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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar ondermijning in de amateursport. 

Uit die onderzoeken blijkt dat sponsoring van amateurvoetbalverenigingen (hierna ‘verenigingen’) door 

personen met dubieuze achtergronden de 

meest gesignaleerde vorm van ongewenst 

weldoenerschap is. In recenter verschenen 

onderzoek, van bureau Bruinsma, het Mulier 

Instituut en Universiteit Tilburg, blijkt dat er 

ook voorbeelden zijn van criminele 

inmenging in de amateursport bij 

verenigingen.  

Het blijft lastig om de precieze aard en 

omvang van het probleem vast te stellen, 

omdat dit niet centraal wordt geregistreerd. 

Er kan wel degelijk gesteld worden op basis 

van de onderzoeken (en daarin aangedragen 

voorbeelden/ casuïstiek) dat ondermijning in het amateurvoetbal een serieus probleem is. De risico’s van 

criminele inmenging voor verenigingen die hiermee worden geconfronteerd, zijn groot. Hier komt bij dat 

door de huidige coronacrisis veel verenigingen voor grote financiële uitdagingen staan. Dit kan het risico 

op inmenging door ‘kwaadwillenden’ vergroten.  

Dit alles is voor het Auditteam Voetbal en Veiligheid aanleiding geweest om onderzoek te laten doen naar 

de (ondersteunende) rol van gemeenten bij het financieel en bestuurlijk weerbaar(der) maken en houden 

van verenigingen. Er is voor deze specifieke focus gekozen omdat er tot op heden vooral onderzoeken zijn 

uitgevoerd vanuit het perspectief van de verenigingen of naar het in kaart brengen van de aard en omvang 

van het probleem.  

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen: 

• In de eerste fase lag de focus op de gemeenten en hun rol in preventie en ondersteuning (op welke 

manier kan een gemeente verenigingen de hand toereiken om te helpen zichzelf weerbaar(der) te 

maken en houden?). De bevindingen van de eerste fase zijn in een tussentijdse analyse opgeleverd in 

juli 2021.1  

• De tweede fase stond in het teken van verdieping en verbreding. Ook is de onderzoeksvraag 

uitgebreid met onderzoek naar de rol (en samenwerking) op dit thema met de RIEC’s en sportbonden.   

 

1.2 Opbouw van het onderzoek  

1.2.1 Aanpak fase 1  

In de eerste fase hebben we specifiek gekeken naar de mogelijke rol die gemeenten kunnen spelen in het 

signaleren van ondermijning in het amateurvoetbal. Het onderzoek richtte zich op de opties voor de 

gemeenten op het gebied van preventie en het verhogen van de weerbaarheid van verenigingen. In deze 

fase hebben we een documentenanalyse uitgevoerd naar het fenomeen ondermijning.  

 

 

1 Notitie tussentijdse analyse o.b.v. enquête en interviews, 21 juli 2021, Auditteam Voetbal en Veiligheid (M. Kamphorst).  

• ‘Ondermijning door criminele ‘weldoeners’. Bruinsma, Ceulen, 

Spapen (2018), Tilburg University en Bureau Bruinsma. 

• ‘Ook criminelen houden van voetbal’, Bruinsma, Ceulen, Spapens 

(2019), Bureau Bruinsma en Tilburg University. 

• ‘Criminele inmenging bij amateurverenigingen’ Bruinsma, 

Stevens, Cremers, Spapens (2020) Tilburg University, Bureau 

Bruinsma en Mulier Instituut. 

• ‘Ondermijningsrisico’s in de Gelderse sport in beeld’ Duijvestijn en 

Piepers (2020), DSP-Groep. 

• ‘Ondermijning ondermijnd’, Van der Steen, Schram, Chin-A-Fat, 

Scherpenisse, NSOB. 

• ‘70 voetbalclubs zien signalen van criminaliteit op de vereniging’, 

RTL Nieuws (2019). 

Gebruikte onderzoeken documentanalyse eerste fase.  
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Het fenomeen is gedefinieerd als ‘een aantasting van het gezag en de sociale verhoudingen. Het is geen 

strafbaar feit op zich, maar een effect van strafbaar handelen of een reeks strafbare handelingen. Er hoeft 

niet per definitie een link te zijn met de onderwereld. Wanneer die link er wel is, spreken we van ‘criminele 

inmenging’. (..) ‘Ondermijning in het amateurvoetbal is het effect van handelingen voor of via de club die 

ofwel maatschappelijk (bijvoorbeeld het verhogen van de sociale status van een crimineel) ondermijnend 

zijn, ofwel ondermijnend voor de voetbalclub zelf.’2 

Deze en andere inzichten uit de documentanalyse leidden tot enquêtes die uitgezet zijn bij gemeenten en 

hun samenwerkingspartners. Er zijn twee type enquêtes uitgezet, een bij gemeenten en een bij 

samenwerkingspartners. Vervolgens zijn met acht gemeenten verdiepende interviews gehouden.34 De 

uitwerking van deze inzichten hebben we opgenomen in een bijlage bij dit onderzoek.5  

De eerste fase resulteerde in bevindingen en voorlopige conclusies. Deze bevindingen en conclusies 

hebben we in juli 2021 vastgelegd in een Notitie tussentijdse analyse op basis van enquête en interviews en 

zijn gepresenteerd aan het Auditteam Voetbal en Veiligheid.6 Deze notitie hebben we als bijlage 

bijgevoegd en is een belangrijk onderdeel van dit eindrapport. Voor de leesbaarheid van dit rapport 

hebben we hier de keuze gemaakt de inhoud van deze notitie niet integraal over te nemen. Wij bevelen het 

aan om de bijgevoegde notities, zeker wanneer hiernaar wordt verwezen, ook te lezen als onderdeel van 

dit rapport.   

