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Voorwoord
Op 8 juni 2012 start in Polen en Oekraïne het Europees Kampioenschap Voetbal dat 
hopelijk voor Nederland eindigt op 1 juli 2012 in Kiev met de titel. Naast de strijd op het 
veld speelt ook het veiligheidsvraagstuk in Nederland en Polen en Oekraïne een grote 
rol gedurende dit toernooi. Het EK in Polen en Oekraïne vraagt dan ook de nodige 
voorbereiding en afstemming op het terrein van veiligheid. De ‘reguliere OOV-
aspecten’ en rampenbestrijding zijn vanzelfsprekend aandachtsgebieden. Hierbij valt 
te denken aan de openbare orde, terrorisme, georganiseerde misdaad, mensenhandel 
en beveiliging van spelers, supporters, VIP’s en Nederlandse belangen in het 
buitenland. 

Tijdens het toernooi zijn in Polen en Oekraïne meerdere Nederlandse organisaties 
aanwezig. De Nederlandse politie stuurt een ‘spottersteam’, de Koninklijke Marechaussee 
levert ondersteuning aan de grenzen en Buitenlandse Zaken is er voor de consulaire 
ondersteuning voor Nederlanders.

Een bijkomend fenomeen dat zich de laatste jaren geregeld voordoet bij WK’s en EK’s, 
is het fenomeen van de Oranjethuissituatie. In de loop van een toernooi gaat een groot 
gedeelte van de Nederlandse bevolking Oranje volgen op allerlei locaties in Nederland 
of bij een groot scherm in het centrum van de stad. Deze Oranjethuissituatie (die zich 
overigens op kleinere schaal ook voordoet met in ons land verblijvende supporters van 
andere aan een toernooi deelnemende landen) is doorgaans een positief fenomeen 
maar kan ook leiden tot openbare ordeproblemen.

En sinds het succesvolle optreden van het Nederlandse team gedurende het WK in Zuid 
Afrika, kennen we in Nederland ook weer de uitbundige taferelen van een huldiging in 
Amsterdam. Feestelijke beelden van een rondvaart en een huldiging die de wereld over 
gingen maar die in Amsterdam en in de omgeving van de hoofdstad aanleiding waren 
voor de nodige uitdagingen op het gebied van de mobiliteit en de openbare orde.

De leidraad Veiligheid EK Voetbal 2012 heeft als doel inzicht te verschaffen in de 
(veiligheids)maatregelen die op alle bovenstaande gebieden genomen worden om ze 
in voldoende mate te kunnen beheersen. Daarbij is deze leidraad opgesplitst in een 
aantal delen die elk voor zich nader ingaat op een specifiek aandachtsgebied.  
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Algemeen en 
verantwoordelijkheden
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1.1 Inleiding

Dit is het algemene deel van de ‘leidraad veiligheid EK 2012’. 
De leidraad bestaat uit vier verschillende onderdelen:
•	 Algemeen en verantwoordelijkheden
•	 ‘Oranjethuissituatie’ in Nederland
•	 ‘Oranjethuissituatie’ in Polen en Oekraïne
•	 Huldiging
Het deel algemeen en verantwoordelijkheden en Operationeel / ‘Oranjethuissituatie’ zijn eerder 
separaat verschenen en verspreid. Deze delen zijn samengevoegd en aangevuld met de 
overig delen. 

1.2 Verantwoordelijkheden 

Tijdens het EK voetbal blijven alle reguliere verantwoordelijkheden en de daaruit 
voortvloeiende taken en bevoegdheden intact. Een aantal belangrijke verantwoorde-
lijkheden zijn hieronder nader uitgewerkt.

1) Gelet op de breedte van het onderwerp en de betrokkenheid van nationale en 
internationale organisaties en overheden, is besloten om tot nationale coördinatie 
over te gaan. Deze coördinatie bestaat onder meer uit het vaststellen van gemeen-
schappelijke beleidsuitgangspunten, creëren van een heldere en goede operatio-
nele informatievoorziening en verzorgen van een algemeen veiligheidsbeeld. 
De centrale coördinerende verantwoordelijkheid is belegd bij de Minister van 
Veiligheid en Justitie (VenJ). In deze is de verantwoordelijkheid gedelegeerd naar de 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De dagelijkse 
uitvoering van die verantwoordelijkheid ligt in handen van het  Nationaal 
CrisisCentrum (NCC). 

2) De politie-inspanningen worden op verzoek van de Raad van Korpschefs (RvK) 
binnen de politie centraal gecoördineerd. Hiertoe is binnen de politie een landelijk 
projectleider aangewezen die samen met een politiewerkgroep zorg draagt voor een 
afgestemde politieaanpak in Nederland. Daarnaast is er een tweede projectleider 
aangesteld, tevens hoofd van het Nederlands Politie Team (NPT), die zorg draagt 
voor de inzet van het NPT in Polen en Oekraïne. 
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3) IPol vervult in samenwerking met het Openbaar Ministerie een belangrijke rol daar 
waar het de coördinatie betreft van processen, waarbij zoveel mogelijk binnen de 
bestaande beleids- en uitvoeringskaders wordt gewerkt, zoals het vreemdelingen-
proces en het internationale rechtshandhavingproces. 

4) Buitenlandse Zaken is bestuurlijk verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in Polen 
en de Oekraïne. Hierbij moet worden gedacht aan werkzaamheden met betrekking 
tot consulaire zaken, het positief positioneren van Nederland in de beide landen en 
het zijn van woordvoerder (bij monde van de ambassadeur) in het buitenland met 
zaken die betrekking hebben op Nederland. Buitenlandse Zaken vervult het Point of 
Contact van en naar Nederland.  
Dagelijks vindt, onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke ambassade, op de 
ambassade een veiligheidsoverleg plaats waaraan ook de diverse liaisons deelne-
men (IPol, AIVD, NPT). Afhankelijk van het speelland kan dit Warschau of Kiev zijn. 
Aan dit veiligheidsoverleg wordt ook deelgenomen door o.a. het NCC door middel 
van videoconferentie zodat informatie-uitwisseling met Nederland direct kan 
plaatsvinden. 

5) Vanuit het Europese agentschap operationele samenwerking aan de buitengrenzen 
van de lidstaten, Frontex, is een verzoek gekomen om ondersteuning aan de EK 
2012. Deze ondersteuning bestaat uit ondersteuning op de luchthavens in Polen en 
Oekraïne en aan de landgrens tussen Polen en Oekraïne. De Koninklijke 
Marechaussee zal middels uitzending van enkele Marechaussees aan dit verzoek 
voldoen. 

1.3 Afstemming activiteiten

Op nationaal niveau vindt met het oog op het EK voetbal afstemming plaats tussen alle 
op het gebied van veiligheidssamenwerking relevante Nederlandse autoriteiten. 

Afstemmingsoverleg VenJ
In dit brede afstemmingsoverleg waarin zowel departementale (DGPOL, EBB, LOCC) als 
interdepartementale (I&M, VWS, BUZA) partners als ook liaisons van operationele 
partners (o.a. Politie, OM, AIVD, MIVD, KMar) en de KNVB) deelnemen, worden o.a. de 
volgende onderwerpen besproken:
•	 opstellen van afspraken m.b.t. veiligheidsregio’s en gemeenten en de (oranje) 

thuissituatie 
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•	 opstellen van leidraad OOV, draaiboeken, risico-analyses en scenario’s (breed) 
•	 opstellen van een document m.b.t. veiligheid van het evenement in de breedste zin 

van het woord; 
•	 Onderwerpen met betrekking tot consulaire zaken;
•	 bezoeken van VIP’s;
•	 voorbereiden van crisisbesluitvormingsstructuur die actief is ten tijde van (dreigen-

de) crisis/rampen/incidenten en/of de huldiging;
•	 opstellen informatie- en communicatieprotocol te gebruiken door de partners voor 

en ten tijde van het evenement;
•	 voorbereiden van een eventuele huldiging.

Daarnaast hebben Polen en Oekraïne een verzoek aan het Ministerie van VenJ gedaan 
om te komen tot een vorm van veiligheidssamenwerking en dit vast te leggen in een 
Joint Declaration (JD) / Memorandum of Understanding (MoU). Het verzoek richt zich 
vooral op het bevorderen van de politiële informatie-uitwisseling, het beschikbaar 
stellen van liaisons (Nederlands Politieteam (NLPT) en iPOL), grensbewakingsmaatre-
gelen en tenslotte het realiseren van een centraal coördinatiepunt. Het JD/MoU wordt 
ondertekend door de bevoegde ministers in Polen en Oekraïne en door de Minister van 
Veiligheid en Justitie.

Politiewerkgroep ‘Oranjethuissituatie’
De focus van de politiewerkgroep is de voorbereiding en tenuitvoerlegging van het 
beleidskader door de operationele diensten. Het betreft hierbij met name de thema’s 
informatiehuishouding, openbare orde, georganiseerde criminaliteit en 
terrorismebestrijding. 

Om landelijk draagvlak te creëren zijn de politieregio’s samengebracht in zes clusters, 
ieder cluster levert hiertoe een clustervertegenwoordiger. Naast de voorzitter en deze 
regiorepresentatie bestaat de politiewerkgroep uit een vertegenwoordiger van VenJ, 
CIV, NIK, KLPD, IPol, KMar DNRI en de politieregio’s. 
Producten die worden ontwikkeld onder (mede)verantwoordelijkheid van de 
Politiewerkgroep zijn: 
•	 Informatieprotocol; 
•	 Informatiestrategie en inwinplan;
•	 Matrix maatregelen preparatie;
•	 Dreigingsmeldingen- en inschattingen;
•	 Situatierapportages (SITRAP’s);
•	 Evaluatie.
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Politiewerkgroep ‘Nederland Politieteam’
Handhaving van openbare orde en veiligheid en de naleving van de wet in Polen en 
Oekraïne is een zaak van de instanties in de landen zelf. De Nederlandse overheid werkt 
echter wel samen met de lokale autoriteiten om de veiligheid van Nederlandse 
supporters te waarborgen. Dit gebeurt onder andere door het sturen van een 
Nederlands Politieteam dat ten tijde van het toernooi aanwezig is in de organiserende 
landen. Zij fungeren als aanspreekpunt voor de lokale politie en voor de 
Oranjesupporter. Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (onderdeel van de 
Nederlandse politie) is verantwoordelijk voor dit politieteam.

