug te voeren op specifieke individuen binnen organisaties. Bij blame free reporting
gaat het niet om ‘wat ging er fout en wiens verantwoordelijkheid was dat?’ In plaats daarvan worden
bevindingen geplaatst in het grotere geheel en met het oog op de toekomst: ‘wat verzilveren wij voor de
toekomst en waar is verbetering mogelijk?’

1.4 Opzet van de incidentevaluatie
Bij het uitvoeren van deze incidentevaluatie hebben wij gekozen voor de volgende opzet:
•

Oriëntatie en startoverleg. Eerst hebben wij ons ingelezen in relevante documentatie voor het desbetreffende
incident (draaiboeken, evaluaties van betrokkenen, wedstrijdverslag). Op basis daarvan worden de relevante
thema’s en onderzoeksvragen voor de evaluatie bepaald. Ook is vooroverleg geweest met betrokkenen.

•

Opstellen feitenrelaas en speelveldanalyse. Daarna hebben wij op basis van schriftelijke documentatie een
feitenrelaas opgesteld.

•

Verdiepend groepsinterview. Met de veiligheidsmanager en de supporter liaison officer van Roda JC en de
teamleider OOV van de gemeente Kerkrade hebben wij een interview gehouden. Deze gesprekken dienden
enerzijds om het feitenrelaas te valideren en te verfijnen en anderzijds om de mening van betrokkenen over
de gang van zaken te horen.

•

Analyse beeldmateriaal. De inzichten uit de interviews en het feitenrelaas hebben wij met inzichten op basis
van het beschikbare beeldmateriaal aangevuld.

•

Schouw in het stadion. Deze schouw hadden wij voorgenomen te doen, maar doordat het onderzoek
gedurende de coronacrisis plaatsvond, is deze niet uitgevoerd. Hier komen wij in de aanbevelingen op terug.

•

Analyse, conclusies en rapportage. Tot slot hebben wij een analyse uitgevoerd. Deze bevindingen zijn in dit
rapport opgenomen en vormen de basis van de conclusies en aanbevelingen.

1.5 Leeswijzer
De rapportage start in hoofdstuk 2 met de speelveldanalyse, waarin de context voor de incidentevaluatie wordt
geschetst. In hoofdstuk 3 schetsen wij onze bevindingen. Ten slotte zijn onze conclusies en aanbevelingen in
hoofdstuk 4 opgenomen. Mocht u als lezer nog vragen hebben over deze rapportage, dan kunt u hierover contact
opnemen met projectleider Vincent van der Vlies via 06-55364831 of v.vandervlies@berenschot.nl.
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2. Speelveldanalyse
In dit hoofdstuk wordt het speelveld geschetst waarbinnen de wedstrijd tussen Roda JC en MVV van 12 januari
2020 heeft plaatsgevonden. Deze algemene context is in kaart gebracht op basis van bestaande planvorming en
documentatie van de clubs, eerdere rapporten van het Auditteam Voetbal en Veiligheid en beschikbare andere
documentatie. In het hoofdstuk ligt eerst de focus op het algemene profiel van Roda JC, de veiligheidsorganisatie
en de stewardorganisatie. Vervolgens zal worden ingezoomd op de derby, het visitatieprotocol en de
desbetreffende wedstrijd. Ten slotte zal de nasleep van het incident kort besproken worden.