1.2.2 Aanpak fase 2 

De bevindingen uit de eerste fase van dit onderzoek vormden de aanleiding voor het auditteam om in 

september 2021 opdracht te geven een tweede fase aan dit onderzoek toe te voegen. Het doel van deze 

tweede fase was dieper in te gaan op de rol die de sportbonden en de RIEC’s willen, kunnen of zouden 

moeten spelen in de ondersteuning van de weerbaarheid van verenigingen tegen ondermijning, of de 

ondersteuning van de gemeenten bij deze taak.7  

In deze fase hebben we twaalf verdiepende interviews gevoerd met sportbonden, RIEC’s en gemeentelijk 

bestuurders. Tijdens deze gesprekken hebben we de resultaten uit de eerste fase voorgehouden ter 

validatie en hebben we hen gevraagd of zij dit beeld herkennen en erkennen. Ook hebben we gesproken 

over verantwoordelijkheden die de geïnterviewden voelen betreffende dit thema.  

Aan het einde van deze fase is er een validatiesessie georganiseerd. Hiervoor zijn alle geïnterviewden 

uitgenodigd en circa twee derde hiervan heeft eraan deelgenomen. Tijdens deze validatiesessie zijn de 

conceptresultaten gedeeld ter reflectie en is er gesproken over mogelijke nuttige en concrete handvatten 

of vervolgstappen.  

De resultaten, bevindingen en conclusies van het geheel van dit onderzoek liggen in dit eindrapport voor 

u.    

 

 

 

 

 

 

2 Bijlage II: Notitie tussentijdse analyse en voorlopige conclusies, 23 augustus 2021, Auditteam Voetbal en Veiligheid (M. Kamphorst).  
3 We kiezen er bewust voor om de deelnemende gemeenten niet te noemen. Dit op expliciet verzoek van een aantal deelnemende gemeenten.  
4 Kanttekening hierbij is dat er in de eerste fase alleen verdiepende interviews op ambtelijk niveau hebben plaatsgevonden.  
5 Bijlage III: Notitie documentanalyse v3’ van 24 maart 2021. 
6 Bijlage I: Notitie tussentijdse analyse o.b.v. enquête en interviews, 21 juli 2021, Auditteam Voetbal en Veiligheid (M. Kamphorst).  
7 Notitie plan van aanpak fase 2 onderzoek weerbaarheid voetbalclubs, september 2021.  
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1.3 Leeswijzer 

In dit eindrapport schetsen wij in hoofdstuk 2 de rode draad uit de eerste fase en beschrijven wij de 

voorlopige conclusies en aanbevelingen. In hoofdstuk 3 beschrijven wij hoe de betrokkenen in de tweede 

fase de bevindingen uit de eerste fase valideren en hoe zij hun eigen rol zien in de (preventieve) aanpak 

van weerbaarheid tegen ondermijning voor verenigingen. In dit hoofdstuk beschrijven we ook de 

resultaten van de samenwerkingsbijeenkomsten en de (on)mogelijkheden voor het maken van (nieuwe) 

concrete handvatten/producten om de weerbaarheid van verenigingen tegen ondermijning te versterken. 

In hoofdstuk 4 worden bevindingen vertaald naar conclusies en in hoofdstuk 5 beschrijven we onze 

aanbeveling voor een vervolg.  
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HOOFDSTUK 2. EERSTE FASE: DE RODE DRAAD 

De eerste fase van dit onderzoek naar de weerbaarheid van verenigingen tegen ondermijning was gericht 

op de rol van gemeenten. In de aanleiding is al genoemd dat het – door het heimelijke karakter –  moeilijk 

is om goed inzicht te krijgen in de aard en omvang van de problematiek. In de eerste fase van dit 

onderzoek wordt dit bevestigd. Desondanks kunnen we door bekende voorvallen en issues uit de eerder 

aangehaalde onderzoeken stellen dat verenigingen kwetsbaar zijn voor ondermijning. Ook dit onderzoek 

bevestigt dat er risico’s voor ondermijning zijn of zelfs duidelijke indicatoren of daadwerkelijke casussen, 

waarbij sprake is van ondermijning bij verenigingen en daarmee risico’s ontstaan voor de sociale cohesie 

in lokale gemeenschappen.  

Lees voor de volledige en gedetailleerde weergave van de eerste fase de eerder genoemde Notitie 

tussentijdse analyse o.b.v. enquête en interviews, 21 juli 2021, bijlage I bij dit rapport.8 Samengevat vormen 

deze bevindingen de kern van het resultaat van fase 1:  

1. Er is momenteel nog onvoldoende zicht bij de betrokken partijen op de signalen van ondermijning. Dit 

is een belangrijke barrière om correctief op te treden. 

2. Vanuit de verenigingen is er behoefte aan concreet en laagdrempelig handelingsperspectief.  

3. Voor gemeenten is er geen eenduidige rol beschreven en/of duidelijke taak weggelegd.  

4. Tussen de gemeentelijke afdelingen sport en veiligheid ontbreekt een gezamenlijke visie en 

samenwerking om het probleem op te lossen.   

5. Een goede relatie tussen gemeenten en verenigingen wordt genoemd als kritieke succesfactor voor 

het optreden van gemeenten. 

6. Er is gebrek aan (bestuurlijke) urgentie, middelen en capaciteit. Dit wordt ervaren als de grootste 

barrière om op te treden.  

7. Bij alle betrokken partijen is er brede bekendheid met bestuurlijke instrumenten om verenigingen 

(preventief) weerbaar te maken tegen ondermijning, zoals Code Goed Sportbestuur, het opnemen van 

gedragsregels in sportakkoorden en huurcontracten, het opstarten van een meldingspunt integriteit 

en het geven van voorlichting. Dit wordt echter maar beperkt ingezet.  