1.4 Producten

Op basis van bovenstaande activiteiten worden een aantal producten opgeleverd 
voorafgaand en gedurende het toernooi. De belangrijkste producten zijn:

•	 Integraal veiligheidsbeeld (veiligheidsanalyse) vooraf aan het EK
In dit document wordt de algemene veiligheidssituatie beschreven met betrekking tot 
het EK waarin verschillende aspecten worden meegenomen. Niet alleen de dreigings-
beelden worden hierbij meegenomen maar ook een weergave van de politieke en 
economische omstandigheden. In de veiligheidsanalyse wordt zowel een nationaal 
beeld opgenomen als een beeld van Polen en Oekraïne.
De Nederlandse ambassades in Warschau en Kiev maken, als onderdeel van het 
integrale veiligheidsbeeld, een veiligheidsanalyse over de situatie in Polen en Oekraïne 
tijdens het EK. De analyse richt zich voornamelijk op de dreiging richting de 
Nederlandse missies (ambassade, consulaat-generaal en consulaat) en de daar 
werkzame medewerkers. Tevens wordt gekeken naar de risico’s voor Nederlanders 
aanwezig in Polen en Oekraïne tijdens de EK. Doel van de analyse is om additionele 
veiligheidsmaatregelen te identificeren die moeten worden genomen. Daarnaast zal de 
Nederlandse ambassade zorg dragen voor de afstemming tussen de in Polen en 
Oekraïne aanwezige Nederlandse autoriteiten die betrokken zijn bij het EK. 

•	 (vastgelegde) informatie- en coördinatieafspraken / werkafspraken tussen betrokken partijen
Tijdens verschillende overleggen wordt vastgesteld welke partijen een rol spelen bij het 
verzamelen, interpreteren en verspreiden van informatie. Bestaande communicatie- en 
informatieafspraken worden in kaart gebracht met de daarbij horende verantwoorde-
lijkheden. Aanvullende communicatie- en informatieafspraken kunnen, als dit nodig 
blijkt, worden vastgelegd. Het netwerk in kaart brengen is hierbij belangrijk. 
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•	 Intern (NCC) draaiboek
Op basis van gemaakte afspraken en eventueel in samenwerking met externe partners 
stelt de projectgroep van het NCC een intern draaiboek op in geval van een calamiteit. 
Daarnaast worden alle relevante contactgegevens verwerkt. Het betreft contactgegevens 
uit de draaiboeken van de verschillende partners. 
NCC verzamelt en verspreidt de draaiboeken van partners onder belanghebbenden.

•	 SITRAP’s
Gedurende het toernooi worden vanuit het KLPD/NIK kanaal dagelijks situatierappor-
tages verstuurd.

•	 Draaiboek Huldiging
Indien het Nederlands team Europees Kampioen wordt, organiseert de gemeente 
Amsterdam een huldiging. In afstemming met Amsterdam en een aantal andere 
partners (veiligheidsregio’s, departementen en mobiliteitspartijen zoals ProRail, NS, 
Verkeerscentrum Nederland) wordt een draaiboek opgesteld voor een dergelijke 
huldiging. 

1.5 Communicatie

Reguliere richtlijnen op het gebied van mediacommunicatie blijven ook tijdens het EK 
gehandhaafd. Echter voor de politie is de volgende specifieke keuze gemaakt: 
Communicatie richting de media op het gebied van de nationale en internationale 
politiële samenwerking is voorbehouden aan de portefeuillehouder voetbal van  
de RVK en de voorzitter van de politiewerkgroep. In Polen en Oekraïne is de 
delegatieleider van het Nederlands politieteam (NPT) aanspreekbaar op de 
samenwerking en voortgang in het kader van dit politieteam. Communicatie met 
betrekking tot grensbewaking valt in principe onder de verantwoordelijkheid van de 
Koninklijke Marechaussee. 

Communicatie in het kader van politieke aangelegenheden is voorbehouden aan de in 
Polen of Oekraïne aanwezige bewindspersoon en/of de ambassadeur.

Communicatie rondom incidenten in Nederland valt binnen de reguliere 
communicatielijnen. 
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2 
‘Oranjethuissituatie’  
in Nederland
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2.1 Inleiding

In het algemene deel van de leidraad de ‘Oranjethuissituatie’ al genoemd. De 
‘Oranjethuissituatie’ is de omstandigheid, dat groepen, individuen of menigten zich, 
naar aanleiding of als gevolg van internationale voetbalwedstrijden, vaak in toernooi-
verband van een EK of een WK, als supporters zodanig gedragen in de (semi-) publieke 
ruimte in Nederland, dat dit verstoringen van de openbare orde, inbreuken op de 
(verkeers-) veiligheid en strafbare feiten tot gevolg kan hebben. 1

Dit gedeelte van de leidraad beschrijft de operationele en bestuurlijke informatievoor-
ziening en de voorbereidingen op de ‘Oranje thuissituatie’.

2.2 Informatievoorziening

Informatiestrategie en inwinplan 
De informatiestrategie en inwinplan omvat de totale informatiebehoefte, zoals 
geformuleerd door de opdrachtgever.

Op verzoek van de projectleider EK 2012, heeft het NIK met een risicoanalyse / overzicht 
haar informatiebehoefte op openbare orde en veiligheid en criminaliteit gespecificeerd.  
De uitkomsten van de risicoanalyse / overzicht worden opgenomen in de informatiestrate-
gie en gecommuniceerd met de projectleider en de regionale informatiecoördinatoren.

De belangrijkste onderwerpen zijn voetbalvandalisme; georganiseerde criminaliteit; 
terrorisme; supportersbewegingen en Oranje thuissituatie.

Producten informatievoorziening
•	 Voorafgaand aan het toernooi levert het NIK een risicoanalyse en updates op van de 

(mogelijke) criminele, openbare orde (waaronder supporters) en terrorisme gerelateer-
de dreigingen gericht tegen en rondom het evenement en de “Oranjethuis situatie”.  
De risicoanalyses en updates worden gemaakt op grond van dezelfde bronnen en 
methoden als toegepast in de inventarisatie Nederlandse thuissituatie en worden 
meegenomen in het integrale veiligheidsbeeld. (bron: DNRI maart 2008, pag. 8); 

•	 Voorafgaand aan het toernooi levert het NIK een informatiestrategie en inwinplan 
voor informatiecoördinatie op alle (mogelijke) criminele, openbare orde en 
terrorisme gerelateerde dreigingen en/ of incidenten gericht tegen en rondom het 
evenement en de “Oranjethuis situatie”. Gedurende het toernooi worden de 

1 Definitie uit presentatie van Lectoraat Openbare Orde & Gevaarbeheersing
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politieregio’s en bijzondere opsporingsdiensten gevraagd informatie aan te leveren 
conform het beschreven inwinplan EK 2012 Polen en Oekraïne;

•	 Vanaf 1 mei 2012 tot aan het toernooi, eens per week, en tijdens het toernooi in ieder 
geval, de dag vóór, tijdens en na de wedstrijd, levert het NIK, een situatierapportage 
(afgekort SITRAP) aan de opdrachtgever, de projectleider EK 2012, de regionale 
informatiecoördinatoren (via het RIK) en directe partners (NCC, BZ, NCTV/EBB); 

•	 Tijdens het toernooi levert IPOL, mede conform het stelsel Bewaken & Beveiligen 
gevraagd en ongevraagd dreigingsmeldingen en –inschattingen van zowel (potenti-
ele) dreigingen gericht tegen het evenement als personen, zoals vermeld op de 
limitatieve lijst van het stelsel bewaken en beveiligen, die in het kader van het 
toernooi een bezoek brengen aan de spelersgroep, een wedstrijd, een side-evene-
ment, een speelstad of een stadion; 

•	 Vervoer en doorvoer van supporters naar Polen en Oekraïne en terug. Het betreft 
hier niet alleen Nederlandse supporters, maar ook supporters uit andere landen. 
(bijvoorbeeld Engeland).

Landelijke informatiecoördinatie 
Landelijke informatiecoördinatie is een betrouwbaar samenhangend proces van 
informatiecoördinatie met de korpsen (nationaal en regionaal) dat in de basis 
omgeving en/ of probleem georiënteerd is en zowel in het dagelijkse werk functioneert 
als (versterkt) bij inzet van SGBO’s. 
De politieverantwoordelijken – burgemeesters, openbaar ministerie en minister 
Veiligheid en Justitie – hebben de behoefte dat de Nederlandse politie met gericht 
gestuurde informatie-inwinning overzicht en inzicht verschaft, zodat zij op basis daarvan 
beslissingen kunnen nemen. Deze behoefte wordt informatiecoördinatie genoemd. 

Om hier invulling aan te geven is er een procesmodel waarlangs de informatie die 
voortkomt uit de gerichte informatie-inwinning op regionaal niveau centraal beschik-
baar komt voor de regionale over- en/ of inzichten en besluitvorming. Door deze 
processen via één generiek procesmodel uit te laten voeren in alle regio’s is het 
mogelijk de regionaal ingewonnen informatie op nationaal niveau bijeen te brengen 
voor het invullen van de nationale behoefte voor informatiecoördinatie. Hierbij 
worden de volgende processtappen onderscheiden: 
•	 het bepalen van de informatiestrategie (‘wat-vraag’); 
•	 het coördineren van het inwinnen van informatie (‘hoe-vraag’); 
•	 het verzamelen en vastleggen van informatie (‘het ontvangen’); 
•	 het analyseren en interpreteren van informatie (‘de kwaliteit’); 
•	 het verstrekken van informatie (‘de informatieproducten’). 
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Nationaal niveau (NIK) 
Gedurende het evenement worden er in Polen twee en in Oekraïne twee liaisons 
geïnstalleerd, vanuit IPOL en het CIV (Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme). 
Daarnaast zal ook de AIVD liaisons plaatsen. De liaisons zijn verantwoordelijk voor 
inzamelen van alle politiële en justitiële rechtshulp- en overige verzoeken, informatie 
over incidenten waarbij Nederlandse staatsburgers zijn betrokken, informatie over de 
reizende Nederlandse voetbalsupporters en het verstrekken daarvan aan het NIK voor 
landelijke informatiecoördinatie. Hierbij dient voor de duidelijkheid een onderscheid 
gemaakt te worden in de taakstelling van de liaison van IPOL en het CIV. Het opnemen 
en verstrekken van voetbalgerelateerde informatie is een specifieke taak van de liaison 
van het CIV, de overige informatie is een taak van de liaison van dienst IPOL. 

De ambassade zal al dan niet met behulp van Buitenlandse Zaken, gevraagd en 
ongevraagd alle noodzakelijke en relevante informatie verstrekken aan het NIK. 
Rechtshulpverzoeken worden in beginsel behandeld door het LIRC, binnen de dienst 
IPOL, dan wel doorgestuurd naar het IRC, alwaar ze met spoed behandeld zullen 
worden.
Informatie over incidenten waarbij Nederlandse staatsburgers zijn betrokken worden 
verstrekt in de SITRAP’s. De liaison van het CIV zal altijd de desbetreffende informatie 
beoordelen vanuit zijn/haar specifieke expertise.

Bij IPOL is het loket van het NIK ingericht. Hier wordt informatie ontvangen en 
ontsloten. Het NIK is daarnaast belast met het veredelen en analyseren van informatie 
over de thuissituatie, de reizende én de thuisblijvende supporters. Voorts is de module 
‘Hooligans in Beeld’ van kracht, waarbij specifiek wordt geïnvesteerd op notoire 
Nederlandse hooligans. Deze informatiebehoefte is gevat in de vigerende informatie-
strategie en het inwinplan. Deze informatie wordt ‘just in time’ gedeeld. Waar nodig 
kan binnen IPOL een beroep worden gedaan op expertise van het CIV en 
analysecapaciteit. 

