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Twistgesprel{: 

Wie draait er op 

voor politiel{osten 

bij voetbalwedstrijden? 

DRS. DIRK JAN BOLDERHEIJ 

Een voor- en tegenstander discussieren in dit twistgesprek over de wenselijk

heid van bet bijdragen aan de kosten van politie-inzet door organisatoren van 

grootschalige evenementen. L. Bolsius (cDA-fractievoorzitter in de gemeente

raad van Rotterdam) is voor: de 'vervuiler' moet volgens hem betalen, te meer 

daar bet over evenementen gaat waar winst op wordt gemaakt. J.P.H. Donner 

(lid van de Raad van State) bestrijdt zijn argumenten: 'In essentie gaat bet bier 

om de overheidstaal< van bet handhaven van de open bare orde en dan vragen 

we voetbalclubs extra te betalen omdat we als overheid onze taak niet goed 

doen .. .' De tegenstellingen zijn groot, maar bet gesprek eindigt met een voor

zichtige toenadering. 

Het onderwerp 'bijdragen aan politiekosten' staat volop in de belangstelling. 1 

Geweldsuitbarstingen rond voetbalwedstrijden in de afgelopen jaren en de daar

mee gepaard gaande grootschalige inzet van politie hebben het thema (weder

om) op de politieke agenda doen belanden.' In het regeerakkoord is hierover de 

volgende passage opgenomen: 'Bezien zal worden of organisatoren van groot

schalige publieksevenementen met een recreatief karakter zullen worden ver

plicht bij te dragen in de kosten van de vooraf als noodzakelijk ingeschatte poli

tie-inzet. Deze client immers niet alleen de openbare orde, maar tevens de priva

te be Iangen van de organisatie.' 1 

In dit najaar zal een werkgroep onder Ieiding van de heer drs. J.H.H. Mans (bur

gemeester van Enschede) hierover rapport uitbrengen aan de minister van Bin

nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna een kabinetsstanclpunt ver

wacht kan worden. CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer is in dit kader met 

het idee gekomen om kengetallen te ontwikkelen 'over wat een redelijke mate 

van politie-inzet bij een evenement bevat. ( ... ) Waar deze kengetallen noodge

dwongen worden overschreden, moet het meerdere aanvullend worden gefinan

cierd door de organisator.'4 Deze kengetallen zouclen volgens De Hoop Scheffer 



Donner: 'Het 

mechanisme 'als je 

niet betaalt, dan 

gaat de wedstrijd 

niet door' vind il< 

zelfs een moderne 

vorm van 

corruptie.' 

desgewenst ontwikkeld kunnen worden in samenspraak met belanghebbenden. 

Aanleiding voor Christen Democratische Verkenningen om een twistgesprek te 

entameren tussen de heren mr. J.P.H Donner. lid van de Raad van State en L. Boi

s ius, CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam over 'bijdragen 

aan politiekosten.' Eerstgenoemde heeft vee! reserves bij het bijdragen aan poli

tiekosten, terwijllaatstgenoemde verklaard voorstander is. Na een korte terug

blik op de discussie over het bijdragen aan politiekosten volgt een verslag van 

het twistgesprek tussen beide heren. 

Korte terugblil<.' 

In 1985 wordt door de commissie 'Centrale politiesurveillance' een rapport uit

gebracht over oneigenlijke politiewerkzaamheden.'' De commissie stelt dat de 

kwalificatie 'oneigenlijke politiewerkzaamheden' niet automatisch tot afstoting 

dient te leiden, maar afhankelijk dient te zijn van financiele en praktische argu

menten. 

Het onderwerp 'doorberekenen van politiekosten' is hier volgens de commissie 

mee verbonden. In hetzelfde jaar komt ook de VNG met een rapport, waarin ge

steld wordt dat eigenlijke politiewerkzaamheden in aanmerking komen voor 

doorberekening indien in overheersende mate sprake is van een particulier be

lang.- Na een aantal andere werkgroepen en commissies wordt in 1989 de werk

groep 'doorberekening politiekosten' (wPD) onder Ieiding van mr. Th. C. de Graaf 

(toenmalig hoofd directie politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken) in 

het Ieven geroepen om concrete voorstellen te doen.' Beide politieministers en 

een meerderheid in de Tweede Kamer stemmen in met de bevindingen uit het 

WPD-rapport.'' In 1993 wordt een conceptwetsvoorstel terzake voorbereid." 

De commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten ('commissie-Kortmann') 

heeft vervolgens een aantal pun ten van kritiek op dit voorstel.'' Zo ontbreekt vol

gens de commissie onder meer een heldere bevoegdheidsverdeling. In 1995 trekt 

minister Dijkstal - een verklaard tegenstander- het voorstel in reactie hierop vol

ledig in.'' In 1998 ontstaat zoals gezegd hernieuwde belangstelling voor het 

vraagstuk van 'bijdragen aan politiekosten'. 

Twistgesprek Bijdragen aan politiekosten? 

Uitgangspunt van het twistgesprek is de vraag van CDV of het wenselijk is om als 

overheid aan organisatoren van grootschalige evenementen, zoals voetbalwed

strijden, een bijdrage te (kunnen) vragen voor de gemaakte politiekosten en hoe 

een dergelijke regeling vormgegeven zou kunnen worden. Ook staat de vraag 

centraal waar de verantwoordelijkheid van de overheid ophoudt. 
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B 015 I u 5: 'De organisator van grate evene111enten, zoals voetbalwedstrijden, 

heeft er financieel belang bij om vee! toeschouwers te trekken en spektakel te 

organiseren. Hij streeft massaliteit na 0111 winst te maken, maar daardoor wor

den overheid en samenleving op kosten gejaagd, omdat er vee! politie 111oet wor

den ingezet. De 'vervuiler' moet mijns inziens betalen.' 

J.P.H. IJONN~R 

D 0 NNE R: 'Bij 111anifestaties waarvoor de overheid kosten moet maken, moet in

derdaad de vraag gesteld worden of het nog proportioneel is 0111 dat ten taste 

van de algemene middelen te brengen. Het belang dat wordt gediend met de po

litie is om in een samenleving het samenleven mogelijk te 111aken. Hier kan spra

ke zijn van disproportioneel veel111iddelen die van de samenleving gevraagd 

worden.' 

no LsI u 5 : 'Voor mij is een van de sleutelvragen dat het aspect van winstmaken 

meegeno111en 111oet kunnen worden bij het bijdragen van organisatoren aan poli

tiekosten, ook al is er sprake van het 'sa111enleven mogelijk 111aken' door 111iddel 

van politie-inzet. Door het voetbal in het stadion worden we gedwongen vee! 

politie in te zetten rond het stadion. In het stadion is een en ander ge111akkelijk 

te definieren, maar ten aanzien van randverschijnselen die met de commerciali

teit samenhangen rond het stadion is dat moeilijker.' 

DONNER: 'Het doet er niet toe of er commercialiteit is. Wanneer een club finan

cieel verlies lijdt op de wedstrijd en er toch een gigantische rel op straat ont

staat, dan is er net zoveel politie-inzet nodig. Er is een groot aantal activiteiten 

in de sa111enleving waarmee winst wordt behaald en waarvan de overheid last 

ondervindt, zoals de toegenomen last vanwege winkeldiefstallen sinds Albert 

Heijn niet 111eer de goederen afweegt, maar de burger dat zelf doet, maar ook de 

verkoop van auto's die meer dan 120 km kunnen rijden, waardoor de controle

last van de overheid toeneemt. Dit soort lasten voor de samenleving wordt ook 

uit extra belastingen betaald.' 



De grenzen verl<end 

BOLsrus: 'Voor vegen mogen wei kosten in rekening worden gebracht en voor 

politie-inzet niet. Dat vine! ik merkwaardig.' 