8. Er liggen kansen voor meer ondersteuning vanuit de sportbonden en de RIEC’s. 

In fase 1 leidde deze bevindingen tot een drietal voorlopige conclusies: 

Conclusie 1. Het ontbreekt de betrokken partijen aan strategische en bestuurlijke urgentie door onder 

meer beperkt zicht op aard en omvang, waardoor ook (het richting geven aan) een concrete aanpak lastig 

vorm te geven is. 

Conclusie 2. Het ontbreekt aan een gezamenlijke strategie van betrokken partijen met duidelijke 

doelstellingen en daarop gebaseerde aanpak, inclusief een heldere taak- en rolbeschrijving en overige 

randvoorwaarden (zoals informatiedeling). 

Conclusie 3. De samenwerking met de KNVB en sportkoepel NOC*NSF in de aanpak van ondermijning bij 

verenigingen is beperkt. Deze partijen kunnen een belangrijke rol spelen in een gezamenlijke strategie van 

de betrokken partijen en de uitvoering daarvan.  

 

 

8 Notitie tussentijdse analyse o.b.v. enquête en interviews, 21 juli 2021, Auditteam Voetbal en Veiligheid (M. Kamphorst). 
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De bevindingen en conclusies uit de eerste fase bieden drie globale aanknopingspunten voor het 

formuleren van een concreet handelingskader voor gemeenten:  

1. Bewustwording creëren van ondermijning bij de verenigingen.  

2. Het opstarten of intensiveren van de samenwerking tussen ambtenaren en bestuurders van veiligheid 

en sport binnen individuele gemeenten en het formuleren van gemeenschappelijke doelstellingen met 

betrekking tot een integere sport (al dan niet gecombineerd met aanknopingspunt 3).  

3. Het opstarten of intensiveren van de samenwerking tussen gemeenten (en samenwerkingspartners) 

voor gezamenlijke kennisontwikkeling en -deling.  



 8 

HOOFDSTUK 3. TWEEDE FASE: VALIDEREN EN HANDELINGSPERSPECTIEF 

In de tweede fase lag de focus op het verder uitdiepen van de kansen en/of beperkingen tussen de 

gemeenten, de sportbonden en RIEC’s. Op de samenwerking met/tussen gemeenten, bonden en RIEC’s (en 

zijdelings ook andere ketenpartners als politie en OM) lag de nadruk in deze fase. We hebben een tiental 

gesprekken gevoerd met de KNVB, NOC*NSF, RIEC’s en gemeentelijke bestuurders. De centrale 

vraagstelling was in ieder geval: ‘Herkent u de bevindingen en conclusies uit de eerste fase en wat is uw rol 

hierin? Wat is een helpend handelingsperspectief?’  

3.1.1 De bevindingen uit de eerste fase worden breed herkend 

In de interviews hebben we de bevindingen uit de eerste fase (zoals weergegeven op de vorige pagina’s) 

aan de gesprekspartners voorgehouden. Zonder uitzondering bevestigen ook de bonden, RIEC’s en 

bestuurders dat de gemeenten een herkenbaar beeld schetsen. Wij stellen daarom de volgende 

bevindingen vast.  

Er is geen eenduidige rol en taak voor de gemeenten 

Er is geen eenduidig(e) taakopvatting, rol of mandaat voor gemeenten beschreven wanneer het gaat over 

het weerbaar maken van verenigingen tegen ondermijning. De geïnterviewden delen de bevindingen van 

de gemeenten (eerste fase) dat er gedeeltelijk een verantwoordelijkheid bij de gemeenten ligt. Zij 

beschrijven het weerbaar maken van verenigingen tegen ondermijning op basis van erg uiteenlopende 

rollen en taakopvattingen: regie en coördinatie, adviseren, signaleren, preventie, correctief optreden, 

informatiedeling, relatieonderhoud met de verenigingen en inzet van de financiële afdelingen van de 

gemeenten. Eén keer wordt de suggestie gedaan dat iedere gemeente een ondermijningsfunctionaris dient 

te hebben. Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat weerbaarheid van verenigingen vaak nog het 

onderspit delft ten opzichte van andere ondermijningskwesties, zoals vastgoedfraude, mensenhandel of 

drugshandel.  

Binnen de gemeenten zien we dat het onduidelijk is waar de verantwoordelijkheid van het weerbaar 

maken van verenigingen ligt. De ‘wethouder sport’ houdt zich bezig met het afsluiten van sportakkoorden, 

waarbij de focus vooral ligt op de sport en gezondheid. En de portefeuillehouder openbare orde en 

veiligheid (bevoegdheid van de burgemeester) houdt zich pas bezig met ondermijning zodra er 

aantoonbaar sprake is van strafbare feiten. Het weerbaar maken van verenigingen tegen ondermijning 

valt daarmee bestuurlijk tussen wal en schip. Dit is ook terug te zien in de beleidsvorming en -uitvoering 

door het ambtelijk apparaat. De ambtenaren sport onderhouden nauwe relaties met de verenigingen, 

maar hebben geen expliciete rol in de aanpak ondermijning én zijn veelal niet in staat om ondermijning te 

signaleren of verenigingen weerbaar te maken tegen ondermijning. De ambtenaren rondom openbare 

veiligheid prioriteren daadwerkelijke ondermijning boven weerbaarheid.  