De AIVD maakt geen deel uit van het NIK-RIK-kanaal. De AIVD levert een bijdrage aan 
de nationale (en internationale) veiligheid door onder andere onderzoek te doen naar 
en informatie te verzamelen over bedreigingen voor de nationale veiligheid. Daarnaast 
bevordert de AIVD de beveiliging van bepaalde gewichtige onderdelen van de overheid 
en het bedrijfsleven door advies uit te brengen over veiligheidsrisico’s en mogelijke 
beveiligingsmaatregelen. Ten behoeve van het evenement wordt de samenwerking met 
de Poolse en Oekraïense zusterdiensten geïntensiveerd. De informatie-uitwisseling 
verloopt langs de volgende kanalen, v.v.: 
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•	 verstrekking van informatie via PICC/liasons (IPOL/CIV) en het NIK;
•	 verstrekking van informatie aan Poolse en Oekraïense zusterdiensten via de 

AIVD-liaison; 
•	 verstrekking van informatie aan Nederlandse autoriteiten in het justitiële kanaal 

(LOvJ Terrorismebestrijding) via ambtsberichten; verstrekking van dreigingsinforma-
tie aan de Coördinator Bewaken en Beveiligen. 

Regionaal niveau (RIK) 
Alle korpsen werken conform de nationale definities en leveren eenduidige informa-
tieproducten. Er is een regionaal eindverantwoordelijke voor het informatieproces, de 
regionaal informatiecoördinator (RIC). Hierbij worden de volgende processtappen 
onderscheiden: 
•	 het beoordelen van het informatieverzoek (‘wat-vraag’); 
•	 het coördineren van het inwinnen van informatie (‘hoe-vraag’); 
•	 het verzamelen en vastleggen van informatie (‘het ontvangen’); 
•	 het analyseren en interpreteren van informatie (‘de kwaliteit’); 
•	 het verstrekken van informatie (‘de informatieproducten’). 

Informatie-uitwisseling 
NIK-portal: politiehomepage voor landelijke informatiecoördinatie. Op deze pagina 
staat alle informatie voor de regionale infodesken, waaronder NCIE, hitlijsten, 
inwinplannen, responsoverzichten, SITRAP’s, weblogs, (sms-) alerts over (potentiële) 
dreigingen en/ of nationale trends en ontwikkelingen. Via dit NIK-portal melden 
regionale infodesken dagelijks (potentiële) dreigingen en (mogelijke) incidenten aan. 
Het CIV en de KMar levert eventuele specifieke informatie vanuit hun expertise ook aan 
bij het NIK. 

Voor alle inkomende en uitgaande informatie één informatieloket; het NIK portal! 

Capaciteit 
Het NIK en de regionale informatieknooppunten zijn standaard 24 uur per dag en 7 
dagen in de week bereikbaar via vastgelegde en bij het NIK bekende centrale telefoon-
nummers2. Het hele samenwerkingsverband kan binnen 1 uur na alarmering (dreiging 
en/ of incident) professioneel, gericht actief zijn op een calamiteit. Het functioneert 
zodanig dat landelijke informatiecoördinatie binnen 12 uur op topcapaciteit volledig 
kan functioneren. 

2 De lijst met nummers is bekend binnen het NIK-RIK-kanaal en wordt onderhouden door het NIK
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Informatiestromen 
De uitwisseling van informatie gebeurt altijd conform de afspraken binnen het 
RIK-NIK-kanaal. Dit houdt in het kort in dat alle informatie die van regionaal belang is, 
terechtkomt bij het regionaal informatieknooppunt. Deze informatie is afkomstig van 
de regionale samenwerkingspartners. Alle informatie die van nationaal belang is, komt 
terecht bij het nationaal informatieknooppunt. Dit is informatie van de regio’s, 
informatie van de nationale partners en internationale informatie. 
Partners op nationaal niveau zijn bijvoorbeeld de AIVD, de NCTV, het NCC, het CIV, OM, 
VNG en het LOCC. 
Hun informatie komt via het NIK bij de regio’s en bij internationale partners. 
Informatie die voor hen bestemd is komt via het NIK bij hen binnen. De KMar zal 
conform de NIK lijn de informatie aanleveren. In het kader van Frontex zal de KMar 
ook informatie rechtstreeks grens gerelateerd aanleveren aan Frontex en ook informa-
tie terugkrijgen.
Alle informatie wordt schriftelijk (elektronisch) uitgewisseld. Bij de noodzaak tot snelle 
uitwisseling kan informatie telefonisch worden uitgewisseld. Dit kan alleen vooruitlo-
pend op de schriftelijke aanlevering. De SITRAP wordt, conform werkafspraak gedu-
rende dit EK 2012 vooraf inhoudelijk afgestemd met het CIV en coördinerend RID, 
onder verantwoordelijkheid van, en door het NIK uitgebracht. 

2.3 Werkzaamheden AIVD

De AIVD richt zijn capaciteit op risico’s en bedreigingen die potentieel een grote impact 
hebben op de nationale en internationale veiligheidsbelangen van Nederland. De AIVD 
beoogt vanuit zijn zelfstandige informatiepositie de belanghebbenden en samenwer-
kingspartners van context, unieke informatie en van handelingsperspectieven te 
voorzien. Hierdoor kunnen dreigingen tegen de nationale veiligheidsbelangen tijdig 
worden onderkend en zo nodig worden gereduceerd. De voor dit toernooi relevante 
onderzoeksgebieden, voortvloeiend uit de wettelijke taken, zijn: 

•	 Terrorisme;
•	 Radicalisme en extremisme;
•	 Veiligheidsbevordering.

Vanuit deze brede taakstelling zal de AIVD zich inzetten voor een veilig verloop van het 
EK voetbal 2012 in Polen en Oekraïne. Uitgangspunten hierbij zijn de bestaande 
organisatie, processen en samenwerkingsrelaties, waaronder die met de Poolse en 
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Oekraïense collega-diensten. In aanvulling hierop zijn er met betrekking tot het EK een 
aantal tijdelijke maatregelen getroffen, te weten: 
•	 De samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de AIVD en buitenlandse 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt, indien opportuun, geïntensiveerd.
•	 De AIVD stelt een liaison ter beschikking die in Oekraïne fungeert als aanspreekpunt 

voor de Poolse en Oekraïense diensten. De liaison zal tijdens het EK namens de AIVD 
aanwezig zijn op de voor hen relevante veiligheidsbriefings. Ook in aanloop naar het 
EK zal de liaison aanschuiven bij de voor hem relevante overleggen.

•	 De AIVD heeft een organisatie-eenheid die belast is met het coördineren van de 
werkzaamheden ten behoeve van het EK.

Informatieproces EK voetbal 2012 
De informatie die de AIVD in het kader van het EK voetbal 2012 verstrekt zal via de 
volgende producten naar buiten worden gebracht:
•	 Algemene dreigingsanalyses 
•	 Dreigingsmeldingen en -inschattingen in het kader van het stelsel van Bewaking en 

Beveiliging 
•	 Naslag van personen (op verzoek van buitenlandse collegadiensten) 
•	 Indien voorkomend meer concrete - al dan niet acute - dreigingsinformatie

Mogelijke informatielijnen:
1. Verstrekking van informatie aan Poolse en Oekraïense autoriteiten. De informatie-

verstrekking verloopt via de liaison ter plaatse.
2. Verstrekking van informatie aan Nederlandse autoriteiten in het justitiële kanaal. 
3. Het leveren van dreigingsinformatie aan de CBB met betrekking tot personen, 

objecten en diensten behorend tot het Rijksdomein. Het is aan de CBB om op deze 
verstrekte informatie verdere actie te ondernemen, bijvoorbeeld resulterend in een 
vorm van persoonsbeveiliging.  
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2.4 Oranjethuissituatie

In de inleiding werd de ‘Oranjethuissituatie’ al omschreven als de omstandigheid, dat 
groepen, individuen of menigten zich, naar aanleiding of als gevolg van internationale 
voetbalwedstrijden, vaak in toernooiverband van een EK of een WK, als supporters 
zodanig gedragen in de (semi-) publieke ruimte in Nederland, dat dit verstoringen van 
de openbare orde, inbreuken op de (verkeers-) veiligheid en strafbare feiten tot gevolg 
kan hebben. 3

Om de prestaties van het Nederlands elftal op een feestelijke wijze te kunnen volgen 
worden zowel grootschalige als kleinschalige evenementen georganiseerd. Diverse 
gemeenten zijn middels het verlenen van vergunningen en verstrekken van subsidies 
actief betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van de openbare orde in het kader 
van het EK. De VNG benadrukt dat gemeenten zelf mogen beslissen al dan niet op te 
treden tegen grootschalige buurtbijeenkomsten. Zij hebben de vrijheid om de algemene 
plaatselijke verordening naar eigen inzicht toe te passen. Beperkingen die opgelegd 
kunnen worden door de gemeente zijn onder andere in het kader van openingstijden van 
de Horeca, het plaatsen van buitentaps, het ophangen van grote TV-schermen. 

Gebleken is dat politie, OM en de VNG de regulering hiervan met name willen overla-
ten aan de lokale driehoek. 

Om de risico’s van deze evenementen op juiste wijze in kaart te brengen, is de lokale 
informatiepositie van groot belang. Om deze informatiepositie te realiseren en goede 
contacten te leggen met de organisatoren, vergunningverleners en bezoekers is de 
wijkagent onmisbaar. De RIC stuurt op de ontsluiting van de bij de wijkagent aanwe-
zige informatie. 

Op basis van het bovenstaande is een risicoanalyse uitgevoerd met de volgende 
doelstelling: 

Het voor de Nederlandse politie inzichtelijk maken van de aandachtspunten op de terreinen van 
openbare orde, criminaliteit en terrorisme in Nederland, met betrekking tot het Europees 
Kampioenschap voetbal 2012 te Polen en Oekraïne. 

De landelijke politieprojectgroep geeft meerdere adviezen mee ter voorbereiding op de 
Oranjethuissituatie:

3 Definitie uit presentatie van Lectoraat Openbare Orde & Gevaarbeheersing
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Advies politie: maak een lokale risicoanalyse 
Benader de Oranjethuissituatie als lokaal groot evenement met een lokale risicoanalyse.
De Oranjethuissituatie vergt lokaal maatwerk als het gaat om veiligheid en openbare 
orde. Net als de jaarwisseling, carnaval en Koninginnedag dient deze gebeurtenis, gelet 
op de impact in de openbare ruimte, als evenement te worden benaderd. Bij voorkeur 
multidisciplinair, dienen op basis van een risicoanalyse effecten van het gedrag van grote 
groepen mensen rond de wedstrijden te worden ingeschat, om met proactieve maatrege-
len dit gedrag in het belang van de openbare orde te faciliteren en te kanaliseren. 
Bekend is dat straten in wijken en horecapleinen in centra van dorpen en steden op 
basis hiervan aanvullende regels behoeven, zoals bij straat-/dorpsfeesten en evene-
menten in de binnenstad te doen gebruikelijk. Hetzelfde geldt voor private of semi-
publieke ruimten als stadions, (horeca)zalen en evenemententerreinen.
Van belang daarbij is om vroegtijdig een beeld te krijgen over mogelijke hotspots en te 
verwachten risicogedrag van lokale grote menigten en potentiële ordeverstoorders, 
rekening houdend met een mogelijke aanzuigende werking van buiten. Bovendien is 
het belangrijk in een vroegtijdig stadium low profile “mee te groeien”, vanwege de 
preventieve werking en het vergaren van real time informatie. Dit kan verder in het 
toernooi verrassingen na winst of uitschakeling voorkomen. Daarbij kan de procedure 
van kracht worden die in meerdere regio’s is afgesproken over evenementen, die qua 
bezoekersaantal boven de gestelde norm uitkomen. Vaak hoort hier een multidiscipli-
naire risico-inschatting bij.

