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COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL VAN DE KONINKLIJKE  
NEDERLANDSE VOETBALBOND 

 
1. Het beroep 
 
FC Twente, hierna te noemen: “appellante”, heeft tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de 
tuchtcommissie betaald voetbal, hierna te noemen: “tuchtcommissie”, van 5 mei 2011, waarbij 
appellante is veroordeeld tot: 

- de voorwaardelijke opschorting van het recht van haar club tot het verkrijgen van 
toegangskaarten voor de eerstvolgende uitwedstrijd in de competitie, bekercompetitie of play-
offs van de KNVB, zulks met de proeftijd van 1 jaar. 

 
2. Het verloop van de procedure 
 
De aanklager betaald voetbal, hierna te noemen: “aanklager”, heeft appellante bij telefaxbericht van 
24 maart 2011 in staat van beschuldiging gesteld op grond van artikel 19 juncto artikel 20, lid 2 sub a 
van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal voor wanordelijkheden door de aanhang van 
haar club bij gelegenheid van de op 27 februari 2011 gespeelde wedstrijd AZ - FC Twente, te weten  
het uiten van kwetsende spreekkoren in de richting van de scheidsrechter, waardoor de wedstrijd 
tijdelijk is stilgelegd. 
 
Bij bovengenoemd telefaxbericht van 24 maart 2011 heeft de aanklager appellante een 
schikkingsvoorstel als bedoeld in artikel 10 van het RTBV doen toekomen, inhoudende het opleggen 
van navolgende straf: 

- de voorwaardelijke opschorting van het recht van haar club tot het verkrijgen van 
toegangskaarten voor de eerstvolgende uitwedstrijd in de competitie, bekercompetitie of play-
offs van de KNVB, zulks met de proeftijd van 1 jaar. 

 
Het schikkingsvoorstel werd door appellante bij fax van 28 maart 2011 niet geaccepteerd. Derhalve 
werd de onderhavige zaak ter beslissing voorgelegd aan de tuchtcommissie betaald voetbal, hierna te 
noemen "tuchtcommissie".  
 
De mondelinge behandeling bij de tuchtcommissie heeft plaatsgevonden op donderdag 21 april 2011. 
De tuchtcommissie heeft bij die gelegenheid appellante gehoord, vertegenwoordigd door de heer E. 
Porcu, manager operationele zaken van FC Twente, de heer A. van der Weide, veiligheidscoördinator 
van FC Twente en mr. B.J.Th. Bouma, advocaat te Enschede  
 
De tuchtcommissie heeft in haar beslissing d.d. 5 mei 2011 bewezen geacht dat de tenlastegelegde 
feiten hebben plaatsgevonden. De bewezenverklaring steunt op de navolgende bewijsmiddelen: 

- Het meldingsformulier incidenten en wanordelijkheden terzake de wedstrijd AZ - FC Twente 
d.d. 27 februari 2011; 

- De schriftelijke verklaring van scheidsrechter R. Bossen; 
- De schriftelijke verklaring van assistent-scheidsrechter R. Bekebrede d.d. 27 februari 2011. 

 
De tuchtcommissie heeft onder meer het volgende overwogen: 
“De tuchtcommissie wijst beschuldigde erop dat zij zich slechts kan disculperen indien zij actief door 
feiten en/of omstandigheden aannemelijk maakt dat zij voor, tijdens en na de wedstrijd voldoende 
maatregelen heeft getroffen van dusdanig verstrekkende en stringente aard, dat de kans dat haar 
aanhang zich misdraagt te verwaarlozen is. Het is vaste rechtspraak van de tuchtcommissie dat in dit 
verband buitengewoon strenge eisen worden gesteld teneinde het karakter van de aansprakelijkheid 
van beschuldigde voor het gedrag van haar aanhang niet verloren te laten gaan.  
 