Brede bekendheid bestuurlijke instrumenten en inzet  

De cijfermatige conclusies die de grondslag vormen voor de bevinding dat er brede bekendheid is van de 

bestuurlijke instrumenten en inzet, wordt niet expliciet herkend of weerlegd.9 De geïnterviewden hadden 

hier geen zicht op of hiervoor geen gegevens paraat. Er is één bevinding waarover de geïnterviewden zich 

wel sterk uitlieten, namelijk het inzetten van de sportakkoorden als middel om de weerbaarheid van 

verenigingen te vergroten. Vooral de bonden, maar ook RIEC’s, noemen de sportakkoorden als enorme 

kans voor gemeenten om invloed uit te oefenen op verenigingen als het gaat om weerbaarheid tegen 

ondermijning. Het opnemen van gedragsregels of randvoorwaarden als financiële afspraken, 

 

 

9 Bijlage I: Notitie tussentijdse analyse o.b.v. enquête en interviews, pagina 3, 21 juli 2021, Auditteam Voetbal en Veiligheid (M. 
Kamphorst). 
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integriteitclausules en -bepalingen worden als concrete voorbeelden genoemd. Deze instrumenten 

kunnen bijdragen aan zowel alertheid en bewustzijn, als het versterken van weerbaarheid.   

Gebrek aan urgentie en capaciteit om de handschoen op te pakken 

Het gevoel van gebrek aan bestuurlijke urgentie wordt breed herkend en gedragen. Individuele 

bestuurders geven een enkele keer aan zich hierin niet te herkennen en het thema ondermijning hoog op 

de agenda te hebben staan. Dit betekent echter niet zonder meer dat die bestuurder in zijn/haar gemeente 

specifiek capaciteit beschikbaar stelt voor dit thema, landelijk het initiatief neemt om ondermijning aan te 

pakken of bereid is het initiatief daarvoor te nemen. Wanneer het gaat over handhaving in een actuele 

ondermijningscasus komt het fenomeen van voetbal als ‘belangrijkste bijzaak van het leven’ ook naar 

voren. Dit heeft mogelijk invloed op het wel/niet (preventief) ingrijpen door burgemeesters en 

wethouders. Deze keuzes beïnvloeden de populariteit van de bestuurders en daarmee verkiesbaarheid. 

Dat wil zeggen dat individueel wordt aangegeven dat hij/zij in overweging neemt, bij de keuze om wel of 

niet in te zetten op de weerbaarheid tegen ondermijning, hoe dit invloed heeft op de persoonlijke 

populariteit. Ook leeft onder de geïnterviewden breed het beeld dat preventief of repressief bemoeienis 

op voetbal sowieso op veel kritiek uit de lokale samenleving kan rekenen.  

Opvallend is dat (zowel in de eerste als in de tweede fase) een sterke overtuiging leeft dat ondermijning 

plaatsvindt. Het meest genoemde voorbeeld in de tweede fase is ‘zwart geld’ en meerdere geïnterviewden 

zijn ervan ‘overtuigd dat dit op meerdere plekken speelt’ of stellen dat dit ‘overal wel gebeurt’.  

De aanpak van de ondermijning door de RIEC’s verschilt sterk per RIEC. De urgentie en daarmee de 

aanpak van ondermijning door RIEC’s varieert van langlopende programma’s tot de behandeling van 

grote casuïstiek tot geen enkele prioriteit voor of aanpak op dit thema.   

Onvoldoende zicht op signalen van ondermijning en het belang van een goede relatie 

tussen gemeenten en verenigingen, en de samenwerking tussen sport en veiligheid 

In de tweede fase bevestigen bonden, RIEC’s en bestuurders dat er momenteel te weinig zicht is op 

signalen van ondermijning om daar preventief op te acteren. Er wordt hier een verband gelegd tussen de 

mate van samenwerking tussen gemeenten en verenigingen. De inzichten verschillen hier nauwelijks van 

de bevindingen in de eerste fase.10 Kort gesteld, hoe beter de relatie, hoe meer zicht de gemeente heeft op 

signalen van ondermijning of signalen over onvoldoende bewustzijn van ondermijning.  

De signaalwerking die verloren gaat door gebrekkige samenwerking of het ontbreken van samenwerking 

tussen ambtenaren sport en ambtenaren veiligheid binnen gemeenten, wordt ook nadrukkelijk in de 

tweede fase benoemd door de geïnterviewden. Geïnterviewden benadrukken hier de noodzaak voor 

samenwerking met ook de financiële afdelingen van gemeenten. De verschillende disciplines binnen één 

gemeente krijgen verschillende informatie (bijvoorbeeld: de afdeling die de subsidie verstrekt krijgt 

informatie over het financiële welzijn van de vereniging, de afdeling sport zou dit kunnen valideren). 

Uitwisseling van deze informatie tussen deze disciplines is cruciaal. Daarnaast vergemakkelijkt 

bewustwording over ondermijning of bewustwording over de weerbaarheid daartegen bij deze 

verschillende functionarissen de signaalfunctie; men weet nu immers niet op welke signalen men moet 

letten en waar men naar zoekt.   

 

 

10 Notitie tussentijdse analyse o.b.v. enquête en interviews, pagina 4 en 5, 21 juli 2021, Auditteam Voetbal en Veiligheid (M. 
Kamphorst). 
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Meer ondersteuning gewenst voor gemeenten vanuit de sportbonden en RIEC’s en 

andere (keten)partners 

Opvallend en relevant voor het handelingsperspectief is dat geen van de betrokken partijen zich 

verantwoordelijk voelt om de ‘lead’ te nemen bij het oppakken van het thema weerbaarheid tegen 

ondermijning van verenigingen, vooral wanneer het gaat om de preventie ervan. De sportbonden en RIEC’s 

stellen meer dan bereid te zijn gemeenten hierin te ondersteunen. Voor specifieke RIEC’s geldt dat zij 

hiervoor ook initiatieven hebben ondernomen, zoals online trainingen vanuit weerbaarheidsprogramma’s 

(zie best practices). In dit laatste geval ook in samenwerking met het NOC*NSF. Daar waar de stelling 

‘gemeenten moeten beter ondersteund worden door bonden en RIEC’s’ als kritiek geformuleerd wordt, 

herkennen de bonden en de RIEC’s zich hier niet in. Zij geven terug dat gemeenten – preventief – niet bij 

hen aankloppen voor ondersteuning in welke vorm dan ook. Gemeenten melden zich echter wél wanneer 

een casus zich voordoet. Van samenwerking tussen gemeenten, RIEC’s en bonden in actieve casuïstiek zijn 

voorbeelden besproken in interviews, uitgaande van de scope van dit onderzoek hebben we dit hier 

buiten beschouwing gelaten.  