2.1 Algemeen profiel Roda JC
2.1.1 Veiligheidsorganisatie
De wedstrijd Roda JC – MVV op 12 januari jl. is al vroeg in voorbereiding gegaan met een breed scala aan mensen.
Op 30 september was het eerste veiligheidsoverleg met de volgende betrokken actoren 1: gemeente Kerkrade,
gemeente Maastricht, betaald voetbal organisatie (BVO) MVV Maastricht, BVO Roda JC Kerkrade, de supporter
liaison officer (SLO) Roda JC en de politie. Afgevaardigden van het Openbaar Ministerie (OM) en de staf
grootschalig en bijzonder optreden (SGBO) konden niet aanwezig zijn. Op deze datum was nog niet duidelijk op
welke datum de derby gespeeld zou worden. In dit veiligheidsoverleg werd de evaluatie van de voorgaande derby
Roda – MVV besproken. Deze was toentertijd in de voetbalvierhoek van Maastricht geëvalueerd. Ook is tijdens dit
veiligheidsoverleg het actuele risicobeeld besproken en zijn er maatregelen ter advies aan de driehoek voorgelegd
(betreffende buscombi, kaartverkoop, fouillering, inzet stewards/beveiligers, inzet politie en toestaan van
eventuele sfeeracties). Tijdens dit overleg was het nog niet duidelijk of de derby in januari op vrijdag 10 januari
2020, om 20:00 uur gespeeld werd of op zondag 12 januari 2020, om 12:15 uur.
Op 4 december 2019 was er een volgend veiligheidsoverleg, weer met een breed scala aan mensen: gemeente
Kerkrade, gemeente Maastricht, brandweer, BVO MVV Maastricht, OM, politie, BVO Roda JC Kerkrade en de SLO
van Roda JC. Afwezig waren de SGBO en de SLO van MVV. In dit veiligheidsoverleg werden de maatregelen
opnieuw bekeken. Zo vond er overleg plaats over de fouillering, waarbij de driehoek had besloten dat MVV de
eigen supporters in Maastricht zou visiteren. Tijdens dit overleg werd ook bekend dat de wedstrijd gespeeld zou
worden op zondag 12 januari 2020, om 12:15 uur. Uit het gesprek met het Auditteam op 31 januari 2020 blijkt dat
dit bepaald was door FOX en dat er veel onvrede heerste over de speeldatum en het tijdstip. Vanuit de club is nog
geprobeerd hier bezwaar op aan te tekenen, maar daar is verder niet op gehandeld. Clubs, politie en gemeente
wisten al langer dat de wedstrijd verplaatst zou worden, maar mochten dit pas later van de KNVB naar buiten
brengen. Dit werd officieel pas gecommuniceerd in december.
Op 8 januari vond het laatste veiligheidsoverleg plaats voor de wedstrijd. Hierbij waren de gemeente Kerkrade,
Roda JC (veiligheidscoördinator (VC) en de SLO) aanwezig. Bij deze voorbespreking van de derby werden
voornamelijk operationele zaken besproken. Ook enkele ontwikkelingen binnen Roda JC kwamen aan de orde en
werden in de vierhoek neergelegd. Tijdens het bezoek van het auditteam aan Roda JC op 31 januari 2020 werd
ingegaan op de veiligheidsoverleggen. Het gevoel heerste bij alle partijen dat alles wat voorbereid kon worden,
gedaan was.2
In het veiligheidsoverleg van 30 september 2019 geeft Roda JC aan dat er twee extra interventieteams en
beveiligers ingezet zullen worden bij de derby tegen MVV. Het visiteren op de wedstrijddag zal door de clubs zelf
gedaan worden.

1
2

Verslag gezamenlijk veiligheidsoverleg Roda en MVV Maastricht op 30 september 2019.
Interview op 30 januari 2020
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De SGBO ziet geen grondslag voor het fouilleren door de politie, mede omdat dit niet in lijn is met de gewenste
normalisatie. In het veiligheidsoverleg van 4 december wordt afgesproken dat het fouilleren van de supporters
door de eigen stewards van de clubs zal worden gedaan.

2.1.2 Profiel stadion
Het stadion heeft een open infrastructuur; zo is er een aantal bedrijven gekoppeld aan het stadion (onder andere
een hotel, een fietsverhuurbedrijf, bedrijven en restaurants). Ook stonden wegens werkzaamheden poorten open
die toegang geven tot de Koempeltribune.

Figuur 1: Plattegrond Parkstad Limburg Stadion Roda JC Kerkrade
2.1.3 Profiel supporters Roda JC
Roda JC kent twee supportersverenigingen: de supportersvereniging Roda JC en het Fanproject. Dit zijn fanatieke
supportersgroepen die bij elke wedstrijd met vlaggen zwaaien en zingen. Eén keer in de maand is er een overleg
met de supportersgroepen. Er worden lopende zaken en wensen van de aanwezige partijen besproken. Er zijn wel
onenigheden tussen de partijen te herkennen. Ook is het volgens respondenten moeilijk om afspraken te maken
met bepaalde supporters, omdat zij zich niet altijd aan de afspraak weten te houden.3 De fanatieke aanhang van
Roda JC bevindt zich op de Koempeltribune. Dit is ook de tribune waar het incident met het vuurwerk zich
voltrokken heeft (zie figuur 1). De SLO van Roda JC geeft in het gesprek met het Auditteam van 31 januari aan,
een goede informatiepositie te hebben met de aanhang van Roda JC. Hij zit in meerdere groepschats met
supporters en is aanspreekpunt voor de organisatoren van door de club toegestane sfeeracties. Deze worden
normaliter vooraf aangekondigd bij de club of SLO.

