Bouwveiligheid stadions: landelijke keuring voorkomt ongelukken
Recent is de voetbalwereld opgeschrikt door twee grote incidenten met stadions. Het instorten
van het dak van het AFAS-stadion en het bezwijken van de tribune in het Goffertstadion laten
zien dat het huidige systeem van veiligheidscontroles niet volstaat om de veiligheid van
voetbalstadions volledig te waarborgen. De KNVB is daarom voorstander van aanscherping van
de controleregels. Het waarborgen van de veiligheid van stadions is dan ook geen eenvoudige
taak. Een stadion heeft een status apart. Het springen van massa’s supporters, de omvang van
de panden en vele andere aspecten maken stadions bouwtechnisch uniek. Het vergt specifieke
kennis en expertise om alle aspecten van de veiligheid van een stadion goed te controleren. De
KNVB pleit voor een systeem om stadionrampen te voorkomen: een onafhankelijk, centraal
orgaan bij de landelijke overheid dat toeziet op de veiligheid van stadions en
evenementenlocaties
Huidige situatie
De controle op de veiligheid is nu decentraal via de overheden geregeld. Tenzij er tussentijds
vergunning plichtige wijzigingen aangebracht worden aan de constructie, of er aanwijzingen zijn dat de
constructieve veiligheid in het geding is, is er voor de gemeente geen aanleiding om een bestaand
gebouw te controleren. Daarnaast beschikken gemeenten over het algemeen niet over specialistische
kennis over constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen. Wij merken op dat de druk op
gemeenten door de vele opgaven waar zij vandaag de dag voor verantwoordelijk zijn hoog is. De
combinatie van een gebrek aan expertise en een veelheid aan taken vergroot de kans op ongelukken,
met alle grote maatschappelijke gevolgen van dien.
Daarnaast is de KNVB is via de veiligheidsverklaring betrokken in het huidige systeem. De verklaring is
een instrument voor voetbalclubs en gemeenten om te controleren of hun voetbalstadions en de
organisatie daaromheen voldoen aan de minimale veiligheidseisen; het is een verklaring dat het stadion
voldoet aan alle wet- en regelgeving. Maar de KNVB is een sportbond die voetbalcompetities
organiseert. Ook wij beschikken niet over de benodigde professionele bouwtechnische kennis.
In het huidige systeem ontbreken er twee aspecten om de veiligheid van stadions te waarborgen:
Stadion-specifieke infrastructurele kennis en grondige, regelmatige controles. De KNVB is dan ook van
mening dat het invoeren van structurele controles zoals opgenomen in het voorstel een positieve
ontwikkeling is. Echter, dit kan het best plaatsvinden door een onafhankelijk, landelijk orgaan naar het
voorbeeld van de Engelse Sports Grounds Safety Authority (SGSA). Zij verwezenlijkt beide aspecten
voor een veilig stadionbezoek: stadion-specifieke infrastructurele kennis en grondige, regelmatige
controles.
Voorstander van landelijke en onafhankelijke keuring op constructieve veiligheid én organisatie
De KNVB is al jarenlang voorstander van centrale veiligheidskeuring van stadions en andere gebouwen
waar grootschalige evenementen plaatsvinden. Stadions of evenementenlocaties zijn uitzonderlijke
openbare gebouwen waarin duizenden supporters en bezoekers van evenementen (voetbalwedstrijden,
concerten, sportevenementen, beurzen etc.) vanuit de hele wereld worden ontvangen. Dat vraagt om
specialistische kennis en een gelijke, uniforme keuring door heel het land. Bezoekers moeten zekerheid
hebben dat zij zich in al deze publieke gebouwen veilig kunnen voelen, doordat alle constructies aan
dezelfde veiligheidsvoorwaarden voldoen.
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Inspecteurs zoals van de SGSA zijn expert op het gebied van constructieveiligheid. Zij rapporteren hun
bevindingen richting de lokale overheid. Op deze wijze voorzien zij de lokale overheden van
professioneel onderbouwde informatie op basis van uniforme eisen en ontziet de autoriteit gemeenten in
hun takenpakket. Dit geheel onafhankelijk. Hierdoor zijn ook de taakverdeling en verantwoordelijkheden
helder. Bovendien heeft een centraal orgaan een autoriteitspositie, hetgeen bijdraagt bij aan de naleving
van de adviezen. Dit is noodzakelijk in een tijd waarin prioriteren met beperkte mensen, middelen en een
veelheid aan complexe problematiek lastig is. Met een landelijk orgaan voorkomen we dat veiligheid van
de stadions- en evenementenlocaties niet de prioriteit krijgt die het verdient.
Naast een periodieke controle op constructieveiligheid is controle op de organisatorische veiligheid
rondom wedstrijden essentieel. Springende en dicht op elkaar staande mensen zorgen voor een extra
belasting voor constructies zoals tribunes. Om de risico’s van deze overbelasting als gevolg van
springende supporters op tribune elementen, in grotere aantallen dan het (theoretische) aantallen
zitplaatsen waarop de tribune berekend is, te beperken, verdient het aanbeveling om fysieke- en
beheersmaatregelen te nemen en dit mee te nemen in de periodieke controle op constructieve
veiligheid. Hiermee zouden ook de mogelijke risico’s van overcrowding, zoals te lange ontruimingstijden,
verdrukkingsgevaar en het gevaar van een progressive crowd collapse geminimaliseerd kunnen worden.
Verdeling van verantwoordelijkheden
Wij streven naar een toegankelijk, veilig en plezierig stadionbezoek. De KNVB zet daarom samen met
de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en clubs extra stappen ten behoeve van de
constructieveiligheid van stadions. Op woensdag 9 maart jl. vond onder grote belangstelling een
bijeenkomst voor betaald voetbalorganisaties plaats over de veiligheid van stadions. Tijdens de
bijeenkomst heeft een werkgroep mandaat gekregen om een strategie op het gebied van integrale
veiligheid verder uit te werken.
Naast deze strategie blijft een onafhankelijk centraal orgaan volgens de KNVB van groot belang. Wij zijn
zoals gezegd een sportbond die voetbalcompetities organiseert en beschikken niet over de benodigde
professionele bouwtechnische kennis. Wij zien daarom een belangrijke rol voor de overheid weggelegd
bij het garanderen van de veiligheid voor de vele bezoekers van publieksgebouwen. Centralisering
realiseert, in tegenstelling tot versnippering, specialistische kennis van het hoogste niveau. Door
landelijke controle is de diepgang van het onderzoek in relatie tot de potentiële ernst in termen van
gevaar voor mensen het meest gewaarborgd. Daarnaast is het structureel controleren van grote
publieke gebouwen een publieke taak. De maatschappelijke gevolgen wanneer het fout gaat zijn immers
niet voor te stellen.
Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan grote maatschappelijke gevolgen hebben. Daarom pleit de
KNVB voor optimalisering van de controle van de veiligheidseisen voor stadions en de organisatie
hiervan. Hoewel risico’s nooit geheel uit te sluiten zijn, is de KNVB van mening dat er meer mogelijk is
om het stadionbezoek veiliger te maken. Wij roepen op om rampen te voorkomen met de inzet van een
centrale en onafhankelijke autoriteit voor stadions en grote evenementenlocaties. Door bundeling van
expertise garanderen we bij iedere voetbalwedstrijd, concert of evenement een veilig en plezierig
bezoek.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Carlijn van Schijndel | Corporate Affairs
T. +31653646935
E. carlijn.vanschijndel@knvb.nl
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