De sportbonden geven specifiek aan over hun rol in het weerbaar maken van verenigingen dat de lijst aan 

prioriteiten groot is. Thema’s als integriteit, seksueel misbruik en matchfixing vragen hun volle aandacht 

wanneer het gaat om het contact met de verenigingen. Voor wat betreft dit soort thema’s, pakken de 

sportbonden dit direct op met hun verenigingen. De urgentie voor het thema ondermijning wordt binnen 

de verenigingen al helemaal niet ervaren. De bonden ervaren dat zij (te) snel worden aangewezen als 

(mede)verantwoordelijken, maar dat deze verantwoordelijkheid echt in gezamenlijkheid genomen moet 

worden. De bonden geven hierover bovendien aan dat zij te weinig capaciteit hebben, zeker in vergelijking 

met andere ketenpartners, om een grote rol te kunnen spelen in (de coördinatie van) het weerbaarheid 

maken van verenigingen. 

Ondanks de scope van dit onderzoek om repressieve casuïstiek buiten beschouwing te laten, dient één 

signaal hierover wel vermeld te worden. Geïnterviewden zijn het eens over de noodzaak om voor kleine 

gemeenten een vangnet te organiseren voor de gevallen waarbij handhaving op ondermijning, bij concrete 

criminele activiteiten, noodzakelijk is. Iedereen onderschrijft het beeld dat kleine gemeenten snel knel 

komen tussen de lokale maatschappij en repressief optreden. Die knel ontstaat doordat er in kleinere 

gemeenten vaak een nauwere verwevenheid is tussen (bestuurders van de) gemeenten en van de 

verenigingen.  

Andere (potentiële) (keten)partners 

Het OM en de politie worden in deze analyse nauwelijks genoemd, omdat zij buiten de scope van dit 

onderzoek vallen. Zij hebben immers meer een rol in opsporing en vervolging, dan in preventie en 

toezicht. De rol van het OM en de politie is voornamelijk aan de orde gekomen in voorbeelden van actief 

en repressief handelen in bekende gevallen van ondermijning. De rol van de wijkagent wordt wel in 

preventieve zin benoemd; de wijkagent heeft een signalerende functie naar de gemeente over risico’s en 

vermoeden van ondermijning in en rond verenigingen. Ook wanneer het gaat om informatiedeling, zien 

geïnterviewden een rol/belang in samenwerking en met name uitwisseling met OM en politie.   

De tweede fase van dit onderzoek levert ook een aantal nieuwe suggesties op. Zo worden de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NGB) genoemd 

als ‘partijen die hierin de leiding kunnen/moeten pakken’. Voor beide organisaties wordt in elk geval een rol 

voorzien in het vormen van het eerder genoemde vangnet voor kleine gemeenten. Niet zozeer in de 

praktische uitvoering, maar wel in het delen van kennis en expertise.  

Ook ziet men een rol weggelegd voor het Centrum Veilige Sport van het NOC*NSF wanneer het gaat om 

overkoepelende actieve voorlichtingstaken gericht op de verenigingen, in samenwerking met gemeenten 

en verenigingsondersteuning van de KNVB.  
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Het Waarborgfonds Sport (SWS) wordt ook genoemd als potentiële bron voor financiële informatie voor 

gemeenten. Het SWS heeft zicht op de financiële situaties binnen de verenigingen en kan dit mogelijk 

delen of als extra signaalfunctie fungeren.  

3.2 Handelingsperspectief 

Op de vraag ‘Wat moet er dan gebeuren en wie moet dat doen?’ varieert het wat en het wie. Aangegeven 

wordt dat de KNVB macht en gezag moet inzetten om licenties in te trekken. Ook stelt men voor lokale 

aanspreekpunten/ functionarissen bij gemeenten specifiek voor ondermijning in te stellen, dit is in 

principe al georganiseerd via het RIEC. Ver weg de meeste mensen vinden het van belang dat er een 

landelijk groep kartrekkers komt, overkoepelend over alle ketenpartners, die dit thema prioriteert. Dit 

zou neergelegd kunnen worden bij het LIEC of het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  

De gemene deler is dat alle geïnterviewden het eens zijn dat er ergens een aanjagende, coördinerende rol 

moet worden georganiseerd. Als belangrijk wordt gezien dat minimaal bij alle betrokkene ketenpartners 

het gesprek hierover wordt aangejaagd. Dit is momenteel geheel willekeurig en afhankelijk van personen 

en casuïstiek. Echter, geen van de gesprekspartners in de tweede fase ziet deze rol voor zichzelf 

weggelegd. Een antwoord op dit vraagstuk van een handelingsperspectief op strategisch/beleidsmatig 

niveau, ondanks dat geïnterviewden dit als noodzakelijk benoemen, valt niet binnen de scope van dit 

onderzoek.   

Ook tijdens de validatiesessie hebben wij gevraagd aan de deelnemers waar de grootste behoefte nu ligt: 

bij het formuleren van (nog een) handelingsperspectief of juist bij coördinatie en regie? En wanneer 

coördinatie en regie essentieel is, wie moet daarvoor dan het initiatief nemen? Deze vragen zijn 

voorgelegd tijdens een validatiesessie met verschillende geïnterviewden ter afsluiting van de 

onderzoeksfase van dit onderzoek.  