DoNNE K: 'Een aantal activiteiten legt buitensporig veellast bij de overheid. Als 

'bijclragen aan politiekosten' betekent dat betrokkene kan zeggen: 'Doe maar wat 

minder politie', vine! ik dat ontoelaatbaar. Het mechanisme 'als je niet betaalt, 

dan gaat de wedstrijd niet door' vine! ik zelfs een moderne vorm van corruptie.' 

llOLsrus: 'Maar dreigen met een wedstrijdverbod gebeurt al.' 

DONNER: 'Ja, dat vind ik een zeer gevaarlijke ontwikkeling. De eis van een 

vergunning is gegeven vanuit een algemeen belang en een zekere controle. Er 

wordt echter niet gezegd: 'Dit is te gevaarlijk'. Er wordt gezegd: 'Er is een ver

hoogd risico en dat kunnen we dempen wanneer u iets betaalt.' Het is wel juist 

om in clit kader aan de club te vragen dit gat te dempen door maatregelen 

die de club zelf treft, zoals de inzet van extra stewards.' 

L. llOLSIUS 

Bor.srus: 'Water nu gebeurt, is dat de overheid aangeeft welke politie-inzet 

zij nog 'normaal' vindt. De Amstelcupfinale van 1998- die volgens mij trouwens 

beter gewoon 'KNVB-bekerfinale' kan heten- mocht niet om acht uur 's avonds 

worden gespeeld, want dan waren er 200 extra agenten nodig geweest. Dus werd 

het een tijdstip aan het einde van de middag. Zonder dit in bedragen uit te druk

ken wordt hier door de burgemeester gezegd: 'Dit vine! ik acceptabel als samenle

ving en dat niet.' Daar zit in feite een vorm van betalen in; dat heeft niet aileen 

met open bare orde, maar ook met een proportionele politie-inzet te maken. Het 

ging bij de Amstelcupfinale desondanks om Soo agenten!' 

DONNEK: 'Het gaat om activiteiten die gevaarzetting impliceren, waaraan om die 

reden eisen kunnen worden verbonden. Op een gegeven moment kan gezegd 
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worden dat de gevaarzetting zodanig is dat de wedstrijd verboden moet worden. 

Dat zie ik los van commercie.' 

80 L 5 I u 5 : 'Maar als de KNVB of u ErA iedere keer, voornamelijk vanuit commer

cieel oogpunt, weer een nieuwe competitie verzint met meer (internationale) 

risicowedstrijden, dan wordt die druk telkens bij een regiokorps gelegcl. Zo'n 

regiokorps maakt een activiteitenkalender met de normale politie-inzet in de 

wijken en de capaciteit die kan worden vrijgemaakt voor allerlei evenementen. 

Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat- wanneer Feijenoord verder in de Champions

league komt dan wij verwachten- demonstraties moeten worden geschrapt. 

De vrijheid van meningsuiting mag weliswaar nooit in gevaar komen, maar de 

politie heeft de benodigde capaciteit niet waardoor geen toestemming voor een 

demonstratie kan worden gegeven. Voetbal gaat voor. Dan zijn we op een andere 

manier bezig de kosten in rekening te brengen.' 

DoNNER: 'Hiermee komen we voor de vraag of de beschikbare overheidsmidde

len een grens mogen worden voor het we! of niet accepteren van maatschappelij

ke activiteiten. Daar heb ik grate vraagtekens bij. Een voorbeeld om a an te geven 

waar we dan mee bezig zijn: per honderd auto's zijn een x-aantal controles 

nodig, er is maar een Y-aantal agenten om con troles te verrichten, dus: er mogen 

niet meer auto's verkocht worden.' 

8 0 LSI u 5 : 'Dat is een waterdichte redenering, maar wanneer houclt het clan op? 

Een risicowedstrijd van Feyenoord betekent het opsouperen van vier wijkagenten 

in Spangen voor het gehele jaar.' 

