
Aanscherpingen: 
 

Artikel 172a Gemeentewet 

1) First offenders: 

Bij ernstige verstoring van de openbare orde is herhaaldelijkheid niet meer nodig. 

 

2) Uitwedstrijden: 

Burgemeester X kan de ordeverstoorder naast een burgemeestersbevel (gebiedsverbod, 

groepsverbod of meldplicht) voor gemeente X (waar orde is verstoord), ook een bevel geven, 

op verzoek van burgemeester Y, voor gemeente Y (waar orde verstoring ernstig wordt 

gevreesd). 

 

3) Stadionverbod KNVB/clubs versterken:  

Situatie indien door KNVB/club stadionverbod is opgelegd maar niet door BM, officier van 

justitie of rechter is gekwalificeerd als verstoring van openbare orde. Dit kan het geval zijn 

doordat de wanordelijkheden niet publiekrechtelijk zijn gerapporteerd; politie bijv. niet 

aanwezig en dus geen proces-verbaal. Kan alleen als de wanordelijkheden buiten het 

voetbalstadion ook aanleiding zouden zijn voor een burgemeestersbevel. 

 

4) Niet aaneengesloten uitvoering:  

Het effect van een burgemeestersbevel bij de bestrijding van ernstige overlast met een niet-

continue doch periodiek karakter, zoals wedstrijden in het betaalde voetbal, is gering. Daarom 

wordt het mogelijk om het bevel effect te laten hebben op 90 verschillende dagen, verspreid 

binnen de periode van twee jaar (in plaats van een jaar, door amendement van CDA, VVD en 

CU). 

 

5) Digitale meldplicht:  

De meldplicht houdt momenteel in dat het op bepaalde plaatsen moet gebeuren. Deze 

verandering zorgt ervoor dat het ook vanaf bepaalde plaatsen kan. Hierdoor wordt het 

mogelijk om een digitale meldplicht, via bijvoorbeeld een geavanceerde mobiele telefoon, in te 

stellen. Er is, vanuit de KNVB, een pilot geweest met G4S om dit mogelijk te maken. We zijn 

optimistisch over deze pilot, en hebben deze inmiddels overgedragen aan het ministerie. 

Groot voordeel hierbij is de kleinere inbreuk op het beperken van de bewegingsvrijheid, 

waardoor de kans groter wordt geacht dat deze straf vaker zal worden opgelegd. 

 

6) Intergemeentelijke meldplicht:  

In plaats van de benodigde overeenstemming tussen betrokken burgemeesters indien 

burgemeester X iemand een bevel wil geven zich in gemeente Y te melden, is een tijdige 

melding van BM X aan BM Y voldoende. 

 

Artikel 38v Wetboek van Strafrecht 

1) Gebiedsgebod: 

 In plaats van een gebiedsverbod voor alle gebieden dan het gewenste gebied (wat in de 

praktijk bleek te gebeuren), kan ook een gebiedsgebod worden opgelegd. 

 

2) Verlenging maximale duur vrijheidsbeperkende maatregel (van 2 naar 5 jaar):  

Met name door de bijzondere omstandigheden (niet-continue, maar periodiek) van 

voetbalgerelateerd geweld (zie punt 4 bij aanpassingen Gemeentewet) wordt duur verlengd 
 

  



Amendementen/moties: 
 
Amendementen: 

 Amendement van het CDA, VVD en Christen Unie dat regelt dat een door de burgemeester 
op te leggen gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht, kan worden verspreid over 
(maximaal) negentig dagen binnen een tijdvak van ten hoogste 24 maanden in plaats van ten 
hoogste 12 maanden. (link) aangenomen  

 Amendement van het CDA en PVV dat regelt dat een vrijheidsbeperkende maatregel voor ten 
hoogste tien jaar kan worden opgelegd in plaats van voor ten hoogste vijf jaren, indien de 
verdachte in de vijf jaren voorafgaand aan zijn veroordeling dezelfde maatregel voor een 
soortgelijk feit bij rechterlijke uitspraak opgelegd heeft gekregen. (link) verworpen 

 Amendement van de PVV waarmee de strafverzwaringsgrond bij openlijk geweld in vereniging 
niet langer aan het individu gebonden is (‘sta je erbij, hoor je erbij’). (link) verworpen  

 
Moties: 

 Motie van de SP en D66 over het opleggen van agressietherapie/verslavingszorg naast 
strafmaatregel (link) aangenomen 

 Motie van de PvdA en VVD waarin de regering wordt verzocht om, met alle betrokken 
partners, in overleg te treden hoe er gekomen kan worden tot meer open en 
publieksvriendelijk voetbal, en de uitkomsten van dit overleg voor 1 augustus 2015 naar de 
Kamer te sturen. (link) aangenomen 

 Motie van D66 en CDA waarin de regering wordt verzocht onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden om een groter deel van het voetbalgerelateerde geweld via het strafrecht te 
behandelen. (link) verworpen 

 Motie van PVV waarin wordt verzocht om bij first offenders het woord ‘ernstige’ te schrappen, 
waardoor first offenders ook bij niet ernstige ordeverstoring kunnen worden vervolgd. (link) 
verworpen 

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z00903&did=2015D01869
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z00878&did=2015D01836
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z00861&did=2015D01806
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z01424&did=2015D02959
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z01336&did=2015D02760
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z01335&did=2015D02759
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2015P01443