Na een uitwisseling van bevindingen en reacties op deze bevindingen, is de deelnemers aan deze 

bijeenkomst de volgende vraag voorgelegd: ‘Waarmee (met welk advies) zijn jullie nu het meest geholpen’? 

De volgende antwoorden volgden hierop:  

• Duurzame aandacht voor het onderwerp en de bestaande tools bij gemeenten/een expertteam. 

• Aandacht voor preventie en capaciteit hiervoor. 

• Bewustzijn: alle spelers moeten hierover (continu) een spiegel voorgehouden worden. 

• Een landelijk initiatief, een kartrekker die het voornoemde allemaal ‘aftrapt’/initieert. 

• Een ketenaanpak. 

• Kennisdeling van huidige tools én preventie aan de financiële kant. 

• Geld en (voldoende capabel/hoger niveau) capaciteit op dit thema. 

3.3 Best practices als concreet handelingsperspectief 

Op operationeel/uitvoeringsniveau microniveau worden verschillende best practices gedeeld en wordt 

daarmee een vorm van een concreet handelingsperspectief geboden, in elk geval specifiek voor 

gemeenten. Wij noemen hier de best practices die met ons zijn besproken.  

Signaal- en interventiekaart sport 

De Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland heeft een signaal- en interventiekaart ontworpen met toelichting op 

de verschijningsvormen van ondermijning, het vergroten van de informatiepositie, verschillende 
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checklists en preventieve en repressieve handelingsperspectieven voor verenigingen en het vergroten van 

hun weerbaarheid.11 

Vertaling van rapport Mulier Instituut naar sportakkoorden 

Bureau Bruinsma, het Mulier Instituut en de Universiteit Tilburg schreven in 2020 een rapport waarin 

veelvuldig vertaalslagen en suggesties worden gedaan naar mogelijkheden voor de gemeenten om 

sportakkoorden in te zetten voor weerbaarheid van verenigingen. Uitvoering geven aan bevindingen uit 

dit rapport in de praktijk en in de sportakkoorden wordt als best practice genoemd.  

‘Addendum/oplegvel voor sportakkoorden’ 

Veel gemeenten kennen overeenkomsten (veelal het sportakkoord) met verenigingen. Deze 

overeenkomsten kennen, zeker wanneer recent opgemaakt, vaak een integriteitsclausule. Bij oude 

overeenkomsten uit de jaren zestig en zeventig kan dit ontbreken of volstaat de clausule niet meer. De 

gemeente Amsterdam loste dit op door aan de overeenkomsten met verenigingen een oplegvel toe te 

voegen met een update aan voorwaarden over integriteit.  

E-learning financiële integriteit  

In samenwerking tussen het NOC*NSF en RIEC Brabant-Zeeland is de e-learning ‘Financiële Integriteit, 

voor het signaleren en voorkómen van criminele inmenging, fraude en corruptie’ ontworpen. Deze e-

learning is te vinden op de website van Centrum Veilige Sport Nederland, van het NOC*NSF. De e-learning 

is voor bestuurders, trainers, coaches, sporters en iedereen die meer wil weten over sport en integriteit. 

De module is gericht op bewustwording, herkenning en het bieden van een handelingsperspectief.  

3.4 Groot aantal onderzoeken naar een handelingsperspectief 
rond weerbaarheid tegen ondermijning 

De vraag naar een concreet handelingsperspectief in het algemeen en binnen de scope van dit onderzoek 

specifiek voor gemeenten, is groot. Dit blijkt ook uit dit onderzoek. Geïnterviewden geven als een van de 

eerste reacties terug dat zij graag meewerken aan ons onderzoek, maar dat wij moeten weten dat wij de 

‘zoveelste zijn die om medewerking vragen’. Gedurende de tweede fase van dit onderzoek zijn de volgende 

onderzoeken als relevante, hetzelfde of een soortelijk onderzoek genoemd:  

• Onderzoek Gemeente Rotterdam & Bureau Beke, nog niet gepubliceerd. 

• Onderzoek Gemeente Amsterdam naar criminele inmenging, nog niet gepubliceerd. 

• Gelderland DSP Groep, onderzoek naar ondermijning in de Gelderse sport.12 

• Onderzoek Bruinsma, Mulier Instituut naar criminele inmenging.13 

• USBO/UU Ondermijning criminele inmenging.14 

Navraag bij Bureau Beke leverde de bevestiging op dat dit onderzoek naast de aard en omvang van het 

probleem van ondermijning ook uitvoerig ingaat op een handelingsperspectief. Onder best practices is al 

genoemd dat het rapport Criminele inmenging (Bruinsma) eveneens een handelingsperspectief biedt voor 

de invulling van sportakkoorden vanuit het uitgangspunt van weerbaarheid tegen ondermijning. Het 

Gelderse rapport gaat ook in op een handelingsperspectief, weliswaar sterk lokaal georiënteerd.  

 

 

11 Integriteitsrisico’s bij Sportclubs, Signaal- en interventiekaart, Taskforce – RIEC Brabant-Zeeland.  
12 Rapport te downloaden op: https://www.dsp-groep.nl/projecten/ondermijning-in-de-gelderse-sport/.  
13 Rapport te downloaden op:  https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/25714/criminele-inmenging-bij-amateurverenigingen/ 
14 Het focusgebied Sport & Society van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zet in 2020 en 2021 o.a. in op twee interdisciplinaire programma’s: 
The power of Risky Play en Institutions a bad barrels: criminal undermining of sport clubs.  

https://www.dsp-groep.nl/projecten/ondermijning-in-de-gelderse-sport/
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HOOFDSTUK 4. CONCLUSIES 

In hoofdstuk 3 hebben we bevindingen en constateringen besproken. In dit hoofdstuk komen we tot een 

drietal conclusies die grotendeels een bevestiging zijn van de voorlopige conclusies uit fase 2.  