2.1.4 Achtergrond derby en eerdere incidenten
De Limburgse derby tussen Roda JC en MVV is een altijd beladen en bewogen wedstrijd. Het wordt gezien als een
strijd tussen twee regionale aartsrivalen, al leeft dit gevoel vooral bij de fans. Bij eerdere wedstrijden hebben zich
meerdere incidenten voorgedaan met onder andere het afsteken van vuurwerk, het gooien van bier en andere
voorwerpen richting spelers, opruiing en het dragen van gezichtsbedekkende kleding.

3

Auditteam Voetbal & Veiligheid (2014). Audit Roda JC 1-meting april 2014.
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Dit was het geval bij de wedstrijd op 1 september 2019, waarbij bier en andere voorwerpen richting spelers werd
gegooid. Ook moest de scheidsrechter het duel even stilleggen.4 Op 24 maart 2019 deden er zich ook wat
ongeregeldheden voor.
Zo waren er spandoeken opgehangen met kwetsende leuzen en hingen supporters een pop aan de tribune met
de naam van een MVV-speler. Na de wedstrijd werd een confrontatie opgezocht door de ‘raddraaiers’ met de
betreffende familie en vrienden van de MVV-speler.5 Het jaar daarvoor op 18 november 2018 zijn ook meerdere
supporters van MVV aangehouden wegens openlijke geweldpleging, opstootjes en ongeregeldheden. Voor deze
wedstrijd werden al negen personen opgepakt wegens het afsteken van vuurwerk, opruiing, belediging en het
dragen van gezichtsbedekkende kleding.
In het veiligheidsoverleg van 30 september 2019 wordt aangegeven dat bij de supporters van Roda JC Kerkrade
alles gericht is op de interne clubperikelen (in verband met puntaftrek en financiële problemen); men was nog niet
bezig met de derby. De spanning richting MVV-supporters is zoals gebruikelijk voelbaar bij deze derby. In het
verslag van het veiligheidsoverleg van 4 december staat dat de ‘leden van de harde kern van beide clubs goed met
elkaar overweg’ kunnen en er wordt gesproken over ‘een gezonde rivaliteit.’6 Ook zou de stand op de ranglijst niet
voor problemen zorgen, omdat beide clubs in het rechterrijtje stonden.
Twee avonden voor de wedstrijd is de spelersbus van Roda JC vernield, terwijl deze in Maastricht stond
geparkeerd. Naar later blijkt gaat het om de actie van een eenling en staat er MVV op de bus geklad en is in ieder
geval één ruit ingegooid. Op de sociale media wordt overwegend negatief gereageerd op het incident met de
spelersbus van Roda JC. Een woordvoerder van Roda JC noemt het een ‘smakeloze actie’ en MVV-directeur
Penders noemt het onder andere ‘verschrikkelijk’.7

2.1.5 Visitatieprotocol
In het interview met het Auditteam is aangegeven dat de 100%-fouillering op de wedstrijddag goed is uitgevoerd
en dat de politie hierbij ook aanwezig was. Dit is in de briefing aan de stewards medegedeeld. Daarnaast is er nog
een zeer uitgebreide schouw geweest door het stadion, waar de politie met een spiegel heeft gezocht naar
verboden materiaal onder de stoelen op de tribunes. Ook zijn plafonds en wc’s afgezocht naar vuurwerk. Hier is
niks aangetroffen.

2.2 De wedstrijd
2.2.1 Specifieke incident
De derby Roda JC – MVV vangt aan op 12 januari 2020, om 12:15 uur. Al vanaf de eerste minuut wordt er op de
Koempeltribune een groot spandoek over de supporters gehesen, waarna er supporters verkleed onder vandaan
komen met maskers van regeringsleiders op en ‘thunderkings’ in hun handen.8 Er is veel rookvorming in de
kleuren geel en zwart. Volgens de SLO was deze actie niet van te voren aangekondigd.9 De wedstrijd wordt kort
onderbroken door scheidsrechter Pol van Boekel en de spelers wachten langs het veld tot de rook is opgeklaard
en het spel wordt weer hervat.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190903_00121238/evaluatie-derby-gestaakt-duel-en-incidenten-maar-de-aanpak-wasgoed
5
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190325_00098165/roda-wil-derby-raddraaiers-opsporen
6
Verslag gezamenlijk veiligheidsoverleg 4 december 2019.
7
https://www.voetbalzone.nl/doc.asp?uid=365957
8
dit zou rond 12:15 uur moeten zijn, de beveiligingsbeelden laten echter een afwijkend tijdstip zien, namelijk 12:42 uur (bestand
192.168.1.200 STADION_ch4_20200112120000_20200112130000)
9
Notulen bezoek Auditteam – Roda JC 31 januari 2020
4
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Figuur 2 en 3. Gele en zwarte rookvorming op de Koempeltribune 10
Niet veel later wordt een spandoek langs de tribune gehesen met de tekst: ‘FOX op zwart’ (zie figuur 4). Om 12:30
uur (beveiligingsbeelden 12:57 uur) wordt er weer vuurwerk afgestoken vanaf de Koempeltribune. Het betreft een
rookbom – een zogeheten RDG - waar veel zwarte rook uitkomt (zie figuur 5).11 Volgens de SLO betrof dit de
protestactie tegen FOX, wegens de opmerkelijke speeltijd. De scheidsrechter legt het spel stil en nu gaat iedereen
naar binnen. Na een kwartier wachten mag er weer verder gespeeld worden en wordt het volgende bericht
gecommuniceerd door de scheidsrechter: ‘We hebben met de autoriteiten afgesproken dat dit de laatste kans is.
De eerstvolgende keer dat er weer vuurwerk op de tribunes of het veld komt, wordt de wedstrijd definitief
gestaakt.’

