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Samenwerking tussen privé 

organisatoren van 

voetbalevenementen met lokale 

overheden en politie 

De voetbalwet als blauwdruk voor 

andere sportevenementen?

Nico De Pauw

Van waar komen we ?

• De voetbalsport 

– is een populaire sport

– krijgt veel aandacht in de media

Maar heeft ook het verleden op mondiaal niveau tegen 
...

– incidenten tussen supporters

– problemen qua crowd management en crowd
control

– verouderde en slecht onderhouden stadions

– …
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• Het Heizeldrama (1985): Scharniermoment op 

Europees niveau

� resultaat: Werken rond het voorkomen en het 
bestrijden van gewelddadigheden bij 

voetbalwedstrijden

Wat werd er gecreëerd?

• OOP 27 van 30/07/1998:

Bestuurlijke overheden en politiediensten zijn 

verantwoordelijk voor de veiligheid buiten het 

stadion en de organisator is verantwoordelijk 

voor de veiligheid binnen het stadion.

� Stewards vs politie

• De organisatie van Euro 2000 is sleutelmoment 

in België = Voetbalwet + uitvoeringsbesluiten
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• Een voetbalwetgeving die naar Europese 

normen een complete regelgeving is.

• Doelstelling van de voetbalwet:
– Voetbal moet opnieuw een feest worden

– responsabilisering van de organisatoren – eigen deel van de 

verantwoordelijkheid opnemen

– Terugdringen politie-inzet

– Nood- en evacuatieprocedures professionaliseren

– Stewards beter beschermen

• Een voebalwet met het algemeen principe van de goede 
huisvader (art. 3): alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen 
nemen om schade en wangedrag te voorkomen (niet van 
toepassing bij vrouwenvoetbal en jeugdvoetbal)

Waar moeten we naar toe?

• De voetbalwet omvat een aantal positieve 

aspecten die als voorbeeld kunnen dienen:

– Opmaak van een veiligheidsovereenkomst met alle 
betrokken actoren

– Aanstellen van een referentiepersoon die instaat om 
alle inlichtingen inzake veiligheid te verstrekken 
namens de organisator 
(Veiligheidsverantwoordelijke)
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– Officieel statuut voor stewards:

• Opleiding

• Onthaal en begeleiding toeschouwers – oppervlakkige 

controle – eerste lijnfunctie in geval incidenten

• Komen tot een statuut van SPORTSTEWARD

– Creatie van overlegmomenten via de Lokale 
adviesraden en coördinatievergaderingen

• Voor vele organisatoren van voetbalwedstrijden 

heeft de voetbalwet ook nadelen:

– Controles op infrastructuur en organisatie t.o.v. 
andere sportevenementen

– Inzet van stewards

– Kosten op vlak van infrastructuur 
(bewakingscamera’s, stadion …)

– Strikte regels die moeten worden gevolgd 
(ticketbeleid)

– Veiligheid wordt nog niet altijd gezien als een service 
naar de supporters toe
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• Ook binnen de andere sportdisciplines kan een 

coördinerende rol weggelegd zijn voor de 

overkoepelde sportbonden (Coördinatie en 

supervisie van het veiligheidsbeleid van de 

organisatoren)

Samenwerking en een open 
communicatie tussen organisatoren en 
lokale overheden/politie is een sleutel 
tot succes voor iedere partij (maar men 

moet het gewoon willen beseffen)


