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COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL VAN DE KONINKLIJKE  
NEDERLANDSE VOETBALBOND 

 
 
1. Het beroep 
 
Willem II, hierna te noemen: “appellante”, heeft tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de 
tuchtcommissie betaald voetbal, hierna te noemen: “tuchtcommissie”, van 4 december 2014, waarbij 
appellante is veroordeeld tot: 
 

- een onvoorwaardelijke geldboete van € 15.000.-; 
- het spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal zonder publiek in de 

competitie, bekercompetitie of play-offs van de KNVB. Dit gedeelte van de straf is geheel 
voorwaardelijk met de proeftijd van 1 jaar. 

  
2. Het verloop van de procedure 
 
De aanklager betaald voetbal, hierna te noemen: “aanklager”, heeft appellante bij e-mailbericht van 30 
oktober 2014 op grond van artikel 19 juncto artikel 20 lid 2 sub a van het Reglement Tuchtrechtspraak 

Betaald Voetbal (hierna te noemen: “RTBV”)  in staat van beschuldiging gesteld terzake 

wanordelijkheden door de aanhang van appellante, bij gelegenheid van de wedstrijd Willem II – NAC 

d.d. 19 september 2014, te weten: 
- het meermalen afsteken van vuurwerk en/of 
- het meermalen gooien van vuurwerk richting/op het speelveld en/of 
- het gooien van voorwerpen richting de keeper van NAC/ op het speelveld en/of 
- het via de gracht klimmen over het veldhekwerk waardoor de ruimte tussen het veldhekwerk 

en de ledboarding werd betreden en/of 
- een poging tot het zoeken van de confrontatie met supporters van NAC. 

 
Bij bovengenoemd e-mailbericht van 30 oktober 2014 heeft de aanklager appellante een 
schikkingsvoorstel als bedoeld in artikel 10 van het RTBV doen toekomen, inhoudende: 

- een  onvoorwaardelijke geldboete van € 15.000,-; 
- het spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal zonder publiek in de 

competitie, bekercompetitie of play-offs van de KNVB. Dit gedeelte van de straf is geheel 
voorwaardelijk met de proeftijd van 1 jaar. 

 
Dit schikkingsvoorstel is door appellante niet geaccepteerd, hetgeen blijkt uit het schriftelijk bericht van 
appellante d.d. 3 november 2014. Vervolgens is de zaak aan de tuchtcommissie betaald voetbal 
voorgelegd. 
 
De mondelinge behandeling bij de tuchtcommissie heeft plaatsgevonden op 20 november 2014.  
De tuchtcommissie heeft bij die gelegenheid gehoord appellante, vertegenwoordigd door de heer  
B. van Gool, algemeen directeur van Willem II, de heer E. Peterse, manager veiligheid en facilitaire 
zaken van Willem II en mr. B.M. Bollen, als raadsman. 
 
De tuchtcommissie heeft in haar beslissing d.d. 4 december 2014 bewezen geacht dat de 
tenlastegelegde feiten hebben plaatsgevonden. De bewezenverklaring steunt op de navolgende 
bewijsmiddelen: 

- het rapportageformulier wedstrijdaudit Willem II – NAC Breda d.d. 19 september 2014 van 

auditor J. Hulst d.d. 20 september 2014; 

- het meldingsformulier incidenten en wanordelijkheden terzake de wedstrijd Willem II – NAC 

d.d. 19 september 2014; 
- de schriftelijke verklaring d.d. 19 september 2014 van scheidsrechter R. Liesveld; 
- de schriftelijke verklaring d.d. 8 oktober 2014 van de heer E. Peterse, manager veiligheid en 

facilitaire zaken van Willem II. 
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De tuchtcommissie heeft ten aanzien van het beroep op disculpatie door appellante onder meer het 
volgende overwogen: 
“De tuchtcommissie acht onvoldoende aannemelijk gemaakt dat beschuldigde, zowel voor als tijdens  
de wedstrijd, voldoende maatregelen heeft getroffen die in de gegeven omstandigheden van haar 
gevergd konden worden om de wanordelijkheden te voorkomen, te bestrijden dan wel herhaling 
daarvan in de toekomst te voorkomen. 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. 
 
