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In deze notitie wordt een voorstel gedaan tot wijziging van de APV, namelijk door het 

introduceren van een levensgedragtoets voor, door de burgemeester aan te wijzen 

categorieën vechtsportevenementen. En, indien nog niet aanwezig, het introduceren van 

een vergunningstelsel voor vechtsportevenementen. Door bepaalde categorieën aan te 

wijzen wordt voorkomen dat toepassing van de levensgedragtoets zich uitstrekt tot alle 

mogelijke vechtsportwedstrijden.  

Voldoet de aanvrager/organisator aan de gestelde criteria, dan kan de vergunning worden 

verleend, de mogelijkheden om te weigeren zijn dan beperkt. Door de combinatie van de 

vergunningseis en de levensgedragtoets maakt de gemeente het organiseren van dergelijke 

evenementen zonder voorafgaande toestemming moeilijker. 

Vooruitlopend op wijziging van het Besluit BIBOB is het van belang dat een gemeente doet 

wat in haar mogelijkheden ligt om enige vorm van faciliteren van malafide organisatoren te 

voorkomen. Het toepassen van een levensgedragtoets is een eerste aanzet daartoe voor 

wat betreft vechtsportevenementen.  
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1. Inleiding 

Eind vorig jaar heeft staatssecretaris van Justitie, mr. F. Teeven, aangekondigd bepaalde, 

door gemeente aan te wijzen, vergunningplichtige evenementen onder het 

toepassingsbereik van de Wet BIBOB te willen brengen. Dit naar aanleiding van het verzoek 

van de gemeente Amsterdam om mogelijke criminaliteit achter de organisatie van 

vechtsportgala’s tegen te gaan en malafide organisatoren niet te faciliteren.  

 

De reden dat de gemeente Amsterdam heeft aangedrongen op deze toevoeging aan de Wet 

BIBOB vloeit voort uit het resultaat dat uit een bestuurlijke rapportage van de Dienst 

Regionale Recherche van de politie Amsterdam-Amstelland naar voren is gekomen. Uit de 

rapportage blijkt dat er bij vechtsportgala’s sprake is van vervlechting tussen onderwereld 

en bovenwereld, hetzij in de organisatie van een dergelijk evenement dan wel in de 

financiering ervan. Om (bepaalde categorieën van) vechtsportevenementen onder het 

toepassingsbereik van de Wet BIBOB te kunnen brengen is het noodzakelijk dat er een 

dergelijke analyse aan ten grondslag ligt. Daarnaast dient de burgemeester deze risicovolle 

categorieën aan te wijzen alszijnde risicovol. 

 

De Raad van de gemeente Amsterdam heeft onlangs besloten de APV aan te passen 

betreffende vechtsportevenementen en de burgemeester bepaalde categorieën 

vechtsporten aan te laten wijzen. De aanwijzing heeft inmiddels plaatsgevonden. 

 

Wijziging van de APV houdt in Amsterdam in dat er een vergunningstelsel is ingevoerd, dit 

is -naast de aanwijzing als hiervoor benoemd- een vereiste om de Wet BIBOB toe te 

kunnen passen op het moment dat vechtsportevenementen onder toepassing van deze wet 

vallen. In Amsterdam waren sportwedstrijden voorheen uitgezonderd van vergunningplicht. 

Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam ervoor gekozen om een levensgedragtoets op te 

nemen in de APV voor de aangewezen categorieën vechtsportwedstrijden. Op deze wijze 

kan er in de periode voorafgaand aan het onder toepassingsbereik van de Wet BIBOB 

brengen van vergunningplichtige evenementen, reeds een screening plaatsvinden op de 

organisator(en) danwel vergunningaanvrager(s) van een vechtsportevenement.  

 

Het RIEC Noord-Holland, kennisknooppunt Noord-Holland Noord acht het wenselijk dat de 

gemeenten in Noord-Holland Noord ook overgaan tot het opnemen van een 

levensgedragtoets in hun APV, specifiek met betrekking tot door de burgemeester aan te 

wijzen categorieën vechtsportwedstrijden. Dit met het ‘waterbedeffect’ in het achterhoofd. 