Ten aanzien van de spreekkoren acht de tuchtcommissie onvoldoende aannemelijk gemaakt dat 
beschuldigde aan haar aansprakelijkheid in deze heeft voldaan. In de eerste plaats heeft 
beschuldigde geen maatregelen getroffen aan het eind van de eerste helft richting haar eigen 
supporters noch heeft  zij zich gedurende de rust tot haar supporters gewend teneinde herhaling van 
de spreekkoren te voorkomen. Daarbij heeft AZ het initiatief genomen om in overleg te treden met de 
4

e
 official om de wedstrijd te laten stilleggen en dus niet op verzoek van beschuldigde en zijn tijdens 

en na afloop van de wedstrijd geen daders geïdentificeerd door stewards en/of middels 
camerabeelden. Evenmin is gebleken dat beschuldigde het initiatief heeft genomen om de 

stadionspeaker om te laten roepen tot het staken van de spreekkoren.  
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Beschuldigde verwijst naar een uitspraak inzake de wedstrijd FC Den Bosch – Helmond Sport van 29 
april 2010. Een verwijzing naar deze wedstrijd acht de tuchtcommissie onjuist, aangezien in dat geval 
de thuisspelende club verantwoordelijk werd gesteld voor de spreekkoren die zich hebben 
voorgedaan en in casu de uitspelende club ten laste wordt gelegd zich schuldig te hebben gemaakt 
aan spreekkoren. Hiervoor gelden andere richtlijnen terzake de bestraffing. 
 
De richtlijn wanordelijkheden zoals vermeld in het KNVB Handboek Veiligheid seizoen 2010/’11 geeft 
als uitgangspunt voor een straf bij spreekkoren van de uitspelende betaaldvoetbalorganisatie bij een 
eerste keer een voorwaardelijke wedstrijd zonder uitpubliek. De aanklager heeft deze richtlijn gevolgd, 
de tuchtcommissie ziet geen aanleiding af te wijken van de eis van de aanklager ter zitting.ʺ 
 
De commissie van beroep betaald voetbal, hierna te noemen: “commissie van beroep”, heeft de zaak 
mondeling behandeld op dinsdag 24 mei 2011 in aanwezigheid van de aanklager en appellante. 
Laatstgenoemde werd vertegenwoordigd door de heren  J.V. Munsterman, voorzitter, E. Porcu, 
manager operationele zaken en A. van der Weide, veiligheidscoördinator. Appellante werd bijgestaan 
door de mrs. B.J.Th. Bouma en P.H.J. Nij Bijvank, beiden advocaat te Enschede.  
Voorts waren aan de zijde van appellante aanwezig de heer J. Bruynesteyn, voorzitter van de 
supportersvereniging van FC Twente “Vak-P” en de heren  A. van Stokkum en  A. Caudron, 
bestuursleden van die supportersvereniging. 
 
3. De gronden van beroep 
 
Appellante is van oordeel, dat, zakelijk weergegeven, gelet op alle omstandigheden van dit geval en 
mede gelet op eerdere jurisprudentie op dit gebied, de haar op te leggen straf lager behoort uit te 
vallen. 
 
Hiertoe voert appellante navolgende aan. 
 
Ten onrechte heeft de tuchtcommissie gesteld dat in de eerste helft en in de rust niets is ondernomen 
door appellante.  
De spreekkoren begonnen nadat FC Twente-speler Douglas de rode kaart had gekregen, in de 43

e
 

minuut van de eerste helft. De scheidsrechter verklaart dat de spreekkoren aanhielden tot de rust. Dat 
betekent dat de spreekkoren in de eerste helft niet langer dan 2 á 3 minuten hebben geduurd. Dat 
maakt ook verklaarbaar waarom niet al in de eerste helft en in de rust actie werd ondernomen. Daar 
leek op dat moment ook geen aanleiding toe. De spreekkoren waren kortdurend en eindigden bij de 
rust. Appellante had ook niet hoeven te verwachten dat die spreekkoren na de rust zouden worden 
hervat.  
De heer Munsterman (voorzitter van FC Twente) en de heer Van Halst (manager algemene zaken) 
van FC Twente, zijn in de rust naar beneden gegaan om het vak met FC Twente-supporters in te 
gaan. Het duurde echter geruime tijd, voordat zij van AZ toestemming kregen dit te doen. Er is dus wel 
degelijk actie ondernomen door appellante in de rust maar door omstandigheden die niet aan haar te 
wijten zijn kon appellante niet direct ingrijpen. 
 