Advies politie: schermenbeleid en voorkom vermenging supporters en verkeer
Een sterke ontwikkeling is waarneembaar in het gebruik van megaschermen en 
tv-screens door evenementorganisatoren (waar onder gemeenten), sportverenigingen, 
horecaondernemers en in wijken. Of deze situatie kan leiden tot openbare ordeproble-
men hangt sterk af van de lokale situatie en daar gestelde voorwaarden. Er zijn lokaal 
zowel positieve alsook negatieve ervaringen met het plaatsen van schermen. Negatieve 
ervaringen zijn vooral opgedaan met grote schermen in de openbare ruimte zonder dat 
er sprake is van een aanvullend veiligheidsregiem. Overcrowding, overmatig gebruik 
van (al dan niet zelf meegenomen) alcohol, vermenging van risicogroepen, ongewens-
te aanzuigwerking en vermenging met autoverkeer leidden gemakkelijk tot gevaarlijke 
en ongewenste situaties. Daarnaast kunnen hulpdiensten in geval van incidenten 
moeilijk ter plaatse komen. Een belangrijk punt hierbij is het feit, dat in geval van 
overmatig alcoholgebruik mensen minder zelfredzaam zijn en ook minder in staat of 
bereid anderen te helpen.
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Een overweging kan zijn om alleen grote schermen toe te laten in af te sluiten private 
en semi-publieke ruimtes, waarbij aanvullende voorwaarden zijn gesteld m.b.t. 
veiligheid en volksgezondheid. Te denken valt aan toelatingscontrole, vaststellen van 
maximale capaciteit, gedragsregels, (particulier) toezicht en eerste hulp, voldoende 
nooduitgangen en sanitaire voorzieningen. Er zijn al veel goede ervaringen opgedaan 
om ook gedeelten van de publieke ruimte (pleinen) op deze wijze als zogenaamde 
public viewing zone in te richten. Indien een binnenstad bestaat uit meerdere kleinere 
pleinen, is het instellen van meerdere zones met schermen aan te bevelen. 

Voor die lokale situaties, die tot nu toe enkel positieve ervaringen met een groot 
scherm in de open publieke ruimte hebben gehad, nog het volgende. De keuze om 
evenementenbeleid toe te passen is en blijft een lokale bestuurlijke keuze en bevoegd-
heid. Het is aan te bevelen de toestemming steeds te baseren op een risicoanalyse, die 
aangeeft, dat:
•	 de maximale capaciteit van de locatie toereikend is voor de te verwachten toestroom 

van publiek (een veilig aantal is 2,5 mens per vierkante meter);
•	 de samenstelling van het publiek geen gevaar voor massale wrijvingen en conflicten 

zal geven en kleine incidenten met vroegtijdige interventies in de kiem kunnen 
worden gesmoord (met name dit punt vraagt een goede informatiepositie en 
afweging welke risico’s en gevolgen men wil accepteren); 

•	 er goede samenwerkingsafspraken met privaat toezicht gemaakt kunnen worden;
•	 er voldoende (sanitaire) voorzieningen beschikbaar zijn;
•	 er geen vermenging met autoverkeer op en meteen rondom de locatie mogelijk is, 

met extra aandacht voor de situatie na de wedstrijd;
•	 de locatie bij onvoorziene omstandigheden zonder grote ordeproblemen kan 

worden afgesloten of ontruimd.

Ook is er een grote toename van tv-schermen op straat te zien. Een overweging kan zijn 
deze in principe niet toe te laten zonder aanvullende voorwaarden in de voornoemde 
lijn. Indien schermen bij terrassen zijn geplaatst, kunnen deze vanaf de straatzijde naar 
de terrassen en betreffende horecagelegenheden worden gericht, om opstoppingen en 
irritaties met overig (voetgangers)verkeer te voorkomen. Er zijn zeer goede ervaringen 
met tijdelijk aangepaste, eenvoudige verkeersmaatregelen rondom hotspots waarbij 
deze vermenging grotendeels wordt voorkomen. Het levert een overzichtelijk en rustig 
openbaar ordebeeld op indien deze maatregelen worden gerealiseerd. Vooral na 
wedstrijden is het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen op en rondom hotspots 
aan te bevelen.
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2.5 ‘Oranjegerelateerde incidenten’

Bij mogelijke incidenten zijn vier factoren te onderscheiden voor 
oranje-gerelateerd-geweld:
1. Euforie: het uitgelaten massale feestgedrag van mensen, tijdens of vlak na een 

wedstrijd, kan leiden tot gevaarlijke situaties in de openbare ruimte; overcrowding 
of vermenging voetgangers met overige verkeer.

2. Teleurstelling: massale gevoel van frustratie kan leiden tot onderlinge irritatie, met 
omstanders, vernielzucht of relgedrag.

3. Onderlinge rivaliteit: spanningen vanuit een “wij-gevoel” tussen verschillende 
groepen locaal aanwezige fans worden versterkt.

4. Gelegenheidsstructuur voor notoire relschoppers: De massale aanwezigheid op 
straat van grote menigten geeft net als bij bijvoorbeeld de jaarwisseling of overige 
evenemententen gelegenheid om, vaak vanuit de anonimiteit, de confrontatie te 
zoeken met rivaliserende groepen of de politie.

5. Gelegenheidsstructuur voor beslechten van bestaande vetes tussen individuen en 
groepen; idem.

6. Excessief alcoholgebruik (en bij notoire relschoppers ook drugsgebruik) versterkt de 
kans van 1 t/m 5.

De politieacademie doet onderzoek naar deze incidenten. Het verzoek van RVK aan de 
academie is om aan de hand van deze vier criteria oranjegerelateerde incidenten te 
melden / registeren.

2.6 Voetbalvandalisme

Bij het onderwerp voetbalvandalisme moet rekening worden gehouden met vanda-
lisme door Nederlandse supporters en door buitenlandse supporters die in Nederland 
verblijven. 

Bij de Nederlandse supporters komt voetbalvandalisme tijdens Oranjewedstrijden 
weinig voor. Het is in Nederland inmiddels een vertrouwd beeld geworden dat een 
aanzienlijk deel van de bevolking tijdens een EK zichzelf en de omgeving in het oranje 
hult. De sfeer rondom de periode van de wedstrijden is over het algemeen feestelijk en 
erg positief. 
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Desondanks valt helaas niet uit te sluiten dat onder omstandigheden de stemming 
omslaat en dat individuen daarbij hun toevlucht zoeken tot het gebruik van geweld ten 
opzichte van anderen dan wel tot vernieling van andermans eigendom. Ondanks een 
goede voorbereiding op een dergelijk evenement valt niet uit te sluiten dat het op een 
dergelijke manier, op lokaal niveau escaleert. Voor de politie is dit ook aanleiding om 
ruimschoots te investeren in haar informatiepositie en haar wijkgerichte aanpak. 

Bij het bovenstaande wordt ook actief meegewogen of bepaalde wedstrijden van 
buitenlandse elftallen een invloed kunnen hebben op het gedrag van de aanhangers 
van deze teams in Nederland. 

2.7 Tolerantiegrenzen

Onder tolerantiegrenzen wordt verstaan de vooraf vastgestelde grenzen aan het gedrag 
van het publiek en de daaraan gekoppelde instructies voor het politieoptreden. 
Aangegeven wordt wat de overheid, gegeven de beschikbare informatie en gelet op de 
omstandigheden, al dan niet zal dulden en waartegen zal worden opgetreden. Hierbij 
zijn de volgende algemene beleidsuitgangspunten van betekenis:

•	 er dient vriendelijk doch consequent en duidelijk te worden opgetreden;
•	 er wordt gewerkt op basis van de heersende, normale en vertrouwde werkwijze, dit 

waar nodig aangescherpt vanuit de briefing dan wel via OvD of door de AC gegeven 
aanwijzingen.

Uitgaande van deze beleidsuitgangspunten is politieoptreden, als altijd, geboden 
indien er sprake is van:

•	 feiten en gedragingen die een bedreiging vormen voor de openbare orde;
•	 (openlijk) geweld tegen personen en/of goederen;
•	 het bezit/gebruik van slag, stoot en andere wapens;
•	 belemmering van het overheidsoptreden;
•	 verzet tegen het overheidsoptreden;
•	 het plegen van strafbare feiten tegen burgers en overheidsfunctionarissen met 

bijzondere aandacht voor geweld tegen de politie.
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Met name het spelen van het Nederlands elftal (maar ook de nationale teams van die 
landen waarvan grote aantallen onderdanen in Nederland verblijven of woonachtig 
zijn) gaat leiden tot het organiseren van feestelijkheden. Het uitgangspunt is om deze 
feestelijkheden (waar wenselijk) op een wijze doorgang te laten vinden dat daarmee 
zowel het feestelijke als het veiligheidsaspect geborgd is. 

2.8 Criminaliteit

In de periode voorafgaand en tijdens het EK zal de politie extra alert zijn op vormen van 
(georganiseerde) criminaliteit die zich richten op of direct verband houden met het EK. 
Voorbeelden hiervan zijn mensenhandel, drugsgerelateerde criminaliteit, handel in 
valse toegangskaarten etc. 

2.9 Terrorisme

Zou er aanleiding zijn om te veronderstellen dat er potentiële terroristische dreigingen 
zijn dan valt dit uiteraard onder de verantwoordelijkheid van de NCTb, die met 
gebruikmaking van de hem ter beschikking staande middelen hier op zal reageren. 

2.10 Landelijke staf grootschalig en bijzonder optreden

De landelijke politiewerkgroep EK 2012 heeft besloten een Landelijke Staf Grootschalig 
en Bijzonder Optreden (LSGBO) in te richten gedurende het toernooi. Dit LSGBO gaat 
zich bezig houden met de volgende onderwerpen:
•	 Algemene/operationele coördinatie;
•	 Monitoren van landelijk beeld;
•	 Verdeling van capaciteiten ten tijde van stijgende onrust;
•	 Informatie uitwisseling/- coördinatie;
•	 Reizen van buitenlandse supporters in Nederland;
•	 Afstemming met andere landelijke diensten (bijv. NCC en LOCC);
•	 Assisteren/overnemen bij meerdere incidenten in één regio.
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2.11 Bijstandscoördinatie

Ook de bijstandscoördinatie vindt plaats volgens de reguliere lijnen. Om echter te 
voorkomen dat een bovenmatige druk ontstaat bij een aantal korpsen, zal het 
Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) een evenementenkalender 
bijhouden. Ook potentiële risico’s die samenhangen met supportersstromen zullen in 
geval van een bijstandsverzoek worden meegewogen bij de afweging of een regio in 
staat zou moeten kunnen zijn om bijstand te verlenen. 