Het is belangrijk om te beginnen bij de basisconclusie dat er wel degelijk sprake is van urgentie. We 

schreven in het eerste hoofdstuk van dit rapport ernaar om toe te lichten dat de aard en omvang niet 

eenvoudig is vast te stellen. Dit komt door gebrek aan (centrale) registratie én door de heimelijkheid van 

de problematiek. Men realiseert zich pas dat iets ondermijnend werkt wanneer het effect zichtbaar wordt. 

De ondermijning heeft dan al plaatsgevonden, het kwaad is al geschied. Uit voorbeelden en casuïstiek in 

onderzoeken (zie hoofdstuk 1) blijkt dat ondermijning in amateurvoetbal een onmiskenbaar probleem is. 

Daarmee zijn de risico’s voor betrokken sportverenigingen groot, in het ergste geval leiden de gevolgen 

tot het ophouden van het bestaan van een amateursportvereniging. Na publicatie kan dit onderzoek 

toegevoegd worden aan de lijst van onderzoeken waaruit blijkt dat ondermijning in de 

amateur(voetbal)sport probleem is waarvoor wij onze ogen niet kunnen sluiten: de betrokken 

stakeholders onderstrepen het bestaan van het fenomeen en onderkennen zij de grote risico’s hiervan. 

Verschillende stakeholders uiten hun zorgen en benadrukken het belang van actie. In de praktijk komt een 

aanpak niet van de grond. Hieronder trekken wij conclusies over hoe dit mogelijk is. 

De oplettende lezer valt het wellicht op dat we hierboven een overgang maken van 

amateurvoetbalverenigingen naar amateursportverenigingen. Dit is geen toeval. Alhoewel dit 

onderzoek zich richt op amateurvoetbal gelden de genoemde risico’s niet alleen voor voetbalclubs, maar 

voor amateurverenigingen in het algemeen. In een recent artikel in Sport, bestuur en Management 

schrijven de onderzoekers o.a. van het Mulier instituut: ‘Een breed nationaal onderzoek in 2020 wees uit 

dat één op de acht amateursportverenigingen in Nederland in de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad 

met signalen die 

kunnen wijzen op 

criminele inmenging. 

Niet alleen in het 

amateurvoetbal, 

maar ook in andere 

sporten, zoals 

ijshockey, 

paardensport, tennis, 

vechtsport, handbal, 

boksen, honkbal, 

basketbal, badminton 

en golf. Bij 

opsporingsdiensten 

bleken zaken te lopen 

in de schietsport, 

bridge, watersport, 

cricket, korfbal en 

volleybal. Verder werd in 

interviews gewezen op 
Figuur 1: Cirkelredenering gebrek aan urgentie  
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kwetsbaarheden binnen het hockey en de dartsport.’15 

Het Auditteam Voetbal en Veiligheid benadrukt daarom de hierop volgende conclusies en aanbevelingen 

in brede zin voor amateursportverenigingen, en niet slechts voor amateurvoetbal, ter harte te nemen.  

 

Conclusie 1. De aanpak van het weerbaar maken van verenigingen krijgt niet voldoende 

aandacht, omdat de keten vastzit in een cirkelredenering.  

De stakeholders in dit onderzoek bevestigen dus dat het probleem urgent is. Op de vraag wat zij hier zélf 

aan doen, horen we dat ze het zelf niet hoog op hun strategische en/of bestuurlijke agenda hebben staan. 

Als we hierop doorvragen, krijgen we reacties dat ze vinden dat het primair niet bij hen ligt om dit op te 

pakken, ze meer urgente dingen hebben die ze prioriteit moeten geven, of dat ze geen budget hiervoor 

hebben (of krijgen). Wij stellen vast dat de keten, die het probleem kan oplossen, daarom vastzit in een 

cirkelredenering, zoals weergegeven in figuur 1. Het ontbreekt aan strategische en bestuurlijke urgentie 

door onduidelijkheid over verantwoordelijkheid/ontbreken van eigenaarschap bij en tussen verschillende 

ketenpartners.  

 

 

Conclusie 2. Onduidelijk wie binnen de gehele keten regieverantwoordelijke is en als 

eerste de handschoen moet oppakken.  

Een gezamenlijke strategie binnen de gehele keten ontbreekt. Een strategie met duidelijke doelstellingen 

en daarop gebaseerde aanpak, inclusief een heldere taak- en rolbeschrijving, en overige randvoorwaarden 

(zoals informatiedeling). Deze zal niet tot stand komen als er geen duidelijke verantwoordelijke is die het 

voortouw hierin neemt.  

Gemeenten kunnen als ‘lokaal regieverantwoordelijke’ een belangrijke rol spelen. Zelf definiëren ze die 

(mogelijke) taak- of rolopvatting zeer uiteenlopend. Kern is dat gemeenten reguliere en laagdrempelige 

 

 

15 Stevens, V, Nijboer, R, ‘Wat is het en wat is er tegen te doen? Criminele inmenging in amateursport’. [Vaktijdschrift] Sport, bestuur en 
management, maart 2022.  
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contacten hebben met de verenigingen (of zouden moeten hebben) vanuit in ieder geval de ‘afdeling 

sport’. Vanuit een preventief perspectief biedt dit mogelijkheden om binnen een gemeente samenwerking 

op te bouwen op het snijvlak van sport en veiligheid. Een meer representatieve aanpak kan worden 

vormgegeven via het bestaande RIEC-stelsel, mits daar voldoende bestuurlijke urgentie en feitelijke 

onderbouwing/casuïstiek is.  