Nadat de tweede helft begon met dezelfde spreekkoren, zijn de heer Munsterman en de heer Van 
Halst op eigen initiatief naar de supporters gegaan, hebben hen in hun eigen vak toegesproken en 
gemaand te stoppen met spreekkoren. Tevens hebben zij de rest van de wedstrijd in het betreffende 
vak doorgebracht. Door die initiatieven zijn de spreekkoren ook daadwerkelijk geëindigd. 
 
Appellante was niet eerder geconfronteerd met kwetsende spreekkoren door haar eigen aanhang en 
was daardoor dan ook onaangenaam verrast. Dit blijkt ook uit een aantal verslagen van de Legal 
Counsel Disciplinary Services van de UEFA, terzake wedstrijden van appellante in Europese 
clubcompetities, waarin het voortreffelijke c.q. goede gedrag van de supporters tot uitdrukking wordt 
gebracht.  
 
Appellante heeft verwezen naar de uitspraak van de tuchtcommissie inzake de wedstrijd FC Den 
Bosch – Helmond Sport van 29 april 2010. De tuchtcommissie heeft geoordeeld dat het in die zaak 
ging om het publiek van  de thuisspelende club die zich aan spreekkoren schuldig maakten, terwijl bij 
spreekkoren door het publiek van de uitspelende ploeg andere richtlijnen gelden voor de bestraffing.  
Hoewel de laatste constatering op zichzelf juist is, laat dat onverlet dat de overwegingen met 
betrekking tot de strafmaat wel relevant zijn en dat de strafmaat in de zaak FC Den Bosch niet in 
overeenstemming was met de richtlijnen.  
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Die richtlijnen ( voor thuisspelende clubs) luiden dat bij een eerste overtreding als maatregel wordt 
opgelegd het opstellen van een plan van aanpak. Wanneer dat plan niet tijdig of niet naar behoren 
wordt uitgevoerd, wordt een boete opgelegd van € 7.500,--. 
Aan FC Den Bosch werd echter alleen een boete van € 2.500,-- opgelegd. Kortom: afwijking van 
richtlijnen is mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 
 
Afwijking van de richtlijn is hier ook goed verdedigbaar, omdat de voorzitter van FC Twente en haar 
manager algemene zaken aan het begin van de tweede helft met succes hebben ingegrepen.  
Daarnaast heeft FC Twente de stewards naar aanleiding van het incident in de wedstrijd tegen AZ 
geïnstrueerd voortaan zoveel mogelijk daders te identificeren. Tevens dient, naar het oordeel van 
appellante, een rol te spelen dat het uiten van kwetsende spreekkoren door haar aanhang tot nu toe 
een onbekend fenomeen was. 
 
Op grond hiervan is appellante van oordeel dat de opgelegde straf door de tuchtcommissie geen recht 
doet aan hetgeen appellante aan maatregelen heeft getroffen om de spreekkoren te laten staken en 
om herhaling in de toekomst te voorkomen. 
 
Appellante verzoekt de commissie van beroep de uitspraak van de tuchtcommissie te vernietigen en 
de veroordeling te beperken tot een onvoorwaardelijke veroordeling tot het opstellen van een plan van 
aanpak gericht op het voorkomen van verbaal geweld. 
Hoewel de richtlijn wanordelijkheden uit het Handboek Veiligheid niet voorziet in de mogelijkheid van 
veroordeling tot het opstellen van een plan van aanpak gericht op het voorkomen van verbaal geweld, 
wanneer het gaat om spreekkoren bij een uitspelende betaaldvoetbalorganisatie, valt niet in te zien 
waarom een dergelijke straf niet ook aan uitspelende clubs kan worden opgelegd. 
 