DONNER: 'Het is in elk geval onjuist om dat te beoordelen vanuit gemeentelijk 

perspectief Primair is de fundamentele politieke vraag: bepaalt het vermogen de 

kwantiteit en kwaliteit van de maatschappelijke activiteit of ga je uit van de acti

viteiten en moet de overheid de tering naar de nering zetten? Als de capaciteit 

uiteindelijk structureel tekortschiet, dan kan een aantal activiteiten, dat een clis

proportionele inzet vraagt, geschrapt worden. Dat zou dus ook voor een politie

ke demonstratie kunnen gelden, Het vragen van extra betaling staat gelijk aan 

de overheid kopen: een benadering die ik in sommige kringen proef. Dat is een 

verkeerde weg.' 

Creativiteit 

8 0 L 5 I u 5 : 'Een ander voorbeeld: Met een a an tal fysieke maatregelen buiten het 

stadion- zoals een supportersbrug- kunnen supportersgroepen beter gescheiden 

worden. Dat scheelt tachtig agenten per risicowedstrijd, Ik vind het redelijk c\at 



de gemeente aan De Kuip een bijdrage vraagt voor deze investering of uit leges 

de investering financiert.' 

DONN I·:K: 'Het gaat hier om de openbare weg. Wanneer mensen elkaar hier te lijf 

gaan als bijverschijnsel van voetbal, dan is de logische consequentie om voetbal te 

verbieden. Dit is een zaak waar we primair de gemeente moeten aanspreken.' 

no LS 1 us: 'Ik blijf het redelijk vinden om het stadion een bijdrage te vragen, 

maar kunnen we het private 'stadiongebied' niet ruimer definieren op wedstrijd

dagen, bijvoorbeeld het gebied tussen station en stadion? Dit gebied wordt nu 

toch al afgezet. Met een ruimere definitie van stadiongebied kan de overheid 

bepaalde eisen stellen die gekoppeld zijn aan het verlenen van de vergunning.' 

DONNLR: 'Dat zou in beginsel kunnen. Deze constructie zou vergeleken kunnen 

worden met horecagelegenheden die bepaalde 'terrasgebieden' tot hun beschik

king krijgen, maar dat laat onverlet de vraag of tot een speelverbod wordt over

gegaan.' 

Proportionaliteit en de achterkant van bet gelijl< 

BoLs!us: 'Laten we het uitgangspunt 'in een samenleving samenleven mogelijk 

maken' nog eens nemen. In Duitsland zetten ze drie a vier keer zo veel agenten 

in bij dit soort evenementen. Dat doen wij in Nederland niet omclat wij dat dis

proportioneel vinden.' 

DONNER: 'Dat is de andere keuze: met zo'n aantal zou sprake moeten zijn van 

voldoende afschrikking. In essen tie gaat bet hier om de overheidstaak van het 

handhaven van cle openbare orde en dan vragen we voetbalclubs extra te betalen 

omdat weals overheid onze taak niet goed doen .. .' 

HOLsius: 'Omdat de overheid de voetbalwedstrijden verbiedt omdat een inzet 

van elke week tweeduizend agenten als te veel wordt gezien.' 

DONNER: 'Ik denk dat bet welbeschouwd helemaal niet disproportioneel is, als 

je ziet welke voordelen er voor een stad aan vast zitten, welke extra be lasting het 

voor de overheid oplevert. Ik verwijs naar recente belastingmeevallers. Zo'n eve

nement !evert miljoenen aan salarissen open trekt enorm vee! toeristen; de ho

tels zitten vol. En niet te vergeten de televisierechten. Het totaal zou heel wel in 

verhouding kunnen zijn. Stedelijke overheden concurreren als gekken om clit 

soort wedstrijden aan te trekken. Voor de Europese Kampioenschappen wordt al

les uit de kast getrokken. De eventuele disproportionaliteit van de lasten zullen 
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we altijd moeten afzetten tegen de meerinkomsten die het evenement schept. En 

als er nu te vee! politie nodig is, Iaten we dan die balkonscenes schrappen.' 

