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Geachte heer Cox,
Afgelopen weekend voerden de politievakbonden actie tijdens de eredivisiewedstrijd Fortuna
Sittard – FC Utrecht.
Over deze actie is het nodige te doen geweest in de media en wij hebben met u en de
Eenheidsleiding van de NP meerdere malen contact gehad. Wij hebben daarbij nadrukkelijk
gewezen op de onveilige situatie rond het stadion in verband met rondzwervend dan wel niet
afdoende afgeschermd bouwmateriaal en bouwafval.
Uiteindelijk heeft u besloten de wedstrijd door te laten gaan. U gaf daarbij aan dat de situatie wel
veilig was en materiaal en afval inmiddels waren afgeschermd en opgeruimd. Nader onderzoek van
ons ter plaatse ook vlak voor de wedstrijd heeft echter anders uitgewezen. Er zwierf nog steeds
afval en materiaal en het bouwterrein was onvoldoende afgeschermd. Tevens bleek ons dat de
ondernemer vrijdagmiddag pas is gevraagd om het bouwterrein beter af te sluiten wat niet meer te
realiseren viel. Desondanks heeft u uw eerdere beslissing niet herzien.
De gevolgen daarvan zijn inmiddels bekend en zijn ernstig. De landelijke pers is gehaald omdat na
de wedstrijd de situatie danig uit de hand liep. Supporters keerden zich tegen elkaar en tegen de
politie. Daarbij zijn hekken omvergetrokken en er is gegooid met stenen en andere materialen die
zich daarachter bevonden. Met als triest gevolg dat er een politieagent gewond is geraakt. Precies
het scenario waar wij u nadrukkelijk voor hadden gewaarschuwd en waarvoor wij met het oog op
de veiligheid van het publiek en de in de haast opgetrommelde agenten vreesden.
Het moge duidelijk zijn dat wij als vakbonden hier zeer ontstemd over zijn. Onze nadrukkelijke
waarschuwingen zijn in de wind geslagen wat doet vermoeden dat kostenbesparing en het
doorgaan van een voetbalwedstrijd meer waard zijn dan de veiligheid van publiek en
politiemedewerkers.
Wij willen dan ook graag van u weten wat uw overwegingen waren om de wedstrijd ondanks het
gesignaleerde risico te laten doorgaan. Tegelijk kondigen wij u reeds aan te overwegen om ook bij
de komende wedstrijden van Fortuna Sittard actie te voeren zo lang de veiligheid rond het stadion
niet structureel is gewaarborgd. Wij geven u tot 12 september a.s. de tijd dit te realiseren en ons
hierover te informeren. Indien uw reactie naar onze beoordeling onvoldoende is zullen wij de voor
de politie gevaarlijke werkzaamheden tevens melden bij de Inspectie SZW.
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Ten slotte. De politiebonden zijn, net als u, naar aanleiding van de actie van mening dat er kritischer
gekeken zou moeten worden naar de inzet van politie bij grootschalige evenementen. Politie-inzet
bij evenementen met een verhoogd risico blijft volgens ons onvermijdelijk, maar het kan wellicht
met (fors) minder of op slimmere manieren (beschikbaarheid op afstand) dan tot nu toe gebruikelijk
is. Wij zullen hierover in gesprek gaan met de minister van Justitie en Veiligheid en de korpsleiding
van de politie.
Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 12 september a.s. een reactie op ons
verzoek.
Hoogachtend,
Namens de gezamenlijke Politievakbonden,

G. van de Kamp
Voorzitter