Een richtlijn is niet meer dan een richtlijn, waarvan altijd kan worden afgeweken, zoals ook de hiervoor 
genoemde uitspraak van de tuchtcommissie inzake de wedstrijd FC Den Bosch – Helmond Sport laat 
zien. 
Bovendien biedt ook het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal artikel 22, eerste lid, sub b de 
mogelijkheid om als straf op te leggen het opstellen van een plan van aanpak gericht op het 
voorkomen van verbaal geweld. Die mogelijkheid wordt in dat artikel niet beperkt tot thuisspelende 
betaaldvoetbalorganisaties. 
 
4. Vordering Aanklager 
 
De aanklager geeft aan dat wettig en overtuigend is bewezen dat er wanordelijkheden hebben 
plaatsgevonden bij de onderhavige wedstrijd, bestaande uit kwetsende spreekkoren in de richting van 
de scheidsrechter, waardoor de wedstrijd tijdelijk is stilgelegd. 
 
De vraag die in casu gesteld moet worden is of appellante alles heeft gedaan ter voorkoming en ter 
bestrijding van de wanordelijkheden. Naar het oordeel van de aanklager valt appellante hierin een 
verwijt te maken en kan appellante zich derhalve niet disculperen. Zo is niet gebleken dat appellante 
zich na afloop van de wedstrijd heeft ingespannen personen die zich schuldig hebben gemaakt aan de 
spreekkoren, op te sporen. Gelet op het feit dat stewards in het vak aanwezig waren en het gaat om 
een beperkte groep supporters, acht de aanklager het niet aannemelijk dat appellante geen enkele 
persoon heeft kunnen identificeren die zich schuldig zou hebben gemaakt aan de spreekkoren. 
Stewards zouden daar wel toe in staat moeten zijn.  
 
Het verzoek van appellante een straf op te leggen in de vorm van een plan van aanpak acht de 
aanklager voor een uitwedstrijd minder passend, mede omdat een plan van aanpak voor 
thuiswedstrijden veel meer inspanning vergt. 
 
De aanklager is van oordeel dat appellante zich niet kan disculperen en eist navolgende straf: 

- de voorwaardelijke opschorting van het recht van haar club tot het verkrijgen van 
toegangskaarten voor de eerstvolgende uitwedstrijd in de competitie, bekercompetitie of play-
offs van de KNVB, zulks met de proeftijd van 1 jaar. 

 
5. Bespreking van het verweer 
 
Appellante erkent dat de tenlastegelegde feiten zich hebben voorgedaan. 
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Ten aanzien van de tenlastegelegde feiten wijst de commissie van beroep appellante erop dat zij zich 
slechts kan disculperen indien zij actief door feiten en/of omstandigheden aannemelijk maakt dat zij 
voor, tijdens en na de wedstrijd voldoende maatregelen heeft getroffen van dusdanig verstrekkende 
en stringente aard, dat de kans dat haar aanhang zich misdraagt te verwaarlozen is. Het is vaste 
rechtspraak van de commissie van beroep dat in dit verband buitengewoon strenge eisen worden 
gesteld teneinde het karakter van de aansprakelijkheid van appellante voor het gedrag van haar 
aanhang niet verloren te laten gaan.  
 
In het KNVB Handboek Veiligheid is de richtlijn bestrijding verbaal geweld opgenomen. Deze richtlijn 
geeft een aantal beleidsuitgangspunten. Daarin is onder andere vermeld: 
"Bvo's en supportersverenigingen ondernemen al het mogelijke om ongewenste spreekkoren c.q. 
verbaal geweld tegen te gaan. Dat doen zij zowel preventief, beheersmatig als repressief. Dit betekent 
in elk geval dat aanstichters en daders worden aangesproken op hun gedrag. 
Het beleid is er in principe op gericht de (potentiële) daders - in het bijzonder de aanstichters - uit de 
anonimiteit te halen en hen aan te spreken op vertoond gedrag." 
 
