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Geachte heer/mevrouw, 

Op 1 september 2010 is de wet 'maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en 
ernstige overlast' (mbveo) in werking getreden. In de volksmond staat deze wet beter 
bekend als 'de voetbalwet'. Niet helemaal terecht want de wet is bedoeld om 
structureel ernstige overlast in brede zin aan te pakken. Bij behandeling van de wet 
hebben Kamerleden de wens geuit om, vooruitlopend op de geplande wetsevaluatie, 
tussentijds op de hoogte gehouden te worden over de toepassing en werking in de 
praktijk. 
De minister heeft hierop de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid gevraagd hierover 
in de zomer van 2011 en 2012 te rapporteren. Hierbij ontvangt u de eerste rapportage. 
Tevens is de beleidsreactie van de minister op de rapportage bijgevoegd. 

De belangrijkste bevindingen in het kort 
De Inspectie OOV heeft het onderzoek verricht onder een selectie van 53 gemeenten 
en alle 19 arrondissementen in de periode van 1 september 2010 tot 1 april 2011. Dit 
heeft een eerste algemeen beeld opgeleverd over de toepassing van de wet mbveo. 
Op basis hiervan stelt de Inspectie OOV de volgende punten vast: 
• Gemeenten en arrondissementen zien de instrumenten uit de wet in eerste instantie 

als een aanvulling op het totaalpakket aan maatregelen om overlast aan te kunnen 
pakken. Zij bekijken - per geval - of zij gebruik willen maken van de instrumenten 
uit de wet en onderzoeken vervolgens op welke wijze zij dit kunnen doen. 

• Gemeenten en arrondissementen die de wet daadwerkelijk hebben ingezet, stuiten 
op een aantal knelpunten. Deze zijn soms praktisch, soms fundamenteel van aard. 
Vanwege deze knelpunten ziet men soms af van inzet van de wet mbveo en wordt 
teruggegrepen naar bestaande instrumenten, zoals de APV en het noodrecht. 

• De wet mbveo is (bij de onderzochte gemeenten en arrondissementen) 58 keer 
ingezet. Tien gemeenten en vier arrondissementen hebben in totaal 44 
burgemeestersbevelen en 14 gedragsaanwijzingen van de officier van justitie 
ingezet. De wet is toegepast tegen wijkoverlast, voetbalvandalisme en overlast rond 
evenementen. 
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• V ier keer is een zaak voor de rechter gekomen. In drie van de vier gevallen heeft de Datum 
rechter de maatregel geschorst. Daarbij is steeds de belangrijkste motivering dat het 2 5 j u l l 2 ° 1 1 

dossier onvoldoende concreet en compleet is om een maatregel te kunnen 201T2000306119 
opleggen. De aspecten 'ordeverstoring', 'herhaaldeli jkheid', 'ernstige vrees' evenals 

de onderbouwing van de noodzaak o m een dergeli jke maatregel op te leggen, 
werden volgens de rechter onvoldoende aangetoond. Zorgvuldige dossieropbouw 
blijkt een belangrijk aandachtspunt. 

• Artikel 172b Gemeentewet, de bestuurlijke maatregel om overlast door 12-minners 
aan te pakken, is door de gemeenten uit het onderzoek niet ingezet. Gemeenten zijn 
vooralsnog terughoudend over het inzetten van de maatregelen die de wet op dit 
terrein biedt. Zowel gemeente als hulpverlening geven aan eerst alle andere 
mogelijke maatregelen op het gebied van zorg en onderwijs in te zetten alvorens 
een dergelijk vergaand middel wordt aangewend. 

• Bij de toepassing van de wet is er bij betrokken partijen onduidelijkheid over de 
reikwijdte van de wet. Er bestaan verschillende beelden en verwachtingen. De wet is 
bedoeld voor een kleine groep hardnekkige overlastgevers die structureel ernstige 
overlast veroorzaken. Bij een aantal betrokkenen leeft echter het beeld - én de 
wens - de wet breed in te kunnen zetten tegen allerlei typen overlast en tegen grote 
groepen overlastgevers. 

• De betrokken partijen ervaren de effectiviteit van de maatregelen per type overlast 
verschillend. Met toepassing van de wet bij wijkoverlast en evenementen heeft men 
positieve ervaringen. Men twijfelt echter of de wet bijdraagt om voetbalvandalisme 
daadkrachtig aan te pakken. 

Rode draad 
Hoofdlijn van het rapport is dat gemeente, politie en OM de aanpak van overlast tot 
prioriteit hebben benoemd en daarbij graag gebruik maken van instrumenten en 
middelen die in dat kader beschikbaar worden gesteld. Of de wet mbveo een 
bruikbaar instrument is, daarover zijn de meningen verdeeld. De verwachtingen zijn 
op voorhand over het algemeen positief. 

Gemeenten en arrondissementen die de wet daadwerkelijk hebben ingezet, zijn 
kritischer. Zij wijzen daarbij op soms praktische, soms meer fundamentele knelpunten. 
Deze hebben te maken met de strenge voorwaarden om de wet te kunnen inzetten, 
de inspanningen en hoge administratieve lasten die erbij komen kijken en de 
effectiviteit van de maatregelen. De Inspectie OOV constateert dat een belangrijk deel 
van de ervaren knelpunten zijn oorzaak vindt in de verschillende - en soms hoge -
verwachtingen en beelden van de wet. Men verwachtte een 'koevoet', een stevig 
instrument dat tegen grote groepen overlastgevers kon worden ingezet. In de praktijk 
blijkt het een 'precisiegereedschap' dat alleen kan worden gebruikt tegen een klein 
aantal notoire overlastgevers. Vanuit dat perspectief beschouwt een deel van de 
betrokkenen de wet niet streng genoeg en wordt de toegevoegde waarde ten opzichte 
van het bestaande instrumentarium betwijfeld. De kritiek richt zich vooral op het 
voetbaldeel van de wet. 
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Praktijkvoorbeelden 
Een belangrijke bevinding uit het onderzoek is dat de betrokken partijen behoefte 
hebben aan kaders en voorbeelden van hoe zij de wet kunnen toepassen. Om in die 
behoefte te voorzien vormen praktijkvoorbeelden een belangrjik onderdeel van deze 
rapportage. Op bijgevoegde cd-rom zijn concrete voorbeelden, formats en 
hulpmiddelen opgenomen die sinds inwerkintreding van de wet zijn gebruikt door 
gemeenten, politie en OM. Niet bedoeld als blauwdruk, maar ter inspiratie. Deze 
kunnen helpen om de praktische knelpunten die men ervaart op korte termijn te 
verhelpen. 
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In haar tweede rapportage van juni 2012 gaat de Inspectie OOV nader in op de dan 
actuele stand van zaken, activiteiten en initiatieven in relatie tot de toepassing van de 
wet. 

Hoogachtend 

J.G. Bos 
Hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 
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