Figuur 4. Spandoek met de tekst ‘FOX op zwart’ wordt gehesen

Beeld figuur 2 is van de Limburger: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200221_00148769/boete-van-duizenden-euro-s-voorroda-jc-wegens-vuurwerk
11
Camerabeelden 192.168.1.200 STADION_ch10_20200112120000_20200112130001
10
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Figuur 5. Afsteken van rookbom en vuurwerk
Beide acties betreffende het afsteken van vuurwerk waren onbekend bij de voetbalvierhoek en bij de SLO. De
acties met rookbommen en vuurwerk kwamen als een verrassing. Normaal zou men nog iets van geruchten horen,
maar daar was nu geen sprake van.12.

2.2.2 Nasleep incident
Roda JC communiceert op 12 januari 2020 het volgende statement 13: ‘Wij vinden het teleurstellend dat
scheidsrechter Van Boekel het spel twee maal stil heeft moeten leggen omdat er vuurwerk werd afgestoken op de
Koempeltribune. Met de vierhoek hebben we besloten om het spel te laten hervatten op voorwaarde dat het niet nog
een keer zou gebeuren. Het is enorm jammer dat een deel van de supporters het verpest voor de mensen die gewoon
fijn naar een wedstrijd willen kijken in het stadion. Gelukkig heeft zich in de tweede helft geen incident meer
voorgedaan. De politie doet verder onderzoek en samen met het OM, gemeente Kerkrade en Roda JC zal bekeken
worden of, en zo ja welke maatregelen kunnen worden getroffen tegen de personen die verantwoordelijk zijn.”
Naar aanleiding van de gebeurtenissen heeft Roda JC ingezet op de vervolging van de verdachten. Tijdens de
wedstrijd zat de voetbalvierhoek bij elkaar, waarbij het OM aangaf de daders strafrechtelijk te willen vervolgen.
Volgens het convenant krijg je dan van de club ook drie maanden een stadionverbod. In totaal zijn er 21
verdachten aangehouden die ofwel civielrechtelijk en/of strafrechtelijk vervolgd zijn. Van de verdachten was ten
tijde van het interview er slechts één aangemeld voor een stadionverbod, acht hebben een voorwaardelijke straf
wegens het vasthouden van de vlag (en daarbij het afschermen van de daders) gekregen. Identificatie van de
daders is gedaan op basis van gezicht, kleding en bijvoorbeeld broekriem: eigenlijk alles wat niet verstopt is.14 Van
de KNVB heeft de club een boete van € 7.500 opgelegd gekregen, wegens het afsteken van vuurwerk door
supporters.15
Er was geen sympathie voor de desbetreffende acties die ondernomen waren door de supporters. Hierover is de
SLO in gesprek gegaan met zijn achterban. Naar aanleiding van het incident heeft de SLO in kaart gebracht om
welke groep het gaat, maar hij krijgt hierbij weinig tot geen medewerking van supporters.

Notulen bezoek Auditteam – Roda JC 31 januari 2020
https://www.rodajckerkrade.nl/nieuwsbericht/12-01-2020/statement-nav-gebeurtenissen-tijdens-roda-jc-mvv
14
Notulen bezoek Auditteam – Roda JC 31 januari 2020
15
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200221_00148769/boete-van-duizenden-euro-s-voor-roda-jc-wegens-vuurwerk
12
13
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3. Bevindingen
3.1 Operationeel vooroverleg veiligheidsorganisatie
•

Op 30 september 2019 is de wedstrijd Roda JC – MVV al in vooroverleg gegaan. Daar was nog niet duidelijk
of de wedstrijd op 10 januari 2020 of op 12 januari 2020 gespeeld zou worden. Tijdens het veiligheidsoverleg
zijn de maatregelen besproken voor de wedstrijd, zoals het opleggen van een verplichte buscombi-regeling
en het fouilleringsbeleid. Tevens zet Roda JC twee extra interventieteams en beveiligers in. In het volgende
veiligheidsoverleg op 4 december 2019 gaat voornamelijk de aandacht uit naar de kaartverkoop en aanpak
ten aanzien van vertrek van de bussen (wegens de vroege speeltijd).

