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Ik heb uw brief van 28 februari 2018 in goede orde ontvangen en geef u graag mijn reactie hierop. 

In de lokale driehoek van 5 maart jl. is de wedstrijd MVV - NEC van 16 februari 2018 geëvalueerd. 
De driehoek ziet geen enkele aanleiding om op basis van de feiten en omstandigheden nader 
onderzoek te (laten) doen. Voorafgaand aan deze evaluatie heeft ook een overleg plaatsgevonden 
tussen de politie in Maastricht en Nijmegen. In dit overleg is informatie gedeeld en is naar voren 
gekomen dat er geen sprake was van buitenproportioneel geweld. Voor de politie is de zaak 
daarmee afgedaan. 

Verantwoordelijkheden 
Er is geen driehoeksoverleg geweest voor en tijdens deze wedstrijd. Het optreden van de politie en 
de overwegingen die de politie daarbij ter plaatse maakt om mensen aan te houden, is namelijk een 
verantwoordelijkheid van de dienstdoende Algemeen Commandant. Ik wil wel graag benadrukken 
dat de politie in de loop van de dag van de wedstrijd informatie heeft ontvangen dat: 

• er naast de buscombi een aparte bus zou zijn die de binnenstad van Maastricht zou
bezoeken;

• er in de bussen een aantal personen waren, die gezichtsbedekkende middelen bij zich
zouden hebben en dat er ook personen in het zwart gekleed waren.

Eerdere incidenten 
In 2015/2016 hebben supporters van NEC de stewards van MVV letterlijk overlopen, waarna zij 
ongecontroleerd in het gastenvak terecht zijn gekomen. Door NEG-supporters is toen ook een café in 
de binnenstad van Maastricht 'overgenomen'. 

Om te voorkomen dat een dergelijk incident zich herhaalt en op basis van interne informatie is ervoor 
gekozen om de ME in het parkeervak bij de gastenparkeerplaatsen te positioneren. Op deze manier 
konden de stewards hun fouilleerwerk beter uitvoeren. De supporters zijn groepsgewijs uit de bus 
gelaten onder toezicht van de ME. Deze werkwijze is niet vooraf met de supporters 
gecommuniceerd, omdat dit pas vlak voor aanvang van de wedstrijd is besloten. 
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