Uit hetgeen beschuldigde heeft aangevoerd leidt de tuchtcommissie af dat zij wel verscheidene 
maatregelen heeft genomen ter voorkoming of beperking van onregelmatigheden doch dat die 

maatregelen niet voldoende zijn geweest.  
 
Volgens beschuldigde was van cruciaal belang voor de ongeregeldheden dat zonder overleg met 
beschuldigde besloten is de harde kern van NAC in het derde cluster (van bussen vanuit Breda naar 
Tilburg) te vervoeren, in tegenstelling tot in het tweede cluster, waardoor zij tegelijkertijd met de harde 
kern van beschuldigde bij het stadion zouden arriveren. Beschuldigde was hierdoor gedwongen om bij 
aankomst van het derde cluster extra beveiligers naar de entree van het uitvak te sturen. Het gevolg 
was echter wel dat dit ten koste is gegaan van een aantal beveiligers die gepositioneerd zouden staan 
op belangrijke posities in het stadion. 
Naar het oordeel van de tuchtcommissie valt het beschuldigde te verwijten dat beschuldigde kennelijk 
onvoldoende stewards ter beschikking had om op deze verandering te kunnen anticiperen. 
Beschuldigde was hierdoor niet in staat om ten tijde van de ongeregeldheden daadkrachtig op te 
treden en de veroorzakers van de ongeregeldheden te isoleren.  
 
Het verweer van beschuldigde dat slechts in het begin van de wedstrijd zich ongeregeldheden 
voordeden houdt geen stand nu uit het dossier blijkt dat gedurende de gehele wedstrijd zich 
wanordelijkheden hebben voorgedaan.  
 
Voorts valt beschuldigde te verwijten dat zij niet is overgegaan tot opschaling van het aantal stewards 
nu het incident met het gestolen t-shirt van de overleden Willem II-supporter heeft gezorgd, volgens 
beschuldigde zelf, voor verhoogde spanningen tussen beide supportersgroepen en een escalerend 
effect zou kunnen hebben. ” 

 
Ten aanzien van de strafmaat heeft de tuchtcommissie het navolgende overwogen. “Het weegt voor 
de tuchtcommissie zwaar dat beschuldigde zijn veiligheidsorganisatie dusdanig heeft ingericht dat zij 
niet in staat is geweest om adequaat te reageren op de wanordelijkheden die zich voordeden tijdens 
de wedstrijd. Bovendien beschikt beschuldigde over een strafkaart waarop meerdere aantekeningen 
voorkomen zodat van beschuldigde een meer dan gemiddelde waakzaamheid mag worden verwacht.    
 
De eis van de aanklager, inhoudende een onvoorwaardelijke geldboete van € 15.000,- alsmede het 
spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal van haar club zonder publiek,  
geheel voorwaardelijk met de proeftijd van 1 jaar, acht de tuchtcommissie gelet op de onderhavige  
gebeurtenissen alleszins passend. De tuchtcommissie is niet gebleken van omstandigheden op grond 
waarvan zou moeten worden afgeweken van de geëiste straf en volgt derhalve de aanklager in zijn 
eis.” 

 
De commissie van beroep betaald voetbal, hierna te noemen: “commissie van beroep”, heeft in 
aanwezigheid van de aanklager, de zaak mondeling behandeld op 15 januari 2015. Zij heeft bij die 
gelegenheid gehoord appellante, vertegenwoordigd door de heer B. van Gool, algemeen directeur van 
Willem II, de heer E. Peterse, manager veiligheid en facilitaire zaken van Willem II, mevrouw  
M. Reijrink, lid van de raad van commissarissen van Willem II en mr. B.M. Bollen, als raadsman. 
 
3. De gronden van beroep 
 
Appellante stelt zich primair op het standpunt dat zij dient te worden vrijgesproken van het haar ten 
laste gelegde, omdat zij zich ten aanzien van deze wanordelijkheden kan disculperen. Op zichzelf 
betwist appellante niet dat de tenlastegelegde wanordelijkheden zich hebben voorgedaan. 
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Subsidiair stelt appellante zich op het standpunt dat een straf als opgelegd door de tuchtcommissie in 
strijd zou zijn met de redelijkheid en de billijkheid. Volstaan zou kunnen worden met een gematigde 
geldboete. 
 