 

2. Wijziging Besluit BIBOB 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven dat een aanpassing van het 

Besluit BIBOB voldoende is om (vechtsport)evenementen onder werking van de Wet BIBOB 

te laten vallen. Een wetswijziging van de Wet BIBOB voor dit onderdeel is aldus niet nodig. 

Naar verwachting zal aanpassing van het Besluit BIBOB begin 2012 gerealiseerd worden.  
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Volgens de Nota van Toelichting op het voorstel tot wijziging van het Besluit BIBOB zal een 

gemeente niet lichtvaardig kunnen concluderen dat sprake is van risico’s op criminele 

facilitering bij de verlening van een evenementenvergunning. De gemeente zal moeten 

kunnen aantonen dat de specifieke tak van evenementen, in dit geval de 

vechtsportevenementen, vatbaar is voor criminele beïnvloeding. Doel van de Wet BIBOB is 

immers het voorkomen van het faciliteren van georganiseerde criminaliteit.  

 

Het RIEC Noord-Holland zal zich bezighouden met een analyse ter onderbouwing van de 

aanwijzing van bepaalde vechtsportwedstrijden als voor criminele beïnvloeding vatbare 

categorie evenementen. Daarnaast zal het RIEC Noord-Holland zich bezighouden met 

uitbreiding van de beleidsregels voor deze specifieke categorie evenementen. Het 

vaststellen van beleid is noodzakelijk om de Wet BIBOB te kunnen toepassen.  

 

Na wijziging van het Besluit BIBOB kan de gemeente, nadat zij eerst zelf een toets heeft 

verricht naar levensgedrag van de organisator/vergunningaanvrager en diens zakelijke 

relaties (zoals sponsoren, ingehuurde bedrijven) en de financiering van het evenement, een 

adviesaanvraag indienen bij het Landelijk Bureau BIBOB. De gemeente dient zelf altijd 

eerst een screening uit te voeren voordat het Landelijk Bureau BIBOB kan worden ingezet. 

Dit komt door het ‘ultimum remedium’-karakter van de Wet BIBOB; een gemeente dient 

eerst op basis van eigen instrumenten onderzoek te verrichten alvorens een diepgaand 

onderzoek in gesloten bronnen mag plaatsvinden door het Landelijk Bureau BIBOB.  

 

3. Analyse vechtsportwedstrijden RIEC Noord-Holland 

Met deze op komst zijnde wijziging van het Besluit BIBOB in het achterhoofd, heeft het 

RIEC Noord-Holland onlangs besloten om een analyse te maken die inzicht verschaft in 

georganiseerde criminaliteit en openbare orde verstoringen gerelateerd aan 

vechtsportevenementen en de mogelijke aanpak hiervan binnen Noord-Holland.  

 

Ondermeer het incident tijdens het kickboksgala in Hoorn op 14 mei 2011 roept de vraag 

op of vechtsportevenementen in de regio Noord-Holland een zodanig crimineel karakter 

hebben dat interventies gewenst zijn. De urgentie voor een nadere analyse is dus groot. 

Het RIEC Noord-Holland had in combinatie met de uitkomst van deze analyse een 

uitgebreid gemotiveerd advies uit willen brengen om de APV aan te passen, zodat in de 

periode voorafgaand aan de wetswijziging reeds een levensgedragtoets toegepast kan 

worden op organisatoren c.q. vergunningaanvragers van bepaalde categorieën 

vechtsportwedstrijden, zoals de gemeente Amsterdam onlangs heeft ingevoerd.  