•

Vanuit de club was bezwaar aangetekend bij FOX wegens onvrede over de speeldatum en tijd van de derby.

•

Clubs, politie en gemeente wisten al langer dat de wedstrijd verplaatst zou worden, maar mochten dit pas
later van de KNVB naar buiten brengen. Dit werd officieel pas gecommuniceerd in december.

•

Uit het interview met de BVO, de SLO en de gemeente blijkt dat bij alle partijen het gevoel heerste dat alles
voorbereid was en de passende maatregelen waren genomen. Ook geeft men het volgende aan: ‘Wat moeten
we nog meer doen?’, om dit soort problemen te voorkomen.

•

Roda JC heeft een visitatieprotocol opgesteld dat de basis vormt voor de briefing van de stewards. Op papier
is er sprake van 100% visitatie. Er worden echter geen duidelijke afspraken en vaste eisen gesteld aan het
visiteren. Het is daarom niet eenduidig vast te stellen op basis waarvan de stewards gebrieft worden en hoe
de visitatie uitgevoerd wordt.

3.2 Supporters
•

Een keer in de maand is er een overleg met de supportersgroepen. Er worden lopende zaken en wensen van
de aanwezige partijen besproken. Ook is het volgens respondenten moeilijk om afspraken te maken met
bepaalde supporters, omdat zij zich niet altijd aan de afspraak weten te houden.

•

De wedstrijden tussen Roda JC en MVV kennen een historie als derby. Meerdere incidenten, waaronder
enkele met geweld, hebben zich hierbij in de loop van de tijd voorgedaan. Desondanks geeft de club in het
overleg van 4 december jl. aan dat er sprake is van ‘gezonde rivaliteit’ en ‘dat de leden van de harde kern van
beide clubs goed met elkaar overweg kunnen’.

•

Er is naar aanleiding van het incident met de bus twee avonden voor de wedstrijd geen actie ondernomen
door de veiligheidsorganisatie.

•

Tijdens het bezoek van het Auditteam op 31 januari 2020 geven de club en de SLO aan dat de derby minder
leefde dan voorgaande jaren, door de matige prestaties van beide clubs. Er zat minder druk achter de
betreffende wedstrijd. Wel was er veel onvrede over de tijd van de wedstrijd; de tweede actie bij het
voltrokken incident was daarmee een protest tegen FOX.

3.3 Beveiligingsorganisatie
•

In het briefingdocument16 blijken er geen concrete afspraken te staan over visitatie. Daarnaast wordt er niet
consequent aangegeven hoeveel stewards aanwezig dienen te zijn bij welk vak, met uitzondering van de west
tribune (Koempel) waar twintig stewards moeten zijn.17 In het interview wordt aangegeven dat dit er
uiteindelijk 26 waren.

•

Roda JC geeft aan dat er bij de eigen supporters een 100% fouillering heeft plaats gevonden door de
stewards en dat ‘als er iets (lees: vuurwerk) was meegenomen, dan hadden we het moeten vinden’.

Briefing MVV
De club geeft in een reactie aan dat de reden hiervoor is dat het aantal aanwezigen pas bekend is op de wedstrijd dag. Er
word dan gekeken naar de minimale bezetting. Voor Oost is dat 20 personen, voor zuid 15, voor noord 20 + 10 studenten.
16
17
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•

In het visitatieprotocol wordt aangegeven dat sector D 100% gevisiteerd wordt. In het document staan verder
geen concrete afspraken over hoe de visitatie plaatsvindt, maar meer welke afspraken gemaakt zijn met MVV
over de inzet van stewards.

•

Op de vraag waarom in de verschillende documenten niet veel aandacht wordt besteed aan
visitatie/fouilleringsbeleid wordt geantwoord dat de briefing aan de stewards het belangrijkst is, niet zozeer
het maken van het draaiboek.

•

Uit de beveiligingsbeelden constateert het Auditteam dat er geen sprake is van een 100%-fouillering van de
supporters door de stewards. Wij zien dat vele supporters kunnen doorlopen nadat ze door de tourniquet zijn
gekomen en dat dit daarmee geen incidenteel fenomeen is of alleen bij grote drukte voorkomt, maar eerder
structureel van aard is.