2.12 Vervolgingsbeleid

Taak Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie heeft de taak leiding te geven aan opsporingsonderzoeken, 
verdachten voor de rechter te brengen (vervolging) en te zorgen voor tenuitvoerlegging 
van een opgelegd vonnis. In dit proces zijn zorgvuldigheid en onpartijdigheid sleutel-
woorden en dient het Openbaar Ministerie bijzondere aandacht te geven aan een juiste 
toepassing van de wettelijk vastgestelde regels. Binnen dit kader kan het Openbaar 
Ministerie ten aanzien van grootschalige evenementen in overleg met de partners 
accenten in de strafrechtelijke aanpak definiëren die recht doen aan een effectief 
optreden, zonder afbreuk te doen aan de vereiste zorgvuldigheid in de hantering van 
de wettelijke regelgeving. 

Optreden van het Openbaar Ministerie tijdens EK 2012
Het optreden van het Openbaar Ministerie gedurende het EK 2012 wijkt niet af van de 
reguliere situatie. Dat wil zeggen dat eventuele activiteiten van het OM, die voortko-
men of te relateren zijn aan het EK, worden opgepakt door de organisatieonderdelen 
die hier regulier ook voor verantwoordelijk zijn. Bij internationale strafrechtelijke 
samenwerking en informatie-uitwisseling hieromtrent zal de in Polen en Oekraïne 
aanwezige IPol liaison (in PICC) een coördinerende rol vervullen (zie ook 2.2.4 en 
2.2.9).

Het eventuele optreden van het OM zal zich voornamelijk richten op de afhandeling 
van justitiële rechtshulpverzoeken (zie hoofdstuk 2) en de zogeheten “thuissituatie”. 
Tijdens EK’s en WK’s vinden in Nederland doorgaans op grotere schaal festiviteiten en 
activiteiten plaats. Ook kunnen supporters in grote aantallen de straat opgaan om de 
overwinning van hun land te vieren. Het is daarom van belang niet allen te kijken naar 
de wedstrijden van het Nederlands elftal, maar ook naar wedstrijden van elftallen 
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waarvan bekend is dat er veel aanhangers in Nederland wonen. Het goed laten 
verlopen van dit soort evenementen betreft grotendeels een openbare orde vraagstuk. 
Indien tijdens dit soort festiviteiten strafbare feiten worden gepleegd (bijv. rellen), zal 
het OM verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke afdoening. De verantwoordelijk-
heid hiertoe ligt bij de (Hoofd)officier van Justitie van het betreffende 
Arrondissementsparket. De Hoofdofficier stemt in de driehoek af met de 
Burgemeester. Deze is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. 
Vanuit beide gezagslijnen zal het optreden van de politie erop gericht zijn om eventu-
ele wanordelijkheden te voorkomen dan wel vroegtijdig te beteugelen. Afstemming 
tussen Burgemeester en (Hoofd)officier betreft daarnaast onder andere de mogelijke 
toepassing van bestuurlijke ophouding, het doen uitgaan van noodbevelen en 
noodverordeningen in geval van (grootschalige) ordeverstoringen en andere bestuurs-
rechtelijke maatregelen (het betreft onder meer de artikelen 154a, 175, 176 en 176a 
Gemeentewet)

Algemene uitgangspunten
Vanuit de verantwoordelijkheid van de Hoofdofficier om zorg te dragen voor de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde zijn de volgende, algemene uitgangs-
punten te onderkennen:

•	 De (Hoofd)officier van justitie formuleert bij de besluitvorming in de lokale driehoek 
de naar zijn mening gewenste justitiële beleidsuitgangspunten en daaruit voort-
vloeiende strafrechtelijke tolerantiegrenzen, met het daarbij behorende justitieel 
vervolgtraject. 

•	 De (Hoofd)officier van justitie verstrekt de driehoek een adequaat en volledig 
overzicht van de strafrechtelijke handvatten voor het politieoptreden. 

•	 De (Hoofd)officier draagt in de politieregio zorg voor eenduidige strafrechtelijke 
tolerantiegrenzen. 

Alle maatregelen zijn er op gericht de openbare orde en rechtsorde op aanvaardbare 
wijze te handhaven.
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Voetbalvandalisme
Indien gedurende het EK 2012 tijdens of rondom festiviteiten bij politie en OM bekende 
voetbalhooligans (deze bekendheid komt voort uit Hooligans in Beeld4) strafbare 
feiten plegen, zal de Officier van Justitie beoordelen in hoeverre de Aanwijzing 
bestrijding voetbalvandalisme (2010A023) van toepassing is. In deze Aanwijzing is 
onder meer geregeld dat:

•	 Strafvordering geschiedt volgens de landelijke OM-richtlijn. Dit betekent een 
verhoging van de strafmaat met 25%. 

•	 Het OM draagt tijdig zorg voor het reserveren van snelrechtzittingen en voor de 
beschikbaarheid van voldoende celcapaciteit. 

•	 Het OM ziet erop toe dat de politie voldoende capaciteit beschikbaar houdt voor 
opsporingsonderzoek (ook voor verder onderzoek). 

4 In HIB staan alleen die supporters waarvan bekend is dat ze een toonaangevende rol spelen rondom 
voetbalrellen
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3 
‘Oranjethuissituatie’  
in Polen en Oekraïne
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3.1 Inleiding

De Poolse en Oekraïense autoriteiten willen aan de wereld laten zien dat Polen en 
Oekraïne een veilig land is dat een van de grootste sportevenementen in de wereld kan 
organiseren. Onder meer met (zichtbare) buitenlandse bijstand wordt een zo veilig 
mogelijk EK georganiseerd. Vanuit dat perspectief hebben Polen en Oekraïne omrin-
gende landen toegezegd op de gevraagde manier te zullen meewerken. 

Dit onderdeel van de leidraad is gebaseerd op bovenstaande Poolse en Oekraïense 
wens om personele ondersteuning uit Nederland te krijgen ten behoeve van een drietal 
deelgebieden. Daarbij gaat het om de ondersteuning d.m.v. een zogenaamd 
Spottersteam, personele bijstand voor de grensbewakingstaak, en als mede de 
ondersteuning van de KLPD in de vorm van IPol liaison ten behoeve van het PICC. Het 
aanbod van Nederland richt zich op het ondersteunen, het informeren en adviseren 
van de Poolse en Oekraïense politie. 
De immigratiedienst van Oekraïne stuurt in de vorm van een ‘airline liaison officer’ 
ondersteuning naar Schiphol. De liaison zal assisteren bij het inchecken bij vluchten 
richting Polen en Oekraïne. 

3.2 Internationale samenwerking

Verzoek Polen en Oekraïne 
De Poolse en Oekraïense politie heeft de Nederlandse regering verzocht zorg te dragen voor 
landelijke coördinatie op het gebied van politiële en justitiële samenwerking tussen de 
Poolse en Oekraïense en Nederlandse autoriteiten. Voor de Nederlandse politie heeft dit 
geresulteerd in een verzoek om bijstand te verlenen bij het handhaven van de openbare 
orde en veiligheid in Polen en Oekraïne tijdens het Europees Kampioenschap voetbal. 

Verzoek 
In het bijzonder is een verzoek tot politiesamenwerking gedaan. Het betreft hier een 
bijstandsverzoek voor een NPT (spottersteam). Specifiek gaat het om 12 personen: 
•	 Hoofd van de delegatie(1);
•	 Inlichtingencoördinator (2);
•	 Teamcoördinator (1);
•	 Spotters (8).
Daarnaast is via Frontex is een verzoek gedaan voor ondersteuning aan de grens 
Polen-Oekraïne en ondersteuning op de luchthavens.
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Nederlandse inzet Polen en Oekraïne

Nederlands Politieteam (NPT)
Tijdens het EK zal de Nederlandse politie in Polen en Oekraïne aanwezig zijn met een 
team van 12 personen, bestaande uit spotters in burger, politieambtenaren in herken-
bare kleding zonder operationele bevoegdheden of wapens naar de Poolse en 
Oekraïense autoriteiten. Dit is conform het verzoek van Polen en Oekraïne. Het team 
wordt gecoördineerd door het CIV en onderhoudt via het NIK-RIK-kanaal nauw contact 
met de voetbalcoördinatoren van de regionale politiekorpsen in Nederland en de 
regio’s. Het team begeleidt en monitort de Nederlandse supporters in Polen en 
Oekraïne en zal meereizen naar de verschillende wedstrijdsteden waar het Nederlandse 
elftal moet spelen. Het team zal zich focussen op potentiële probleemsupporters en 
zorgen dat de Poolse en Oekraïense politie waar nodig tegen deze personen kan 
optreden. De politie en KMAR zullen al voor en tijdens het EK extra alert zijn op 
reisbewegingen van (groepen) supporters Polen en Oekraïne Deze informatie wordt 
gemeld aan het PICC. 

Liaisons
Om snel en effectief te kunnen optreden en communiceren zullen tijdens het EK 
onderstaande liaisons aanwezig zijn in Polen en Oekraïne:
•	 De IPol liaison is aanwezig bij het PICC (ten behoeve van justitiële en politiële 

informatie-uitwisseling op het gebeid van georganiseerde criminaliteit en terro-
risme en enig andere vorm van rechtshulp).  
De geaccrediteerde deelnemer is deelnemer aan de ambassade vanuit het KLPD. 

•	 CIV liaison bij het PICC (ten behoeve van politiële informatie-uitwisseling op het 
gebied van openbare orde en voetbalvandalisme). 

Frontex
De Koninklijke Marechaussee zal gedurende de EK 2012 in zowel Polen als de Oekraïne 
geüniformeerd en (gewapend operationele werkzaamheden) verrichten ten behoeve 
van het Europese grensagentschap Frontex, zulks met inachtneming van het bepaalde 
in de desbetreffende verdragen. In totaal worden zes personen van KMar op drie 
plaatsen ingezet: grens Polen-Oekraïne, vliegveld Kiev en vliegveld Charkov. Als 
Nederland de kwartfinale in Polen speelt, dan ‘verhuizen’ zij mee naar de luchthavens 
in Polen
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Beleidskader en Juridisch kader

Algemeen uitgangspunt voor Nederland bij het toekennen van bijstand is de bepaling 
van nut en noodzaak zoals als voortvloeit uit het principe van informatiegestuurde 
politie. Het principe van informatiegestuurde politie houdt in dat de mate van 
politie-inzet en wijze van politie-inzet wordt bepaald op basis van een risico- en 
dreigingsanalyse. Hierdoor zal bij het ontbreken van een dreiging geen additionele 
politie-inzet toegekend worden, naarmate de dreiging uiteraard hoger wordt levert dit 
een zwaardere politie-inzet en gebruik van andere geweldsmiddelen op. Toch zullen de 
Poolse en Oekraïense verzoeken ook worden bekeken vanuit de optiek om de goede 
onderlinge samenwerking te bevorderen en een gezamenlijke betrokkenheid bij de 
Poolse en Oekraïense veiligheidsproblemen.
Voor politieoptreden van Nederlandse politiemensen in Polen en Oekraïne geldt dat ze 
onder aansturing van de verantwoordelijke Poolse en Oekraïense politiedienst en het 
lokaal bevoegd gezag zullen optreden. De Poolse en Oekraïense autoriteiten zullen de 
nodige maatregelen treffen om zoveel mogelijk de veiligheid van de Nederlandse 
politiemensen te garanderen. 