Bijdragen aan politielmsten in bet buitenland 

In Frankrijk en Duitsland bestaat geen specifieke re~cling die voorziet in hct bijdragen 

aan politiekosten. In Hngeland geldt ecn standaard (hogc) vergoeding per 'bobby' in het 

stadion bij voetbalwedstrijden. Belgie hecft sinds juli 1998 de mogelijkheid gecreecrd om 

in een protocol tussen voetbalclub en gemeente stevige resultaatsvcrplichtingcn bij de 

voetbalclub neer tc lcggen. Wanneer dcze aj:Sprakcn niet worden nagekomcn, wordt de 

extra politie-inzet aan de club doorberekcnd. Deze variant beperkt zich dus tot de situ

atie in het stadion; de inzet buitcn het stadion blijft 'onvergoed'. Dczc rcgeling kan 

effect hebben op de Nederlandse situatie in verband met de Huropese Kampioenschap

pen voetbal in 2000. In Nederland bestaat tussen het Iaten doorgaan ofhet (onwaar

schijn!ijke?) middel van verbieden van een wcdstrijd immers weinig ruimtc om maatre

gelen af te dwingen. 

Bron: Nederlands Politic Instituut, maart 1999 

BoLsius: 'Dat heb ik een paar maanden geleden nog voorgesteld! Maar ik wil 

terug naar de vraag in de categorie 'de achterkant van het gelijk': Hoe is aan 

iemand in Spangen uit te leggen dater steeds meer agenten bij het voetbal wor

den ingezet, waardoor de politie-inzet in die wijk minder wordt.' 

DONNER: 'Dat is niet uit te leggen. Het is een schandaal dater niet voor meer 

politie wordt gezorgd. We Iaten ons door een onjuist knelpunt organiseren, 

namelijk: we hebben dit aantal agenten en daar moeten we het mee doen. Bij 

het toenemen van het aantal activiteiten in de samenleving dat risico's met zich 

meebrengt, moet gekeken worden naar de totale politiecapaciteit.' 

B 0 I. 51 u 5 : 'Maar hoe moet de overheid dat betalen?' 

DONNER: 'Door de belastingen te verhogen ofbeter gezegd: door meevallers hier

voor ten dele in te zetten. En om terug te komen op je oorspronkelijke vraag: eer

ste eis is dat Spangen bewaakt blijft. De basisvoorziening moet gegarandeerd 

zijn.' 

Op weg naar oplossingen 

BOLSIUS: 'De belasting zou verhoogd moeten worden bij degenen die gebruik 

maken van meer politie. Dat zou kunnen met een speciale vennootschapsbelas

ting bij 'voetbalbedrijven' omdat ze disproportioneel vee! agenten gebruiken.' 
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DONNER: 'Als sprake is van disproportionaliteit zou dat kunnen. En dan komje 

op de gedachte van de (oude) vennakelijkheidsbelasting: er is een aantal activi

teiten waarbij politie-, maar ook bijvoorbeeld schoonmaakkosten, gemaakt moe

ten worden, die de betrokkene kan afWentelen op de omgeving.' 

8 0 L 5 I u 5 : 'Dus eigenlijk moe ten we toe naar een specifieke belasting op rijksni

veau, gericht op die bedrijfstak!' 

DONNER: 'Niet op incidentele basis, maar op grand van 'gelijke monniken, gelij

ke kappen'. Je kunt hooguit een soort klassensysteem invoeren: als er zoveel 

mensen komen, zijn er in de regel zoveel extra agenten nodig. Zodra het afhan

kelijk wordt van individuele commissarissen die kosten in rekening kunnen 

brengen zijn we verkeerd bezig.' 

8 0 LSI us: 'Nu is de vraag: kan je objectieve criteria vaststellen voor wat een risi

cowedstrijd is of is het mogelijk een werkbare verhouding agentenjtoeschouwers 

te ontwikkelen, waarbij je dus de disproportionaliteit kunt vaststellen?' 

D 0 N N ~ R: 'We moe ten dan gebruik maken van de gang bare methodiek van 

belastingwetgeving: heffing naar ervaring bij wedstrijden waar het zich voor 

doet, uitgaande van disproportionele extra kosten. De toepassing zou dan best 

aan de lokale overheid kunnen worden overgelaten.' 