Het risico blijft dat meerdere ketenpartners zichzelf blijven bestempelen als bewust, maar onbekwaam 

(om ondermijning alleen aan te pakken). Iedereen is zich bewust van het probleem, maar geeft aan 

alleen/opzichzelfstaand onbekwaam te zijn. Hiermee neemt niemand het voortouw dan wel initieel 

eigenaarschap en bestaat het risico dat een gezamenlijke strategie, doelstellingen en een aanpak niet tot 

stand komen.  

Conclusie 3. Het is onduidelijk wie lokaal verantwoordelijk is. Is dit portefeuille sport of 

veiligheid? 

Het is onduidelijk bij wie binnen de gemeente de verantwoordelijkheid (taak en bevoegdheid) ligt om 

verenigingen weerbaar te maken tegen ondermijning. De gemeentelijke bestuurders wijzen naar elkaar: de 

wethouder sport vindt het een onderwerp voor de burgemeester, als portefeuillehouder veiligheid. De burgemeester 

vindt het pas een onderwerp op zijn of haar bord, zodra er daadwerkelijk iets gaande is (wat in het geval van 

‘weerbaar maken’ niet het geval is). Hier komt nog een aanvullende constatering bij: voor gemeentelijke bestuurders 

is het onaantrekkelijk om ondermijning actief op te pakken, omdat het effect kan hebben op populariteit en daarmee 

op de kans opnieuw herkozen te worden als zij de amateursportverenigingen aanspreken. Men geeft aan dat dit 

vooral in kleinere gemeenten zwaarder meespeelt. Ook bij ambtenaren is het (daardoor) onduidelijk bij wie het 

primair ligt: de ambtenaar veiligheid of de ambtenaar sport.  



 16 

HOOFDSTUK 5. VERVOLG 

Iedereen heeft belang bij een integere sport. Iedereen heeft er belang bij dat de onderwereld niet aan 

macht wint via amateursportverenigingen. Amateursportverenigingen hebben echter ook belang bij 

financiële middelen. Verschillende uitdagingen, zoals de coronacrisis, kunnen zorgen voor grotere 

kwetsbaarheid van verenigingen als het gaat om het aannemen van financiële injecties.  

Hoewel iedereen de geschetste werkelijkheid erkent en herkent, blijft een duidelijke taak- en rolverdeling 

in de oplossing uit. Iedereen wijst naar elkaar. Daarmee kan er geen nieuw handelingsperspectief 

ontwikkeld worden. De rol- en takenverdeling kan niet duidelijk in kaart gebracht worden, zolang er 

niemand opstaat en zich verantwoordelijke maakt van dit probleem, al is het alleen maar in een 

regiefunctie. We bevinden ons in een patstelling en de vraag is: laten we dit gebeuren?  

Uit dit onderzoek en de conclusies volgt daarom één primaire aanbeveling, een oproep aan 

burgemeesters.  

De noodzaak, prioritering en urgentie kunnen pas geactiveerd worden als er een duidelijke 

aanjagersfunctie/proceseigenaar/regieverantwoordelijke wordt aangewezen. Zodra die proceseigenaar 

wordt aangewezen, kan diegene de regie pakken en volgen er duidelijke afspraken tussen alle actoren op 

het gebied van samenwerking, taken en verantwoordelijkheden. Ook kunnen er dan handvatten gemaakt 

worden om verenigingen te versterken en om alle actoren bewuster te maken van de signalen.  

Het auditteam roept daarom burgemeesters op om aan de volgende zaken aandacht te besteden:  

Eigenaarschap 

Het tonen van eigenaarschap voor het 

weerbaar maken van 

amateursportverenigingen tegen 

ondermijning.  

Eén regieverantwoordelijke 

De burgemeester toont dit 

eigenaarschap als 

regieverantwoordelijke door duidelijk 

één persoon, rol of functiegroep 

binnen hun eigen veiligheidsgebied 

aan te wijzen die de proceseigenaar 

hiervan wordt. De proceseigenaar is 

verantwoordelijk voor de 

weerbaarheidsscan en ontwikkeling 

van een lokale aanpak hierop.16  

Preventieve aanpak 

De lokale aanpak is idealiter onderdeel van een bredere preventieve aanpak tegen ondermijning binnen 

de gemeente, met een specifiek accent op weerbaarheid van amateursportverenigingen. De oproep is hier 

dus nadrukkelijk om de aanpak van repressief naar preventief te bewegen. Hierbij adviseren we om de 

 

 

16 De weerbaarheidsscan is geen bestaande tool of hulpmiddel. Hiermee wordt nulmeting van de sportverenigingen op weerbaarheid 
bedoeld. De wijze waarop dit wordt uitgevoerd ligt binnen de uitvoeringsvrijheid van de proceseigenaar.  
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best practices en quick wins, die beschreven staan in hoofdstuk 3 en in de rapporten waarnaar we in die 

passage verwijzen, mee te nemen in de ontwikkeling van de lokale aanpak.  

Weerbaarheidsnetwerk 

De proceseigenaar vormt een weerbaarheidsnetwerk binnen de politiedistricten of de basisteams politie. 

Dit past deels al binnen de bestaande overlegstructuren, bijvoorbeeld binnen de huidige drie- of 

vierhoeken (vierhoeken in geval van gemeenten met BVO’s). Die dienen alleen verbreed te worden naar 

weerbaarheid. Dit onderzoek leert dat er tot nu toe voldoende best practices en quick wins te vinden zijn, 

maar dat deze zonder expliciet aangewezen uitvoerend netwerk slecht beperkt bekend – laat staan 

opgepakt – worden.  

Het auditteam neemt hierin ook haar eigen verantwoordelijkheid door naar de uitvoering van deze 

aanbevelingen in 2024 onderzoek te doen, om de effecten van deze oproep te toetsen. Zo zetten we samen 

een stap in de preventie van ondermijning bij onze amateursportverenigingen. 