Daarnaast wordt het juridisch en beleidskader gevormd door: 
•	 Council Resolution of 3 juni 2010 betreffende een ge-update handboek met aanbeve-

lingen voor internationale politie samenwerking en maatregelen ter voorkoming en 
het in de hand houden van geweld en verstoringen van de openbare orde in verband 
met voetbalwedstrijden met een internationaal karakter;

•	 Council recommendation of 6 december 2007 betreffende een handboek voor 
politie en openbare orde en veiligheids autoriteiten betreffende samenwerking 
tijdens grote evenementen met een internationaal karakter;

•	 Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 ter verbetering van “cross-border” 
samenwerking, in het bijzonder op het gebied van bestrijding van terrorisme en 
grensoverschrijdende criminaliteit;

•	 Council Framework Decision 2008/977/JHA of 27 November 2008 on the protection 
of personal data processed in the framework on police and judicial cooperation in 
criminal matters;

•	 Handboek aanbevelingen voor het organiseren van belangrijke voetbalwedstrijden 
en andere sportevenementen, in het bijzonder daar waar ze worden georganiseerd 
door meer dan een land;

•	 Beleidskader Bestrijding Voetbalvandalisme en voetbalgeweld 2005; 
•	 Handboek aanbevelingen internationale politiesamenwerking voetbalwedstrijden  

(6 december 2001); 



38  |  Leidraad veiligheid  EK voetbal 2012

•	 Besluit NFIP’s van de Raad van de Europese Unie (25 april 2002);
•	 Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie: Frontex (opgericht 26 oktober 
2004). 

•	 Memorandum of Understanding of 27 April 2012 tussen het hoofd van de Nationale 
Politie van de Republiek Polen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 
Oekraïne betreffende veiligheidsgerelateerde zaken met betrekking tot the Final 
Tournament of EURO 2012 European Football Championship.

Joint Declaration (JD) / Memorandum of Understanding (MoU)

Met dat juridisch en beleidskader als basis is op initiatief van de Poolse en Oekraïense 
autoriteiten een kader met afspraken opgesteld. Dit om de gemeenschappelijkheid van 
het project aan te geven en om de veiligheidssamenwerking te formaliseren. De 
afspraken bieden een breed internationaal kader waarbinnen op nationaal niveau 
verder invulling kan worden gegeven. Hierbij wordt aandacht besteed aan de volgende 
onderwerpen: 
•	 Politiële samenwerking; 
•	 Personele ondersteuning en begeleiding en observatie van supporters; 
•	 Uitwisseling van informatie;

Deze verklaring tot samenwerking wordt ondertekend door de Poolse en Oekraïense 
ministers van Justitie en de Nederlandse minister van VenJ. 5

De teksten van de JD’s / MoU’s Polen en Oekraïne zijn te vinden in de bijlage.

3.3 Internationale rechtshulp in strafzaken

Het verlenen van rechtshulp tussen Polen, de Oekraïne en Nederland zal over en weer 
veelal geen probleem zijn, omdat Polen, de Oekraïne en Nederland bij diverse 
verdragen zijn aangesloten, zoals:
•	 het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken 

(Straatsburg, 20 april 1959)
•	 het Aanvullende Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse 

rechtshulp in Strafzaken (Straatsburg, 17 maart 1978)
•	 het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme (Straatsburg, 27 januari 1977).

5 Deze verklaringen tot samenwerking zal kort voor aanvang van het toernooi getekend worden.
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Van belang is op te merken dat de Oekraïne, naast tal van andere verdragen nog is 
aangesloten bij het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van 
mensenhandel.
Polen is, naast tal van andere verdragen, ook nog aangesloten bij de Overeenkomst 
betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de 
Europese Unie (Brussel, 29 mei 2000).

Omdat de Oekraïne niet tot de Europese Unie behoort, zal internationale rechtshulp 
tussen Nederland en de Oekraïne alleen kunnen plaatsvinden door middel van 
tussenkomst van de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) en 
Buitenlandse Zaken. Met Polen kan rechtshulp rechtstreeks plaatsvinden waarbij er 
aangetekend moet worden dat originele rechtshulpverzoeken verzonden worden via 
het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum te Zoetermeer (LIRC) of één van de 
regionale IRC’s.

Bij het verlenen van rechtshulp moet onderscheid worden gemaakt tussen justitiële en 
politiële verzoeken. Door dit onderscheid wordt tevens de bevoegdheidsverdeling 
tussen het OM en de politie bepaald. Dit onderscheid kan worden afgeleid uit artikel 
552h en 552i SV. In deze artikelen is bepaald dat indien er voor het verkrijgen van de 
verzochte informatie geen dwangmiddelen of opsporingsbevoegdheden hoeven te 
worden ingezet, het verzoek door de politie zelfstandig kan worden uitgevoerd. In alle 
andere gevallen dient het rechtshulpverzoek aan de officier van justitie te worden 
doorgezonden.

Naast het feit dat in sommige gevallen geen verdrag vereist is kan, afhankelijk van het 
verzoek in bepaalde gevallen een beroep worden gedaan op een aantal VN verdragen. 
Zowel Polen als de Oekraïne zijn bij meerdere VN-verdragen aangesloten.

3.4 Maatregelen KNVB

Naast de inspanningen van de Nederlandse overheid, onderneemt ook de KNVB enkele 
acties om het toernooi in Polen en Oekraïne zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Maatregelen 
De standaard KNVB-beleidslijn staat niet toe dat supporters attributen die aanstoot 
geven meenemen in het stadion tijdens de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal 
in Nederland, voorafgaand aan het EK. Dergelijke attributen worden op basis van de 



40  |  Leidraad veiligheid  EK voetbal 2012

huisregels voor de wedstrijd ingenomen en na de wedstrijd weer geretourneerd aan de 
eigenaars. De KNVB zal in overleg met de Poolse en Oekraïense toernooiorganisatie 
bepalen hoe tijdens het EK kan worden ontmoedigd dat supporters dergelijke attribu-
ten meenemen in het stadion. De projectleider van de RVK bespreekt met zijn Poolse 
en Oekraïense counterparts hoe de Poolse en Oekraïense politie wil omgegaan met het 
dragen van aanstootgevende oranjeattributen door Nederlandse supporters in de 
openbare ruimte.

Het dragen van aanstootgevende oranjeattributen door Nederlandse supporters in de 
openbare ruimte is eveneens een punt van aandacht voor de Nederlandse overheid 
waar het gaat om Oranjefeesten en openbare vertoningen van wedstrijden van het 
Nederlands elftal in Nederland. Daarbij moet voorkomen worden dat het bezitten van 
dergelijke attributen extra aantrekkelijk wordt gemaakt, juist vanwege de aandacht die 
overheid of media hieraan besteden. 

De KNVB neemt de volgende maatregelen genomen om te voorkomen dat kaarten in 
handen van de verkeerde personen belanden: 
•	 alle aanvragen voor toegangskaarten en/of kaarthouders worden volledig gescreend 

op stadionverboden. Dit geldt zowel voor de supportersclub, als voor de sponsors en 
genodigden van de KNVB. 

•	 De KNVB heeft de gegevens van Nederlandse stadionverbodhouders aan FIFA 
gegeven, zodat zij hun internetverkoop voor het general public volledig kunnen 
schonen van stadionverbodhouders. 

De KNVB communiceert nooit middels een brief of via persberichten in de richting van 
stadionverbodhouders ter ontmoediging van een reis naar Polen en Oekraïne. Reden 
hiervoor:
•	 In de exploten die stadionverbodhouders ontvangen staat duidelijk omschreven wat 

wel en wat niet mag.
•	 Alle persoonsgegevens zijn verstrekt of worden gecontroleerd.
•	 Eventuele communicatie leidt waarschijnlijk tot negatieve media-aandacht.
•	 De doelgroep wordt niet bereikt doordat de meeste probleemmakers niet of 

nauwelijks binding hebben met Oranje.
•	 De KNVB is van mening dat een ontmoedigingsbeleid zich juist moet richten op te 

verwachten probleemmakers. 

De KNVB, het Nederlands Politieteam en de Supportersclub Oranje hebben zogenaam-
de site visits gebracht aan alle speelsteden waar Oranje in de eerste ronde spelen. 
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Tijdens deze site visits zijn afspraken gemaakt over de locaties die gebruikt kunnen 
worden voor de Oranjefeesten en over de zogenaamde Oranje-parade naar het stadion 
(indien van toepassing). Verder zijn er met de toernooiorganisatie afspraken gemaakt 
over de mogelijkheid om spandoeken en instrumenten mee te nemen naar het 
stadion. 

De KNVB zal geen stewards en/of veiligheidspersoneel inzetten voor de begeleiding van 
de Nederlandse supporters. Redenen hiervoor:
•	 De wettelijke basis voor de inzet van stewards ontbreekt.
•	 Ervaring uit het verleden leert dat de inzet van stewards ter plaatse weinig tot geen 

toegevoegde waarde heeft.
•	 Er is geen verzoek hiervoor vanuit de toernooiorganisatie.
Indien noodzakelijk zal de KNVB wel extra veiligheidspersoneel inzetten voor het 
toezicht bij (hotel-) accommodaties voor officials c.q. bij de Ticket Exchange points. In 
eerste instantie zal ook daar de verantwoordelijkheid bij FIFA liggen.

De KNVB en de Nederlandse Ambassade hebben bij UEFA/ het LOC alle gegevens van 
kaarthouders met de Nederlandse nationaliteit opgevraagd. Deze zijn noodzakelijk om 
bij eventuele calamiteiten op gestructureerde wijze na te gaan of er ook Nederlanders 
betrokken zijn. 
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4 
Huldiging
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4.1 Inleiding

De huldiging van 2010 was een groot feest. Hier gingen de nodige (operationele) 
voorbereidingen aan vooraf. Door het onverwachte succes moest de huldiging in zeer 
korte tijd georganiseerd worden. Hoewel dit uiteindelijk goed is gegaan is meer 
voorbereidingstijd wenselijk. Daarom werd besloten om vanaf begin 2012 met 
betrokken partijen bijeen te komen. Tijdens deze bijeenkomsten is afstemming 
gezocht met de partners, zijn uitgangspunten geformuleerd en is het programma 
vastgesteld.