Figuur 6 en. 7. Achterwege blijven van visitatie van supporters door stewards
•

De SLO van Roda JC geeft aan een goede informatiepositie bij zijn achterban te hebben en zit in meerdere
groepsgesprekken met supporters. Desalniettemin waren beide acties volledig onbekend bij de
voetbalvierhoek en bij de SLO. De acties met de rookbommen en vuurwerk kwamen naar eigen zeggen als
een complete verassing.

3.4 Ontstaan van het incident
•

Vanaf de eerste minuut wordt er op de Koempeltribune een groot spandoek over de supporters gehesen,
waarna er supporters verkleed onder vandaan komen met maskers van regeringsleiders op en ‘thunderkings’
in handen.

•

Enkele minuten later wordt een spandoek langs de tribune gehesen met de tekst: ‘FOX op zwart’.

•

Om 12:30 uur (beveiligingsbeelden 12:57 uur) wordt er weer vuurwerk afgestoken vanaf de Koempeltribune.
Het betreft een rookbom – een zogeheten RDG - waar veel zwarte rook uit komt. Dit was de protestactie
tegen FOX, wegens de voor de supporters opmerkelijke speeltijd.

•

Wij hebben niet kunnen constateren hoe het vuurwerk is binnengebracht.

3.5 Infrastructuur in en rondom het stadion
•

Het stadion van Roda JC heeft een open infrastructuur waar verschillende bedrijven gehuisvest zijn, zoals een
hotel, bedrijven en restaurants. Ook staan wegens werkzaamheden de poorten open die toegang hebben tot
de Koempeltribune. Daarnaast zijn cateringbedrijven actief op en rond de wedstrijddag.

•

Een grootscheepse controle op de dag voor en de dag van de wedstrijd in onder andere het supporterscafé,
toiletruimtes en op de vakken heeft geen opmerkelijke vondsten opgeleverd.
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3.6 Periode na de wedstrijddag
•

Naar aanleiding van de gebeurtenissen heeft Roda JC ingezet op de vervolging van de verdachten. Zo is op
15 januari de voetbalvierhoek bij elkaar gekomen naar aanleiding van de incidenten tijdens de wedstrijd Roda
JC – MVV. De eerste resultaten van het politieonderzoek worden hier besproken en een plan van aanpak
wordt opgesteld.

•

In totaal zijn 21 verdachten aangehouden die ofwel civielrechtelijk en/of strafrechtelijk vervolgd worden. Van
de verdachten is slechts één aangemeld voor een definitief stadionverbod, acht hebben er een
voorwaardelijke straf wegens vasthouden van de vlag en daarbij het afschermen van de daders.

•

Van de KNVB heeft de club een boete van € 7.500 opgelegd gekregen, wegens het afsteken van vuurwerk
door supporters.

Auditteam Voetbal en Veiligheid
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4. Conclusies en aanbevelingen
4.1 Inleiding
Voor deze incidentevaluatie stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:
1.

Hoe is de voorbereiding op de wedstrijd (genomen maatregelen) geweest, gezien:
a.

de voorgeschiedenis tussen beide clubs

b.

incidenten voorafgaand aan de wedstrijd?

2.

Welke mogelijkheden waren er voor kwaadwillenden om het vuurwerk in het stadion te brengen?

3.

Welke rol speelt het stadion en de bebouwde omgeving in het omgaan met risico’s, dreigingen en
ongeregeldheden?

4.

Hoe heeft het incident zich voltrokken en ontwikkeld?

5.

Wat kan uiteindelijk geleerd worden van de gebeurtenissen?

In de volgende twee paragrafen zullen wij deze onderzoeksvragen beantwoorden, waarbij vragen 1, 2, 3 en 4
betrekking hebben op de conclusies (paragraaf 4.2) en onderzoeksvraag 5 de aanbevelingen zal weergeven
(paragraaf 4.3).

4.2 Conclusies
Hoe is de voorbereiding op de wedstrijd (genomen maatregelen) geweest, gezien (a) de voorgeschiedenis tussen
beide clubs en (b) incidenten voorafgaand aan de wedstrijd?
•

De wedstrijd is al vroeg besproken in het veiligheidsoverleg van 30 september 2019. De wedstrijd wordt
ingeschaald als een B-wedstrijd. Als extra veiligheidsmaatregelen om de risico’s te beperken zijn er twee
interventieteams en beveiligers ingeschakeld. Deze maatregelen zijn passend bij een dergelijk type wedstrijd
gezien eerdere incidenten die voorgevallen zijn bij deze streekderby.