 

Echter, eerdergenoemd incident in Hoorn geeft het RIEC Noord-Holland, kennisknooppunt 

Noord-Holland Noord aanleiding om -vooruitlopend op voornoemde analyse- reeds over te 

gaan tot advisering aan de gemeenten in Noord-Holland Noord betreffende toevoeging van 

een levensgedragtoets bij vechtsportevenementen. Zoals gezegd, beperkt deze screening 

zich tot de aanvrager van een vergunning c.q. de organisator en kan de screening niet van 

toepassing zijn op diens zakelijke relaties (deze mogelijkheid ontstaat wel zodra de 

wijziging van het Besluit BIBOB een feit is).  
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Desalniettemin is het van belang dat een gemeente doet wat in haar mogelijkheden ligt om 

enige vorm van faciliteren van malafide organisatoren te voorkomen. Het toepassen van 

een levensgedragtoets is een eerste aanzet daartoe voor wat betreft 

vechtsportevenementen.1  

 

De analyse die wordt uitgevoerd door het RIEC Noord-Holland zal inzicht verschaffen in de 

diverse actoren die betrokken zijn bij vechtsportevenementen, zoals de vechters, de 

organisatoren en de bezoekers van de evenementen en hun relatie tot criminele 

activiteiten. Gezien de uitkomst van de rapportage in Amsterdam, wordt verwacht dat ook 

de analyse over geheel Noord-Holland voldoende gronden zal bieden om het regionaal 

aanwijzen van vechtsportwedstrijden als voor criminele beïnvloeding vatbare categorie, te 

rechtvaardigen. 

 

4. Wijziging APV 

 

4.1 Regeling model APV 

Het artikel in de model APV van de VNG met betrekking tot evenementenvergunningen 

luidt als volgt: 

 
Artikel 2:25 Evenement 

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.  

2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien: 

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan ... personen;  

b. het evenement tussen .... en ...... uur plaats vindt;  

c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;  

d. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of 

anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; 

e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² 

per object; 

f. er een organisator is; 

g. de organisator binnen ... werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan 

melding heeft gedaan aan de burgemeester.   

3. De burgemeester kan binnen ... dagen na ontvangst van de melding besluiten het 

organiseren van een evenement als bedoeld in het tweede lid te verbieden, indien daardoor 

de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.  

4. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het 

geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10  juncto 148, van de Wegenverkeerswet 

1994.  

 

Veel gemeenten wijken enigszins af van deze modelbepaling, maar de strekking blijft 

hetzelfde. Indien (vecht)sportwedstrijden in de APV worden uitgezonderd van 

vergunningplicht, is het noodzakelijk een vergunningstelsel in te voeren voor wat betreft de 

door de burgemeester aan te wijzen risicovolle categorieën vechtsportevenementen. 

 

 

                                                
1 NB: een verbod op vechtsportevenementen behoort blijkens vaste jurisprudentie niet direct tot de mogelijkheden 
(LJN: AF6101, Rb Amsterdam). 



  

 

Mallegatsplein 2, 1815 AG Alkmaar 

Postbus 21, 1800 AA Alkmaar 

 

In Amsterdam heeft onderzoek uitgewezen dat de praktijk vaak laat zien dat organisatoren 

van vechtsportgala’s in daarvoor bestemde (sport)gebouwen geen vergunning hoeven aan 

te vragen en voor vechtsportgala’s in niet daarvoor bestemde (sport)gebouwen wel, ook al 

ontbreekt hiervoor formeel de wettelijke grondslag.  

Indien bepaalde vechtsportwedstrijden onder de reguliere vergunningplicht voor 

evenementen vallen, zijn zij met wijziging van het Besluit BIBOB te toetsen. Hiervoor 

dienen zoals eerder gezegd dan wel de bestaande beleidsregels te worden uitgebreid. 

 

4.2 Voorstel wijziging APV bepaling 

De burgemeester dient, om een levensgedragtoets toe te kunnen passen, categorieën 

vechtsportevenementen aan te wijzen. Hiermee is meteen voldaan aan de eis risicovolle 

categorieën evenementen aan te moeten wijzen om gebruik te kunnen maken van de Wet 

BIBOB. 

