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WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN
Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit 2002/348/JBZ 

inzake veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een 
internationale dimensie
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1 Advies van … (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

BESLUIT 2006/…/JBZ VAN DE RAAD

van

tot wijziging van Besluit 2002/348/JBZ inzake veiligheid 

naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een internationale dimensie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 30, lid 1, onder a) en b), 

en artikel 34, lid 2, onder c),

Gelet op het initiatief van de Republiek Oostenrijk,

Gezien het advies van het Europees Parlement1,
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2 PB L 121 van 8.5.2002, blz. 1.

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Unie heeft zich onder meer ten doel gesteld de burgers in een ruimte van 

vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een hoog niveau van zekerheid te verschaffen door 

de ontwikkeling van gezamenlijk optreden van de lidstaten op het gebied van politiële 

samenwerking.

(2) Op 25 april 2002 heeft de Raad Besluit 2002/348/JBZ2 aangenomen, waarbij voor elke 

lidstaat een nationaal informatiepunt betreffende voetbal werd aangewezen als contactpunt 

voor de uitwisseling van politiële informatie betreffende voetbalwedstrijden met een 

internationale dimensie. In dat besluit worden de door elk nationaal informatiepunt 

betreffende voetbal vast te stellen taken en procedures uiteengezet.

(3) In het licht van de ervaringen van de voorbije jaren, zoals het Europees kampioenschap 

2004, en de door deskundigen verrichte evaluatie van de internationale politiële 

samenwerking in het kader van dit kampioenschap en van de uitgebreide politiële 

samenwerking bij internationale en clubwedstrijden in Europa in het algemeen, dient het 

besluit te worden herzien en geactualiseerd. Het aantal supporters dat zich naar wedstrijden 

in het buitenland begeeft, is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Derhalve dienen de 

bevoegde instanties hun samenwerking te versterken en hun informatie-uitwisseling te 

professionaliseren teneinde verstoringen van de openbare orde te voorkomen en elke 

lidstaat in staat te stellen een doeltreffende risicoanalyse te maken. De voorgestelde 

wijzigingen zijn het resultaat van de ervaringen die diverse nationale informatiepunten 

betreffende voetbal in hun dagelijks werk hebben opgedaan, en moeten deze in staat stellen 

op een meer gestructureerde en professionele manier te werken en aldus de uitwisseling van 

hoogwaardige informatie te waarborgen.
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(4) De wijzigingen laten de bestaande nationale bepalingen, in het bijzonder de 

bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheden en diensten in de betrokken 

lidstaten, en de uitoefening door de Commissie van de bevoegdheden waarover zij krachtens 

het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap beschikt, onverlet,

BESLUIT:

Artikel 1

Besluit 2002/348/JBZ wordt als volgt gewijzigd:

1) artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 2 blijft in de Nederlandse versie ongewijzigd;

b) het volgende lid 6 wordt toegevoegd:

"6. Het nationale informatiepunt betreffende voetbal verricht op gezette tijden 

algemene en/of thematische evaluaties van nationale ongeregeldheden in 

verband met voetbal en verspreidt deze onder de andere nationale 

informatiepunten betreffende voetbal.";
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* PB: drie jaar na de aanneming ervan.

2) aan artikel 3 wordt het volgende lid toegevoegd:

"4. De informatie wordt uitgewisseld met gebruikmaking van de passende formulieren die 

zijn opgenomen in het aanhangsel bij het handboek met aanbevelingen voor de 

internationale politiesamenwerking en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van 

ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden met een internationale dimensie, waarbij ten 

minste één lidstaat is betrokken*. Het nationaal informatiepunt betreffende voetbal 

zorgt ervoor dat de informatie die het verstrekt, volledig is en aan deze formulieren 

beantwoordt.

___________

* Resolutie van de Raad van 6 december 2001 betreffende een handboek met 
aanbevelingen voor de internationale politiesamenwerking en maatregelen ter 
voorkoming en bestrijding van geweld en ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden 
met een internationale dimensie waarbij ten minste één lidstaat is betrokken (PB C 22 
van 24.1.2002, blz. 1).".

Artikel 2

De Raad evalueert de uitvoering van dit besluit uiterlijk op …*.
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Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad

van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 

Voor de Raad

De voorzitter


