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Onderwerp 

 
Herstelbesluit aanwijzing risicocategorie 
 

De burgemeester van Amsterdam 

 Gelet op artikel 2.47, tweede lid, onder c Algemene Plaatselijke Verordening 2008 
(APV); 
 
Overwegende dat:  
 

� de vrijstelling van de vergunningplicht voor het houden van sportwedstrijden 
binnen gebouwen, als bedoeld in artikel 2.47, tweede lid onder c van de APV, 
in sommige gevallen op gespannen voet kan komen te staan met andere 
belangen zoals openbare orde en veiligheid; 

� uit een bestuurlijke rapportage van de Dienst Regionale Recherche is 
gebleken dat er bij sommige grootschalige vechtsportevenementen een 
verhoogde kans bestaat op ongewenste situaties rond en tijdens het 
evenement; 

� het daarom gewenst is om gebruik te maken van de aan de burgemeester in 
genoemd artikel gegeven bevoegdheid om categorieën van sportwedstrijden 
aan te wijzen waarvoor de vrijstelling van de vergunningplicht niet geldt;  

� dat de Burgemeester bij zijn besluit van 6 mei 2011 (Gemeenteblad, afdeling 
3B, nr. 39) van zijn bevoegdheid heeft gemaakt; 

� dat het ter voorkoming van misverstanden het wenselijk is om de eerder 
aangewezen categorieën sportwedstrijden nader te preciseren; 

 
Brengt ter algemene kennis dat hij op 4 november 2011 heeft besloten: 
 

I. de volgende categorieën sportwedstrijden aan te wijzen, waarvoor vrijstelling van 
de vergunningplicht, als bedoeld in artikel 2.47, tweede lid, onder c APV niet geldt: 

 
1. 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); 

2. Kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten. 
 

II. te bepalen dat deze aanwijzing van de onder 1. en 2. genoemde categorieën 
sportwedstrijden van toepassing is voor zover deze sportwedstrijden worden 
georganiseerd in de Amsterdam Arena, de Sporthallen Zuid en de Passenger 
Terminal Amsterdam of in vergelijkbare locaties, waar voornoemde evenementen 
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voor een bezoekersaantal van meer dan 500 personen kunnen worden 
georganiseerd. 
 

III. in te trekken zijn besluit van 6 mei 2011 (Gemeenteblad, afdeling 3B, nr. 39). 
 

IV. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag nadat de 
bekendmaking ervan in afdeling 3B van het Gemeenteblad heeft plaatsgevonden. 

 
 
De burgemeester van Amsterdam voornoemd, 
 
mr. E.E. van der Laan 
 
 
 
Toelichting aanwijzingsbesluit  
 
De vrijstelling van de vergunningplicht voor het houden van sportwedstrijden binnen 
gebouwen kan op gespannen voet komen te staan met andere belangen zoals 
openbare orde en veiligheid. 
Zo wijst de praktijk uit dat er bij sommige grootschalige vechtsportevenementen 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. Daarom is de mogelijkheid in de 
APV opgenomen om het organiseren van dergelijke evenementen van de vrijstelling 
in artikel 2.47, tweede lid, onder c APV uit te zonderen. Om te vermijden dat er meer 
vechtsportwedstrijden onder de vergunningplicht komen te vallen dan wenselijk is, is 
voorzien in een bevoegdheid die aan de burgemeester wordt toegekend om de 
categorieën aan te wijzen waarvoor de vergunningplicht geldt. De niet aangewezen 
categorieën blijven dan automatisch vrijgesteld van de vergunningplicht. 
 
Toelichting uitgezonderde categorie 
 
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. Deze vervlechting is met 
name waargenomen bij Mixed Martial Artsgala’s en kickboksgala’s.  
 
 
De belanghebbende kan tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen als bedoeld in artikel 7:1 van 
de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Burgemeester van 
Amsterdam, Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. De termijn waarbinnen 
het bezwaarschrift moet zijn ontvangen (of waarbinnen het aan de TNT ter bezorging moet worden 
aangeboden) bedraagt zes weken. De termijn gaat lopen daags na bekendmaking (dat wil zeggen: 
dagtekening) van dit besluit. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit 
niet op. In spoedeisende gevallen kan bij de Voorzieningenrechter een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend (Arrondissementsrechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, 
Postbus 75850, 1070 AW  Amsterdam).  
 