8 0 LsI u 5 : 'Maar de belastingwetgeving en de financiering van de politie is lande

lijk, dan is het toch niet logisch dat de lokale overheid extra belasting gaat hef

fen? De hele sector moet op basis van een bepaalde rekenmethodiek belasting 

betalen. Daardoor krijgt de landelijke overheid bepaalde inkomsten die weer ver

deeld worden over de korpsen.' 

DONNER: 'Zo kan ik me het voorstellen, maar nogmaals: de bewijslast zal bij de 

overheid moeten liggen om aan te geven dat tegenover de extra inkomsten dis

proportionele lasten staan. Wat vaak als disproportion eel gevoeld zal worden is 

dat de lasten voor een belangrijk dee! op het bordje van Rotterdam liggen en de 

voordelen in de vorm van inkomstenbelasting en BTW bij de rijksoverheid 

terechtkomen.' 

IJoLsius: 'Dus Rotterdam zou eigenlijk extra geld moeten krijgen uit het 

Gemeen tefonds?' 

DONNER: 'Er kan ook gedacht worden aan het verdisconteren van deze dispro

portionaliteit in de toewijzing van politieagenten.' 
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B 0151 u 5 : 'Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar dan moet het rijk dat wei 

regelen. Zolang zo'n regeling er niet is, vind ik het redelijk en wenselijk om te 

werken met een vermakelijkheidsbelasting bij risicowedstrijden. Daardoor kun

nen we immers investeringen doen die de schade aan de stad verminderen en de 

inzet van het aantal agenten iets minder disproportioneel maken.' 

Drs Dirk Jan Bolderheij is beleidsmedewerker Binnenlandse laken bij de CDA-Tweede 

Kamerfractie 

No ten 

Er wordt consequent gesproken van 'bijdragen aan politiekosten' en niet 

van 'doorberekenen' om beter tot uitdrukking te brengen dat geen spra

ke behoort te zijn van 'betaalde politie', maar van een aanvullendc bij

drage aan politiekosten die afwegingen in verband met en regie over de 

handhaving van de openbare orde onverlet laten. Ook in het regeerak

koord 1998 wordt deze terminologie gehanteerd. 

2 In de seizoenen 1996/1997 en 1997/1998 was landelijk sprake van de inzet 

van ruim 240.000 mensuren politie bij betaald voetbalwedstrijden. Dit 

staat gelijk aan ruim f15 miljoen per seizoen. (Centra~ll Informatiepunt 

Voetbalvandalisme, Evaluatie voetbalseizoen 1996-1997 en 1997-1998). 

Ook de brief hierover van burgemeester Scholten van Arnhem aan de 

Tweedc Kamer (17 juli 1998) heeft het onderwerp onder publieke aan

dacht gebracht. 

3 Ontwcrp·rcgccrakkoord, 18 juli 1998, p. So 

4 Handelingen Tweede Kamer 2-15, 16 september 1998 (Algemene Politieke 

Beschouwingen) 

5 Voornamelijk gebruik gemaakt van: 'Schets van de discussie over het 

doorberekenen van politiekosten sinds 1985', bijlage bij: Nederlands Poli· 

tie Instituut Advies over doorberekenen politiekosten, maart 1999 

6 Rapport crsc, Oneigcnlijke politiewerkzaamheden, Den Haag, augustus 1985 

7 Rapport VNG, Doorberekenen van politiekostcn, Den Haag, november 1985 

8 Rapport WPD, Profijt en politic, oktober 1989 

9 Kamerstuk 21800 VI/VII, nr. 37 en 22300 VI/VII, nr. 34 

10 Kamerstuk 23900 VI/VI, nr. 20 (bijlage) 

11 Idem (bijlage) 

12 Idem 

13 Gebruik gemaakt van: Nederlands Politic Instituut, Advics over doorbereke· 

nen politiekosten, maart 1999, p. 6 
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