Appellante heeft geen enkele supporter geïdentificeerd en een stadionverbod opgelegd vanwege het 
uiten van de ongewenste spreekkoren. Appellante had via haar eigen stewards personen kunnen 
identificeren. Tevens had appellante beelden bij AZ op kunnen vragen om op die manier personen te 
kunnen achterhalen. Ook had appellante zelf bij AZ kunnen verzoeken om de stadionspeaker om te 
laten roepen. Hiervan is de commissie van beroep niet gebleken. 
Wel heeft appellante tijdens de wedstrijd actie ondernomen doordat de voorzitter en de manager 
algemene zaken van FC Twente in het vak met haar supporters plaats hebben genomen, waarna de 
spreekkoren niet meer zijn voorgekomen. 
 
De commissie van beroep is dan ook van oordeel dat appellante zich niet kan disculperen. 
 
Ten aanzien van de strafmaat merkt de commissie van beroep navolgende op. 
Het opstellen van een plan van aanpak houdt in dat de betaaldvoetbalorganisatie de mogelijkheid 
krijgt van het bevoegde tuchtrechtelijke orgaan tot het doen van een investering gericht op voorkoming 
van herhaling van verbaal geweld, zulks voor rekening van een betaaldvoetbalorganisatie.  
Gelet op het feit dat appellante niet eerder geconfronteerd is geweest met dergelijke gedragingen van 
haar supporters, lijkt de commissie van beroep deze door appellante zelf voorgestelde straf in de 
gegeven omstandigheden geëigend. Hierbij merkt de commissie van beroep echter wel op dat een 
plan van aanpak alleen voor uitwedstrijden geen voldoende bijdrage levert aan de bestrijding van 
dergelijk ongewenst gedrag. Een plan van aanpak waarbij zowel voor thuis- als uitwedstrijden een 
inspanning moet worden geleverd, acht de commissie van beroep in casu daarom op zijn plaats. 
 
Ter volledigheid merkt de commissie van beroep het volgende op.  
In het geval van recidive zal de commissie van beroep de mogelijkheid ernstig onder ogen zien om 
aanstonds een onvoorwaardelijke straf op te leggen, ook al neemt zij nu de door de tuchtcommissie 
opgelegde voorwaardelijke straf niet over en kiest zij voor een andere strafmodaliteit. 
  
6. De beslissing 
 
De commissie van beroep bevestigt de beslissing van de tuchtcommissie waartegen het beroep is 
ingesteld, met uitzondering van de strafmaat. 
 
Appellante is terzake strafbaar en aan haar wordt, opnieuw rechtdoende, navolgende straf opgelegd: 
 

- een geldboete van € 7.500,-- maar geheel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar 
welke proeftijd ingaat op de dag waarop deze uitspraak wordt gedaan, onder de voorwaarde 
dat appellante een plan van aanpak gericht op het voorkomen van verbaal geweld voor 16 juli  
2011 opstelt en indient bij het bestuur betaald voetbal en dit plan vervolgens na bekrachtiging 
door het bestuur betaald voetbal binnen de in het plan daarvoor aangegeven periode uitvoert.  

 
In het plan van aanpak dient in ieder geval aandacht te worden besteed aan: 

- de rol van stewards bij het bestrijden van verbaal geweld tijdens de wedstrijd; 

- het opsporen/identificeren en bestraffen van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan 

verbaal geweld.  
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Aldus beslist op 17 juni 2011 door mrs C.H.B. Winters., voorzitter, A.A. Franken en M.P. Nan, leden, 
bijgestaan door mr. N. Kok, secretaris. 
 
 
 
 


