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Betreft: Aansprakelijkheid van voetbalclubs bij internationale sportevenementen 

Op 19 februari verzamelden zich supporters van de Nederlandse club Feyenoord zich in Rome op de 
Piazza di Spagna, in afwachting van de wedstrijd tegen AS Roma, die die avond zou plaatsvinden.  

De hele middag hebben die Nederlandse supporters overal afval op dat plein neergesmeten en met 
lege flessen gegooid naar de Barcaccia-fontein (onlangs gerestaureerd tegen kosten van meer dan 
200.000 euro) onder aan de trap naar de Trinità dei Monti. 

Bij de Villa Borghese en op de Campo de Fiori hebben zich talloze ordeverstoringen voorgedaan en 
de politie heeft tegen de Nederlandse voetbalfanaten charges moeten uitvoeren om de orde te 
herstellen. 

Bovendien bleken 15 van de 26 bussen die de Atac voor het vervoer van de supporters naar het 
stadion ter beschikking had gesteld, zwaar te zijn beschadigd en voorlopig niet inzetbaar te zijn voor 
het openbaar vervoer. 

Onze vragen aan de Raad: 

Hoe staat het in de lidstaten met de uitvoering van het “Europees werkprogramma 2014-2016 voor het 
terugdringen van de risico's rond sportevenementen, met name voetbalwedstrijden, voor de veiligheid 
en openbare orde”? 

Is het niet gewenst dat in de interventieprogramma's een clausule wordt ingelast waarbij voetbalclubs 
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade die wordt aangericht bij internationale 
sportmanifestaties waarbij ten minste één lidstaat betrokken is? 