•

Het risicobeeld dat gegeven wordt is als volgt: ‘er heerst gezonde rivaliteit’ en ‘de leden van de harde kern van
beide clubs kunnen goed met elkaar overweg’. Ook het incident met de spelersbus van Roda JC in Maastricht ook al betrof dit een actie van een eenling - heeft geen verandering in het risicobeeld gebracht. Gezien de
voorgeschiedenis tussen beide clubs en eerdere gewelddadige incidenten die voorgevallen zijn tijdens deze
derby, vindt het Auditteam dit een grote omissie en onderschatting van de situatie.

•

Uit het overleg met de BVO, de SLO en de gemeente, wordt aangegeven dat voorafgaand aan de wedstrijd er
een schouw is geweest door het stadion waar de politie met een spiegel heeft gezocht naar verboden
materiaal onder de stoelen op de tribunes. Ook zijn plafonds en wc’s afgezocht naar vuurwerk. Hier is niks
aangetroffen.

•

De informatiepositie van de club bij de supporters is goed volgens betrokkenen. Wij zijn zeer kritisch hierop
en vinden het opmerkelijk dat deze goed en groots opgezette actie in de voorbereiding niet is opgevallen. De
reden hiervoor is niet duidelijk geworden.

•

Het visitatieprotocol biedt geen duidelijke handvatten op basis waarvan de stewards gebrieft worden. Vaste
afspraken in een document zouden een duidelijke lijn kunnen waarborgen in de fouillering. De mondelinge
overlevering van informatie over fouilleren vinden wij onvoldoende.

Welke mogelijkheden waren er voor kwaadwillenden om het vuurwerk in het stadion te brengen?
Op de camerabeelden is te zien dat er geen sprake is van 100%-fouillering door de stewards. In veel gevallen
kunnen supporters doorlopen nadat zij door de tourniquet zijn gekomen. Dat wil niet zeggen dat mocht er sprake
zijn geweest van 100%-fouillering, het vuurwerk en de rookbommen per definitie gevonden zouden worden bij de
fouillering.
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Deze spullen waren mogelijk al in het stadion (zie volgende onderzoeksvraag) en vuurwerk is moeilijk te
detecteren. Desalniettemin is het belangrijk om een 100%-fouilleringsbeleid aan te houden; zo hadden er
aanwijzingen gevonden kunnen worden (zoals bijvoorbeeld de maskers van regeringsleiders) die aanleiding
zouden kunnen geven tot meer alertheid in het stadion. Daarnaast heeft het uitvoeren van een goede fouillering
een afschrikwekkende effect, wat het relevant maakt om de visitatie zorgvuldig en consequent uit te voeren.
Welke rol speelt het stadion en de bebouwde omgeving in het omgaan met risico’s, dreigingen en ongeregeldheden?
De infrastructuur van het stadion is zeer open te noemen. Er zijn daarnaast verschillende bedrijven gehuisvest in
het stadion. Ten tijde van het incident waren er ook werkzaamheden rondom het stadion, waardoor de poorten
openstonden die toegang geven tot de Koempeltribune. De kans is aanwezig dat het vuurwerk al binnen was
gebracht voor de wedstrijd en dat er daarom ook niets gevonden is bij de fouillering van supporters. Wegens de
huidige omstandigheden (met de afgelasting van het seizoen wegens corona) was het niet mogelijk binnen ons
onderzoek om mee te gaan met een schouw door het stadion. Daardoor zijn er geen duidelijke conclusies te
trekken over hoe een dergelijke schouw wordt uitgevoerd voorafgaand aan een wedstrijd.
Hoe heeft het incident zich voltrokken en ontwikkeld?18
Vooropgesteld: wij juichen normalisatie in het voetbal van harte toe, maar denken wel dat op basis van de
informatie die er was, de veiligheidsorganisatie rond deze wedstrijd scherper had gemoeten. Bij dit incident zien
wij een aantal zaken die de veiligheidsorganisatie anders hadden kunnen doen:
•

Gezien de voorgeschiedenis van de beide supportersschares had in de voorbereiding meer rekening moeten
worden gehouden met eventuele escalaties. De historie van de supporters in combinatie met onvrede over
het tijdstip en het incident met de spelersbus hadden ertoe moeten leiden dat in ieder geval de risicoinschatting opnieuw gedaan werd. Weliswaar is er met extra interventieteams opgeschaald bij deze wedstrijd,
maar had de houding van de veiligheidsorganisatie scherper gemoeten.

•

Daarmee samenhangend had de fouillering 100% moeten zijn bij de Koempeltribune. Dit was nu niet het
geval. Op beelden is duidelijk terug te zien dat er vele mensen ongehinderd de fouillering kunnen passeren.
Dit had voorkomen kunnen worden als de stewards een betere briefing hadden gehad en als de afspraken
concreter waren gemaakt in de documentatie. De mondelinge overlevering alleen is niet voldoende voor het
maken van goede afspraken.