 

Om het mogelijk te maken om, vooruitlopend op wijziging van het Besluit BIBOB, 

organisatoren c.q. vergunningaanvragers van vechtsportevenementen aan een screening te 

onderwerpen, is een aanpassing van de APV nodig. Deze levensgedragtoets kan 

plaatsvinden via de levensgedragtoets zoals deze ook wordt gedaan voor 

horecavergunningen.  

 

Het voorstel is om in de betreffende evenementenvergunning bepaling de volgende twee 

nieuwe leden op te nemen: 

- De organisator c.q. vergunningaanvrager van door de burgemeester aan te wijzen 

categorieën vergunningplichtige vechtsportwedstrijden of –gala’s, is niet van slecht 

levensgedrag. 

- De burgemeester weigert een vergunning als de organisator c.q. vergunningaanvrager 

van een evenement als bedoeld in lid [..] van slecht levensgedrag is. 

 

4.3 Toelichting voorstel artikel 

Aan de bestaande toelichting op de APV bepaling betreffende evenementenvergunningen 

wordt de volgende passage toegevoegd: 

 

De praktijk wijst uit dat er bij sommige grootschalige vechtsportevenementen zoals 

freefight- en kickboxgala’s een verhoogde kans bestaat op ongewenste situaties rond en 

tijdens het evenement. Het is daarbij niet relevant of een dergelijk evenement wordt 

georganiseerd in een gebouw dat voor sportwedstrijden is bestemd of niet.  

Er is voorzien in een bevoegdheid die aan de burgemeester wordt toegekend om 

categorieën vergunningplichtige vechtsportwedstijden aan te wijzen waarvoor de 

levensgedragtoets geldt.  

De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken 

tijdens het evenement en voor een ordelijk verloop ervan, zowel in het gebouw als in de 

directe omgeving daarvan. 

De eis van het levensgedrag wordt hier gesteld om te kunnen toetsen of de organisator van 

een dergelijk evenement op grond van zijn levensgedrag kan worden geacht aan deze 

verantwoordelijkheid te voldoen. 

De burgemeester weigert de vergunning dan ook als deze toets negatief uitvalt. 
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5. Aanwijzing risicovolle categorie 

 

5.1 Aanwijzingsbesluit 

Om tot aanwijzing te komen van een risicovolle categorie vechtsportwedstrijden dient er 

een aanwijzingsbesluit te worden opgesteld. De burgemeester is degene die dit besluit 

dient te nemen. Het voorstel is om de volgende categorie vechtsportwedstrijden aan te 

wijzen als risicovol: 

 

Mixed Martial Arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval 

worden begrepen free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts) 

en cage fight (kooigevecht), die worden georganiseerd in de [locatie noemen] en de 

[locatie noemen] of in vergelijkbare locaties, waar voornoemde evenementen voor een 

bezoekersaantal van meer dan [...] personen kunnen worden georganiseerd. 

 

De gemeente Amsterdam heeft een bezoekersaantal van meer dan 500 personen 

aangehouden. 

 

5.2 Toelichting op aanwijzingsbesluit 

De toelichting op de aangewezen categorie luidt als volgt: 

 

Mixed Martial Arts, of te wel gemengde vechtkunst, is een sport die zich richt op het 

combineren van technieken uit verschillende vechtsporten, zoals worstelen (grappling), 

judo, kickboksen, boksen en jiujitsu muay thai. Deze combinatie heeft als doel het vormen 

van de meest effectieve vechtsport voor een in theorie vrij gevecht. Er zijn diverse 

varianten van Mixed Martial Arts en verschillende organisaties, ieder met zijn eigen 

kenmerken en regels, waaronder free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaans Mixed 

Martial Arts) en cage fight (kooigevecht). Uit een bestuurlijke rapportage van de Dienst 

Regionale Recherche van de politie Amsterdam-Amstelland komt naar voren dat er bij 

vechtsportgala’s sprake is van vervlechting tussen onderwereld en bovenwereld, hetzij in 

de organisatie van een dergelijk evenementen dan wel in de financiering ervan. 