4.2 Projectstructuur

Onder leiding van het Nationaal Crisis Centrum zijn de volgende partijen (in wisse-
lende samenstelling) bijeengekomen:
•	 Gemeente en politie Amsterdam-Amstelland;
•	 Gemeente en politie Haaglanden;
•	 Landelijke projectleider politie;
•	 KNVB;
•	 Ministerie van Algemene Zaken;
•	 Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
•	 Ministerie van Defensie; 
•	 Ministerie van VWS;
•	 ProRail; 
•	 Nederlandse Spoorwegen;
•	 Korps Landelijke Politiediensten;
•	 Koninklijk Marechaussee;
•	 Verkeerscentrale Nederland;
•	 Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC).

4.3 Uitgangspunten huldiging

In de voorbereiding zijn uitgangspunten geformuleerd voor het organiseren van de 
huldiging:

•	 Er komt alleen een publiekshuldiging bij een kampioenschap;
•	 De publiekshuldiging vindt plaats in Amsterdam;
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•	 Om 18.00 uur moet het Amsterdams programma afgelopen zijn om de stad voor 
middennacht leeg te krijgen. De verwachting is dat meer dan een miljoen mensen 
naar de huldiging komen; 

•	 Er komt ook een ‘Haags programma’ met een bezoek aan H.M. de Koningin;
•	 KNVB wil graag de huldiging op maandag 2 juli en/of 3 juli laten plaatsvinden;
•	 Bij een ‘Amsterdams programma’ op maandag is de aankomst van de spelers op 

Schiphol;
•	 De publiekshuldiging in Amsterdam bestaat uit grofweg twee delen: een boottocht 

en een huldiging op het Museumplein. Dit om de toeschouwerstromen te spreiden.
•	 Het Amsterdamse motto van de huldiging wordt door de projectgroep gedragen: 

Veilig, feestelijk en ordelijk; 
•	 Risico’s kunnen beheerst worden, niet uitgesloten;
•	 De selectie van het Nederlands elftal worden vervoerd door de lucht. Dit om 

OOV-problemen op de grond te voorkomen.

4.4 Programma

Met bovenstaande uitgangspunten is het programma voor de huldiging opgesteld. Het 
programma bestaat uit een Amsterdams en Haags gedeelte en is gespreid over twee 
dagen. 

De contouren van het Amsterdamse programma (2 juli):
12.00-13.00: aankomst NL-elftal op Schiphol
13.00-13.30: aankomst Marinekazerne
14.00-16.00: rondvaart
16.00-17.00: huldiging Museumplein
17.00: vertrek Museumplein naar nader te bepalen locatie (max. 3 bussen)

De contouren van het Haagse programma (3 juli):
Bezoek NL-elftal bij MP op het Catshuis
Bezoek H.M. de Koningin

De programma’s zijn concepten. In het huldigingsoverleg worden voortdurend de 
details van het programma besproken.
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4.5 Projectorganisatie Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft een projectorganisatie opgericht met verschillende 
werkgroepen. De projectgroep huldiging staat in nauw contact met de lokale vijfhoek 
en het college van B & W. 
De verschillende projectgroepen zijn:
•	 Openbare Orde en Veiligheid;
•	 Mobiliteit en crowdmanagement;
•	 Economische Zaken;
•	 Schade;
•	 Communicatie;
•	 Museumplein;
•	 Aankomst en boottocht.

4.6 Landelijke SGBO

Tijdens een eventuele huldiging zal het Landelijk SGBO actief zijn. De taken van het 
LSGBO staan beschreven in hoofdstuk ‘operationeel’, pagina…
Liaisons tussen het LSGBO en SGBO Amsterdam worden uitgewisseld.

4.7 Verantwoordelijkheden

Amsterdam
De gemeente Amsterdam en de politie Amsterdam-Amstelland zijn verantwoordelijk 
voor OOV-gerelateerde zaken binnen de stadsgrenzen van Amsterdam.

Den Haag
De gemeente Den Haag, politie Haaglanden, ministerie van VWS, Algemene Zaken en 
Dienst Koninklijk Huis zijn verantwoordelijk voor een goed en veilig verloop van het 
Haagse programma.

Nationaal CrisisCentrum
Het NCC is verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie van het mobiliteitsvraagstuk 
buiten Amsterdam. In samenwerking met VCNL, NS, ProRail, LOCC, LSGBO en Defensie.
NCC en LOCC zijn verantwoordelijk dat de landelijk beschikbare mensen en middelen 
goed worden ingezet.
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NCC is op landelijk niveau eerste aanspreekpunt voor alle partners voor algemene 
zaken omtrent de huldiging.
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Bijlagen



50  |  Leidraad veiligheid  EK voetbal 2012

Tekst van Joint Declaration Polen (versie mei 2012)

Joint Declaration

on cooperation in providing safety and security in connection to
the European Football Championship Final Tournament EURO 2012

between
the Minister of Security and Justice of the Netherlands

and
the Police Commander in Chief the Republic of Poland

The Minister of Security and Justice of the Netherlands and the Police Commander in 
Chief of Poland, further referred to as the “Participants”, while they acknowledge the 
exceptional international importance of the European Football Championship Final 
Tournament EURO 2012 (further referred to as the “EURO 2012 Final Tournament”) 
organized in Poland and in Ukraine, declare their intention to jointly cooperate during 
the preparation and the course of this great sports event in compliance with the 
provisions of:
•	 Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 on the stepping up of cross-border 

cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime;
•	 Council Framework Decision 2008/977/JHA of 27 November 2008 on the protection 

of personal data processed in the framework on police and judicial cooperation in 
criminal matters;

•	 Council Resolution of 3 June 2010 concerning an updated handbook with recom-
mendations for international police cooperation and measures to prevent and 
control violence and disturbances in connection with football matches with an 
international dimension, in which at least one Member State is involved;

•	 Council Resolution on the Handbook with recommendations for the organization of 
important football matches and other sports events, particularly events organized by 
more than one country;

•	 Council Recommendation of 6 December 2007 concerning a Handbook for police 
and security authorities concerning cooperation at major events with an internatio-
nal dimension;

•	 Council Regulation (EC) No 2007/2004 of 24 October 2004 establishing a European 
Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of 
the Members States of the European Union;
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•	 European Convention on Spectator Violence and Misbehavior at Sports Events and in 
particular at football matches, concluded in Strasbourg on 19 August 1985;

•	 Memorandum of Understanding of 27 April 2012 between the Police Commander in 
Chief of the Republic of Poland and the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in 
security issues related to the Final Tournament of EURO 2012 European Football 
Championship

as well as in accordance with the binding laws of both countries related to safety, 
security and public order,

bearing in mind the special importance of cooperation taking place in the spirit of 
trust in combating terrorist threat,

bearing in mind the cooperation between the forces of border control via the European 
Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders 
(further referred to as FRONTEX).

The Participants will strive to ensure safety and public order during the EURO 2012 Final 
Tournament, providing close and effective cooperation among relevant ministries and 
other competent law enforcement authorities. 

Cooperation between the Participants should include in particular the following areas:

I. Human Resource Support

1. The Minister of Security and Justice of the Netherlands declares his willingness to 
support the Polish police during the EURO 2012 Final Tournament by deploying in 
the Polish Police Command Centre two (2) Liaison Officers, who will provide 
advisory and supportive activities, including the exchange of police information on 
behavior of  supporters - citizens and residents of the Netherlands traveling from 
the Netherlands to the EURO 2012 Final Tournament in Poland (further referred to 
as the “the Dutch supporters”), as well as threats to security and public order posed 
by them.

2. In case the Dutch National Football Team is qualified to the quarter-final and 
semi-final and play matches in Poland, the Minister of Security and Justice declares 
his willingness to deploy in the Republic of Poland the Dutch police officers, who 
have  been previously  deployed in Ukraine.
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3. The Dutch police officers referred to in point I.2 will perform the following 
functions:
1) head of delegation – one (1) – whose tasks will include, in particular, coordina-

tion of actions performed by all police officers; he will act as a press officer and 
his tasks will also include contact with the media if related to the behavior of the 
Dutch supporters as mentioned in point V;

2) spotters’ coordinator - one (1) - whose tasks will include, in particular, coordina-
tion of actions performed by deployed spotters;

3) spotters - ten (10) - whose tasks will include, in particular, contact with the Dutch 
supporters, monitoring their behavior and communicating information to the 
Polish police on any disturbances that may occur with the participation of the 
Dutch  supporters;

4) uniformed police officers - six (6) - whose tasks will include, in particular, 
performance of preventive measures, as well as cooperation with the Polish 
police officers, including participation in the activities at airports, railway 
stations and border crossings in framework of FRONTEX;

4. The Polish police will provide for:
1) accreditations into the Polish stadiums - of the Dutch police officers referred to 

in point I.3.1-3;
2) Polish police accompanying officers (cicerones)- of the Dutch police officers 

referred to in point I.3 for the purpose of safety and security.

5. The Polish police will ensure to the Dutch Liaison Officers and the Dutch police 
officers referred to in point I.3 an insight into the operational plans.

6. The Dutch police officers referred to in point I.3 will not possess nor carry firearms 
and ammunition nor use coercive measures during their deployment in the 
Republic of Poland.

7. Spotters referred to inpoint I.3.2-3 are authorized to be in possession of hand held 
(video) cameras to gather evidence, if relevant, on the Dutch supporters throughout 
the operation. Any materials obtained will be shared with the Polish police.

8. The Polish police will  bear all costs associated with the advisory and supportive 
activities performed by the Dutch Liaison Officers and the Dutch police officers 
referred to in point I.3 in Poland. This refers in particular to accommodation, food 
and necessary equipment. 



Leidraad veiligheid  EK voetbal 2012  |  53

9. The Minister of Security and Justice of the Netherlands will bear the travel costs:
1) of the Dutch Liaison Officers - from the Netherlands to Poland and from Poland 

to the Netherlands;
2) of the Dutch police officers referred to in point I.3 - from Poland to the 

Netherlands, if needed.

10. The Polish police will bear the expenses for travel of the Dutch police officers 
referred to in point I.3 from Poland to Ukraine. 

11. The Minister of Security and Justice of the Netherlands will provide medical 
insurance for the Dutch Liaison Officers and the Dutch police officers referred to in 
point I.3 during their deployment in Poland.

12. The Minister of Security and Justice of the Netherlands will insure the Dutch Liaison 
Officers and the Dutch police officers referred to in point I.3 against personal or 
property damage during the performance of their advisory or supportive activities in 
Poland.

II. Information exchange

1. The Minister of Security and Justice of the Netherlands will prepare situation reports 
in reference to potential threats to safety and public order on the part of the Dutch 
supporters.

2. The reports referred to in point II.1 will present the expected number of the Dutch 
supporters, their routes and destinations, as well as their behavior, no matter which 
national team they support.