•

De informatiepositie van de club was niet dermate dat signalen zijn opgepikt aan de voorkant. Of dit bewust
of onbewust is, is niet duidelijk, maar wij gaan ervan uit dat de club anders gehandeld had als de signalen van
te voren waren opgepikt dat er een actie stond te gebeuren.

Had met deze maatregelen het incident voorkomen kunnen worden? Dat is natuurlijk niet met 100% zekerheid te
zeggen. Ondanks dat wij erkennen dat het 100% voorkomen van vuurwerk en incidenten in stadions onmogelijk
is, was de kans wel kleiner geweest dat het zo grootschalig werd.

4.3 Aanbevelingen
Op basis van de bevindingen en de conclusies komen wij tot de volgende aanbevelingen die antwoord geven op
onderzoeksvraag 5: Wat kan geleerd worden van de gebeurtenissen? Gezien het voorgaande raden wij de club en
de vierhoek de volgende punten aan:
1.

Allereerst bevelen wij aan dat de gehele vierhoek alert is op signalen die kunnen leiden tot een nieuw
risicobeeld rond de wedstrijd. In dit geval waren de derby zelf, het incident met de spelersbus en het
vervroegen van de wedstrijd allemaal mogelijke signalen die in de vierhoek hadden kunnen worden
aangegrepen om in actie te komen richting de achterban en supporters.

18

Voor een omschrijving van hoe het incident verlopen is verwijzen wij naar de bevindingen in hoofdstuk drie.
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Ook is het lang stilhouden van het nieuwe tijdstip niet handig gebleken en had goede communicatie of
overleg kunnen bijdragen aan het onder controle houden van, of begrip kweken bij, de doelgroep.
2.

Maak - in navolging van punt 1 - bij een derby als deze een passende inschatting van het risico van de
wedstrijd en de supporters. Gezien de voorgeschiedenis tussen beide clubs en het incident met de spelersbus
was het goed te verantwoorden geweest om een nieuwe last minute-risico-inschatting te maken. In dit geval
had dat kunnen betekenen dat de controles scherper waren geweest bij de eigen supporters en dat er een
betere voorbereiding van de veiligheidsorganisatie was geweest, inclusief daadwerkelijke 100%-controle.

3.

Zorg voor goede, begrijpelijke en controleerbare instructies voor de stewards en beveiligers. In deze
specifieke casus doelen wij vooral op de fouillering, maar dit geldt voor het hele pallet aan taken. Stewards en
beveiliging maken een belangrijke schakel uit van de veiligheidsorganisatie en hun instructies moeten
duidelijk zijn. In dit document19 hebben wij tips en trucs opgenomen voor stewardorganisaties.

4.

Verbeter de informatiepositie met de supporters, zodat signalen van grootscheepse acties niet onopgemerkt
blijven.

Daarnaast zijn er nog drie aanbevelingen die wij mee willen geven in nasleep van de gebeurtenissen.
De eerste aanbeveling is dat de vierhoek een zelfevaluatie had moeten uitvoeren naar aanleiding van dit incident.
Wij hebben hier wel een document van ontvangen, maar dat betreft meer een verslag van een overleg over het
oppakken van de personen die vuurwerk afgestoken hebben dan een evaluatie van de eigen organisatie.
Een tweede aanbeveling betreft de verslaglegging van de wedstrijd zelf die er zou moeten zijn, maar die wij niet
ontvangen hebben. Zorg voor een goede verslaglegging van de wedstrijd, zodat zaken die gebeurd zijn tijdens de
wedstrijd later makkelijk te achterhalen zijn. Als uitvloeisel hiervan wijzen wij ook op de tijdnotering in de
camerabeelden die niet klopt met de werkelijke tijd, maar 27 minuten voorloopt op de daadwerkelijke tijd.
Tot slot hebben wij nog een aanbeveling aan onszelf als Auditteam. Om een beter beeld te krijgen van het stadion
op de wedstrijddagen en hoe de infrastructuur eventuele smokkel van vuurwerk mogelijk maakt, is het verstandig
om bij aanvang van het nieuwe seizoen een audit uit te voeren bij Roda JC en daar mede te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om verboden zaken als vuurwerk mee naar binnen te nemen.

Sla de handen ineen voor de stewardorganisatie van de toekomst:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voetbalvandalisme/documenten/rapporten/2019/12/04/sla-handen-ineen-voorstewardorganisatie-van-de-toekomst
19
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