 

Op het moment dat de analyse van het RIEC Noord-Holland is afgerond, kan het resultaat 

van deze analyse wellicht ook worden genoemd naast of in plaats van de uitkomst van de 

bestuurlijke rapportage van de politie Amsterdam-Amstelland. 

 

6. Levensgedragtoets 

De levensgedragstoets wordt alleen voor de aangewezen categorieën verplicht en er wordt 

een (imperatieve) weigeringsgrond gecreëerd en wel op de volgende manier. 

 

De burgemeester weigert de vergunning als de uitkomst van de toets omtrent het 

levensgedrag van de aanvrager negatief is. Voor de wijze van toetsing van het 

levensgedrag wordt aansluiting gezocht bij de wijze waarop met vergelijkbare eisen in 

hoofdstuk 3 APV wordt omgegaan (bijv. horeca, coffeeshops). 
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Informatiepositie 

Op grond van artikel 16, eerste lid, onder d Wet politiegegevens kan de politie de 

burgemeester politiegegevens verstrekken voor zover noodzakelijk in het kader van de 

handhaving van de openbare orde. In casu de handhaving van de openbare orde bij de 

organisatie van een bepaald evenement. 

Artikel 39f, eerste lid onder b en d Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bepaalt dat 

voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, het 

college van procureurs-generaal aan personen of instanties voor onder andere het 

handhaven van de orde en veiligheid en het nemen van een bestuursrechtelijke beslissing 

strafvorderlijke gegevens kan verstrekken. De burgemeester (mandaatverlening) kan dus 

een informatieverzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst te Almelo. 

 

De levensgedragtoets ziet alleen op de organisator(en) c.q. vergunningaanvrager(s) van 

het evenement. De grens ligt bij degene voor wiens rekening en risico het evenement 

wordt georganiseerd. Het toetsen van zakelijke relaties, zoals sponsoren en ingehuurde 

bedrijven op grond van de APV, gaat te ver en leidt bovendien tot een disproportionele 

verhoging van de administratieve en bestuurlijke lasten. Nadere gegevens over de wijze 

van financiering van het evenement kunnen alleen worden opgevraagd als de reikwijdte 

van de Wet Bibob in die zin wordt uitgebreid. 

 

7. Aanbevelingen 

- Bij het voorstel tot wijziging van de APV wordt aansluiting gezocht bij de 

levensgedragtoets zoals die thans bij de exploitatievergunningen wordt toegepast bij 

bijvoorbeeld de horeca of coffeeshops. Dit biedt de mogelijkheid om het levensgedrag 

van de organisator van vechtsportevenementen te toetsen. Hierover dienen gemeenten 

werkafspraken te maken met de politie. 

- De APV biedt alleen mogelijkheid tot toetsing van het levensgedrag van de organisator 

en niet op diens zakelijke relaties. Het is wenselijk dat op het aanvraagformulier voor 

evenementvergunningen vragen worden opgenomen die enig inzicht geven in welke 

bedrijven een rol spelen bij belangrijke onderdelen van het evenement. Dat inzicht kan 

worden meegewogen bij de beoordeling van de aanvraag voor zover hieruit een gevaar 

voor ordeverstorend gedrag bestaat. 

 

8. Voorstel 

Het RIEC Noord-Holland Noord, kennisknooppunt Noord-Holland Noord stelt voor dat alle 

gemeenten in de regio Noord-Holland Noord overgaan tot: 

- het invoeren van een vergunningstelsel voor aan te wijzen risicovolle categorieën 

vechtsportevenementen 

- aanwijzing van risicovolle categorieën vechtsportevenementen; 

- toevoeging levensgedragtoets aan APV bepaling betreffende de aangewezen riscovolle 

categorieën vechtsportevenementen. 


