
Notulen overleg Supportersoverleg MVV en Burgemeester d.d. 11 januari 2018. 

De politie geeft uitleg over het centraal voetbalvolgsysteem (CIV). Dit systeem wordt  bijgehouden 

door de politie. Voor eredivisie clubs is het verplicht om een abonnement hierop te hebben. 

Reisbewegingen van supporters worden in dit systeem gezet. Tevens informatie uit sociale media. 

Het systeem bouwt een historie op over meerdere jaren. Een maal per 4 weken is er een 

veiligheidsoverleg waarbij de te spelen wedstrijden in deze periode worden gecategoriseerd. Er 

wordt gestreefd naar maatwerk maar is vaak afhankelijk van infrastructuur en lokale criteria. Na elke 

wedstrijd wordt het systeem aangevuld met informatie over het gedrag, zowel negatief als positief, 

van de supporters en eventuele incidenten die hebben plaats gevonden. De betekenis van een 

incident is niet geheel duidelijk. De politie geeft aan dat het systeem al een aantal omschreven 

incidenten weergeeft welke men kan aankruisen en dat er verder een open ruimte is om zelf tekst bij 

te voegen. De politie doet dit. De VC van de club stelt los van dit systeem een rapportage op over 

elke wedstrijd. Toegang tot dit systeem heeft tevens de KNVB en het OM. Als er bewijs is kan er een 

doormelding worden gedaan naar de KNVB en OM, en kunnen er sancties volgen. Ook kan er vanuit 

het buitenland een verzoek tot informatie worden gedaan.  

Bij de categorie indeling van uitwedstrijden van MVV spelen vaak problemen met supporters uit het 

verleden mee. Op dit ogenblik ziet de politie een positieve ontwikkeling betreffende het bezoek van 

uitwedstrijden van MVV. Uniek in Nederland is dat het vervoer wordt georganiseerd door de 

supporters zelf. De voorwaarden zijn hen 6 a 8 weken vooraf al bekend. De BVO blijft echter 

verantwoordelijk. Een punt van kritiek was het niet op tijd rijden van de bussen.  De oorzaak hiervan 

ligt mede bij de busonderneming. 

Het spelen van oefenwedstrijden is vaak een probleem i.v.m. supportersgedrag uit het verleden en 

het hebben van banden met bevriende supporters van andere clubs. De politie geeft aan dat die 

banden niet altijd bekend zijn. De politie geeft geen negatief advies maar wel een risicoanalyse. De 

clubs zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor deze wedstrijden. Voor vriendschappelijke wedstrijden 

wordt geen politiecapaciteit beschikbaar gesteld. Het is een landelijk probleem. 

Er zijn berichten dat er een nieuw CIV zou komen. Politie is hier niet van op de hoogte. Inmiddels is 

duidelijk dat er gestreefd wordt naar een nieuw systeem. 

Burgemeester is zeer positief over het gedrag van de supporters. Alleen tijdens de wedstrijd tegen 

Roda JC zijn er incidenten geweest. MVV heeft een pluim gekregen over de afhandeling hiervan. 

Leden van het Supportersoverleg MVV zijn lid van het landelijk Supportersoverleg. Een van de 

speerpunten van dit overleg is de pilot uitwedstrijden. Doel is om wedstrijden in de toekomst af te 

schalen in categorie. Daartoe moeten de supporters van beide betrokken clubs afspraken maken en 

vervolgens dient de betreffende lokale driehoek uiteindelijk een beslissing te nemen. Om e.e.a. 

kracht bij te zetten is het van belang om de eigen de lokale driehoek hier nauw bij te betrekken. Een 

uit- en een thuiswedstrijd wordt uitgekozen uit het wedstrijdprogramma. De supporters  denken 

vooralsnog aan de wedstrijd uit tegen Volendam en de wedstrijd thuis tegen De Graafschap of RKC. 

De politie meldt dat er bij Volendam al een project loopt en dat de verantwoordelijkheid wordt 

gelegd bij de bezoekende club; indien alles goed geregeld is mag men vroeger komen en er mag 

alcohol gedronken worden. 



Vraag vanuit gemeente : bestaat er een overleg tussen supporters van de Limburgse clubs?                          

Antwoord supporters, nee alleen landelijk.  

Er bestaat wel een strategisch overleg tussen de burgemeesters van de Limburgse steden met 

betaald voetbal binnen de grenzen. De vraag wordt gesteld of het mogelijk is dat supporters een 

presentatie houden van de pilot voor de uitwedstrijden tijdens dit overleg    

In het kader van het project normalisatie 2020 heeft gemeente Maastricht   

gekozen voor het speerpunt toegankelijk, gastvrij en veiligheid voetbal. Dit project kent 5 

speerpunten:  Regierol gemeenten, Integrale persoons gericht aanpak,                                                                                    

Gastheerschap, Safety, Betrekken van supporters 

Binnenkort zal er een evaluatie plaats vinden en dient elke gemeente twee speerpunten aan te 

wijzen. Hier willen de supporters graag over meedenken. 

Vanuit supporters: een nieuw initiatief. Alle fanatieke supporters worden gemobiliseerd op vak F 

Angelside. Het streven om weer sfeeracties te organiseren in de toekomst. 

Vanuit MVV: De algemene onderhoudstoestand van de Geusselt, slechte parkeervoorzieningen en de 

locatie van de commandoruimte is schriftelijk aangekaart bij de gemeente. Dit n.a.v. het rapport 

Crowd Proffesional. De burgemeester heeft direct gereageerd en eind januari 2018 is er een 

vergadering gepland hierover.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