3. The report referred to in point II.1, will  be sent by the Minister of Security and 
Justice of the Netherlands  to the Police Command Centre:
1) at least once a week, starting from the fourth week before the commencement of 

the EURO 2012 Final Tournament until the Dutch Liaison Officers are deployed to 
the Police Command Centre;

2) daily, starting from the time of deploying the Dutch Liaison Officers to the Police 
Command Centre until the completion of the EURO 2012 Final Tournament.
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4. The Minister of Security and Justice of the Netherlands, through his Liaison Officers, 
in compliance with the national legislation of the Netherlands and on request of 
the Polish police, will provide the Polish police with agreed information on a 
person who is the subject of a ban of mass event. 

5. Exchange of information, including data referred to in point II.4, will take place in 
accordance with the national legislation of the Participants, duly exchanged by the 
Participants

6. The Polish police will regularly communicate to the Minister of Security and Justice 
of the Netherlands any relevant information related to the EURO 2012 Final 
Tournament, in particular information concerning the behavior of the Dutch 
supporters, as well as actions performed against them.

III. Securing supporters’ movements

1. The Dutch police officers referred to in point I.3 will conduct observation and – if 
needed – ensure the safe movement of the Dutch supporters in particular in 
locations of stadiums, fan zones, hotels and cities where the matches are played.

2. The safe movement of supporters in Poland will be within the sole competence of 
the Polish police. 

3. Information about the Dutch supporters who have not obtained permission for 
entry into Poland for reasons arising from the binding national legislation of 
Poland, will be immediately transferred to the Dutch Liaison Officers. 

4. The Police Command Centre will inform the Dutch Liaison Officers about the Dutch 
supporters returning to their territory against whom have been taken measures to 
ensure security and public order in Poland in connection to the EURO 2012 Final 
Tournament.

IV. Measures to control the entry of supporters in Poland 

The Polish police will provide the Minister of Security and Justice of the Netherlands 
with all relevant information regarding supporters of third countries who plan to travel 
through the territory of the Netherlands. 
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V. Cooperation with the media 

If necessary, the head of delegation, in close cooperation with the law enforcement 
authorities of Poland, will  be involved in contacts with the media if related to the 
behavior of the Dutch supporters visiting Poland in relation to and during the EURO 
2012 Final Tournament.

VI. Final Provisions

1. This Joint Declaration is not a treaty in accordance with the Vienna Convention on 
the law of Treaties and does not create any right and duties under international law .  

2. The Participants intend to apply this Joint Declaration starting from the date of its 
signature. The later signature constitutes the appropriate date.

3. The competent law enforcement authorities of the Participants will make direct 
detailed arrangements as necessary for the fulfillment of the provisions of this Joint 
Declaration.

4. This Joint Declaration was signed in The Hague and in the English language.

The Hague, on ............................. Warsaw, on .............................

The Minister of Security and Justice  The Police Commander in Chief of Poland
of the Netherlands 
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Tekst van Joint Declaration Oekraïne (versie mei 2012)

Joint Declaration

between the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the Ministry of Security and 
Justice of the Kingdom of the Netherlands in security issues related to the European 

Football Championship 2012

The Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the Ministry of Security and Justice of 
the Netherlands (hereinafter – the Parties) do in view of the outstanding international 
significance of the European Football Championship 2012 (hereinafter – the EURO 
2012), taking place in Ukraine and Poland, express their willingness to cooperate 
closely in security issues in the run-up and during the third most important sport event 
in the world within the framework of the legislation in force in both the Parties’ states 
andin compliance with the provisions of:

•	 European Convention on spectator violence and misbehaviour at sports events and, 
in particular, at football matches, of august 19, 1985, and recommendations of the 
Standing Committee of this Convention;

•	 Convention for protection of individuals with regard to automatic processing of 
personal data of January 28, 1981;

•	 Constitution and rules of the International criminal police organization INTERPOL,

and in the spirit of:

•	 EU Council Resolution of December 6, 2007, concerning a Handbook for police and 
security authorities concerning cooperation at major events with an international 
dimension, as updated by EU Council Resolution of December 13-14, 2011;

•	 EU Council Resolution of June 3, 2010, concerning an Updated Handbook with 
recommendations for international police cooperation and measures to prevent and 
control violence and disturbances in connection with football matches with an 
international dimension, in which at least one member state is involved;

•	 EU Council Resolution of April 12, 2011, concerning Recommendations for hosting 
major football and other sports events, in particular tournaments with more than 
one organizing country.



Leidraad veiligheid  EK voetbal 2012  |  57

the Parties agree to cooperate to minimize safety and public security risks in the run-up 
and during EURO 2012.
Cooperation between the Parties should include in particular the following areas:

I. Deployment of the police officers of the Kingdom of the Netherlands

1. The Dutch Party will deploy the police officers of the Kingdom of the Netherlands to 
Ukraine for the period of matches of the EURO 2012 in group B as security experts.

2. The police officers, referred to in point 1 of section I, will have the following 
functions:
a. head of delegation – one (1) – whose tasks will include, in particular, organization 

of work of the police officers, referred to in subpoints b-c of point 2 of section I, as 
well as cooperation with media via corresponding Ukrainian authorities;

b. liaison officers – two (2) – whose tasks will include, in particular, exchange of 
information between the Parties;

c. spotters – eleven (11) – whose tasks will include, in particular, contact with the 
Dutch supporters, monitoring their behavior and communicating information 
to the Ukrainian militia on any disturbances, which may occur with the partici-
pation of the Dutch supporters.

d. 

3. The police officers, referred to in subpoint b of point 2 of section 1, will be deployed 
to the International Center of Police Cooperation of Ukraine.

4. The police officers, referred to in subpoints a, c of point 2 of section 1, will be 
deployed to Kharkiv.

5. In case the Dutch National Team is qualified to the semifinal in Donetsk or the final 
in Kiev, the Dutch Party will also deploy the police officers of the Kingdom of the 
Netherlands to Ukraine for the period of these matches as security experts.

6. The police officers, referred to in point 5 of section I, will have the functions defined 
in point 2 of section I.

7. For the period, referred to in point 5 of section I, the police officers, referred to in 
subpoint b of point 2 of section I, will be deployed to the International Center of 
Police Cooperation of Ukraine.



58  |  Leidraad veiligheid  EK voetbal 2012

8. For the period, referred to in point 5 of section I, the police officers, referred to in 
subpoints a, c of point 2 of section I, will be deployed to the host city, where the 
Dutch National Team plays.

9. The Parties agree that police officers of the Kingdom of the Netherlands will have no 
executive powers and will not possess nor carry firearms, ammunition and coercive 
measures during their deployment in Ukraine.

10. The police officers of the Kingdom of the Netherlands during their deployment in 
Ukraine will wear plain clothes.

11. The Ukrainian Party will provide police officers, referred to in points 1, 5 of section I, 
with:
a. accreditations for the EURO 2012;
b. accommodation, food and transport;
c. communication equipment.

12. The Ukrainian Party will ensure:
a. accompanying of the police officers, referred to in points 1, 5 of section I, by the 

officers of militia of Ukraine;
b. insight of the police officers, referred to in points 1, 5 of section I, into plans of 

activities of militia of Ukraine during the EURO 2012;
c. safety of the police officers, referred to in points 1, 5 of section I;
d. transportation of the police officers, referred to in point 1 of section I, from 

Kharkiv to Warsaw or Gdansk, if the Dutch National Team qualifies to the 
quarter-final in Warsaw or Gdansk correspondingly;

13. The Dutch Party will ensure for its police officers:
a. transportation to and from Ukraine;
b. medical insurance.
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II. Information exchange

1. The Dutch Party will regularly provide Ukrainian
a. Party with situation reports in reference to:
b. criminality;
c. movement and intentions of supporters, incidents related to football matches 

and hooliganism.

2. The reports, referred to in point 1 of section II, will be sent to the Ukrainian Party:
a. at least once a week, starting from the fourth week before the commencement of 

the EURO 2012, until the police officers of the Kingdom of the Netherlands are 
deployed to the International Center of Police Cooperation of Ukraine;

b. daily, starting from the time of deployment of the police officers of the Kingdom 
of the Netherlands to the International Center of Police Cooperation of Ukraine 
until the completion of the EURO 2012.

3. During the period, referred to in subpoint a of point 2 of section II, the reports, 
referred to in subpoint a of point 1 of section II, will be sent to the Ukrainian Party 
via National Central Bureaus of INTERPOL of the Parties’ states.

4. During the period, referred to in subpoint a of point 2 of section II, the reports, 
referred to in subpoint b of point 1 of section II, will be sent to the Ukrainian Party 
via National Football Information Points of the Parties’ states.

5. During the period, referred to in subpoint b of point 2 of section II, the reports, 
referred to in point 1 of section II, will be sent to the Ukrainian Party via the police 
officers of the Kingdom of the Netherlands deployed to the International Center of 
Police Cooperation of Ukraine.
a. The Dutch Party, in compliance with its national legislation and on request of the 

Ukrainian Party, shall provide Ukrainian Party with agreed information on a 
person who is the subject of a ban of mass event. 

6. The data on persons, referred to in point 6 of section II, will be sent to the Ukrainian 
Party via the police officers of the Kingdom of the Netherlands deployed to the 
International Center of Police Cooperation of Ukraine.



60  |  Leidraad veiligheid  EK voetbal 2012

7. The Ukrainian Party will ensure that the data on persons, referred to in point 6 of 
section II:
a. are  used solely for the purpose of ensuring of security of the EURO 2012;
b. are processed in compliance with its national legislation;
c. are registered in the appropriate data base;
d. are deleted from the appropriate data base within one month after the end of the 

EURO 2012.

8. The Ukrainian Party will regularly inform the Dutch Party about incidents related to 
the EURO 2012, in particular, on behavior of supporters of the Dutch National Team, 
as well as measures taken towards them by law enforcement authorities of Ukraine.

III. Preventive measures

1. The Parties, if necessary, will monitor the movement of supporters of the Dutch 
National Team within the Parties’ states.

2. The Ukrainian Party, if necessary, will within the framework of its national legisla-
tion take adequate measures to prevent entry of persons, referred to in point 6 of 
section II, from the Kingdom of the Netherlands to Ukraine.

IV. Final provisions

1. This Memorandum of Understanding does not affect obligations which appear from 
other international agreements of the Parties’ states.

2. This Memorandum of Understanding could be amended, if it is agreed by the 
Parties. Amendments should be written out and will enter into force in the same 
order as this Memorandum of Understanding and will be its integral part.

3. Disputes in regards of commentary and administration of this Memorandum of 
Understanding will be adjusted on basis of mutual understanding principles by 
consultations and negotiations between the Parties. If no consensus is reached 
during consultations and negotiations, problem should be solved via diplomatic 
channels.

4. This Memorandum of Understanding enters into force from date of signing and will 
remain in force till September 1st,  2012.
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5. Any of the Parties could denounce this Memorandum of Understanding by sending 
of written message about discontinuing of its action. In that case Memorandum of 
Understanding loses force within 30 days from date of receiving of such written 
message.

This Memorandum of Understanding was signed in Kiev on .................... ........, 2012 
and in The Hague on .................... ........, 2012 in two copies, in Ukrainian and English 
languages each, with authentic texts.

The Ministry of Internal Affairs of Ukraine

................................

The Ministry of Security and Justice of the Kingdom of the Netherlands

................................
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Speelschema
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