Uit vaste rechtspraak blijkt dat een beschuldigde club zich kan disculperen indien zij aannemelijk kan 
maken dat zij voor, tijdens en na de betreffende wedstrijd voldoende maatregelen heeft getroffen van 
dusdanig verstrekkende en stringente aard, dat de kans dat haar aanhang zich zou misdragen, te 
verwaarlozen was. 
Appellante wijst erop dat de aanklager uit lijkt te gaan van een risico-aansprakelijkheid hetgeen niet 
juist is. In dit verband verwijst appellante ook naar de uitspraak van de tuchtcommissie terzake 
Fortuna Sittard – MVV van 2012 waarbij Fortuna Sittard is vrijgesproken, ondanks wanordelijkheden. 
 
De wedstrijd Willem II – NAC was, na de promotie van Willem II, weer de eerste derby op het hoogste 
niveau. Gelet op de rivaliteit tussen de supportersgroepen is de wedstrijd als risicowedstrijd 
ingeschaald. Appellante heeft hiertoe een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen waarmee een 
investering gepaard is gegaan van ongeveer €  75.000,- 
Dit betreft navolgende maatregelen: 
 
Structurele verbeteringen aan het stadion 

- een bufferzone in het uitvak door plaatsing lexaanwand; 
- beide lexaanwanden zijn vervangen, verstevigd en waar mogelijk geblindeerd; 
- de netten boven de buitenste lexaanwanden zijn doorgetrokken tot en met de ruimte boven de 

gracht 
- uitbreiding cameracircuit met drie nieuwe en verbeterde camera‟s gericht op vakken met 

fanatieke aanhang; 
 

Veiligheidsbesprekingen met betrokken partijen 
- besprekingen met politie Tilburg, gemeente Tilburg en het Supporterscollectief waarbij 

supporters o.a. zijn gewezen op het door Willem II te hanteren „zero-tolerance‟-beleid omtrent 
wanordelijkheden; 

- aanstelling voormalig directeur van Willem II, de heer Galle, als supporterscoördinator; 
- overleg op 6 augustus 2014 tussen Willem II, NAC, politie Tilburg en politie Breda, waarbij de 

volgende veiligheidsmaatregelen zijn afgesproken: 
o +/- 600 kaarten voor NAC supporters in plaats van 800 kaarten; 
o Verplichte buscombi-regeling voor NAC-supporters; 
o Beperkte aankoop kaarten door aanhang Willem II; 
o Gespreide aankomst van NAC-supporters in drie opeenvolgende clusters; 
o Geen alcohol in het stadion. 

 
Intensivering toezicht & surveillance 

- Aanlaten binnen – en buitenverlichting stadion; 
- Afspraak met politie Tilburg om de surveillance rondom het stadion substantieel te 

intensiveren; 
- Controle van de genomen veiligheidsmaatregelen door medewerkers Willem II. 

 
Tevens heeft appellante er voor gekozen om het maximale aantal stewards en beveiligers in te 
schakelen. Op basis van licentie-eisen is appellante verplicht om iedere thuiswedstrijd 80 stewards en 
8 beveiligers in te zetten. Appellante heeft echter de maximaal mogelijke inzet gebruikt, namelijk 104 
stewards en 28 beveiligers. Bovendien heeft appellante besloten tot de inzet van een opgeschaald 
aantal politie-agenten in vergelijking tot andere wedstrijden.  
 
De tuchtcommissie verwijt appellante echter dat zij niet is overgegaan tot opschaling van het aantal 
stewards naar aanleiding van het zogenaamde „shirt-incident‟ in de avond voorafgaande aan de 
wedstrijd. 
Naast het feit dat het niet mogelijk is om een maximale opschaling nog verder op te schalen, was er 
ook geen enkele reden om ϋberhaupt een verdere opschaling te overwegen. 
 
Direct nadat de veiligheidscoördinator van appellante op de hoogte werd gesteld van het gestolen 
shirt heeft hij contact gehad met de veiligheidscoördinator van NAC, de gemeente Tilburg en de politie 
Tilburg.  
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Aangezien het incident een escalerend effect zou kunnen hebben, heeft appellante er bij NAC op 
aangedrongen dat het shirt ruim vóór aanvang van de wedstrijd terug bij de supporters van Willem II 
moest zijn.  
Zo niet, dan overwoog appellante de burgemeester te verzoeken de wedstrijd te verbieden. Na 
overleg is het shirt diezelfde nacht nog door de NAC-supporters aan de supporters van Willem II 
teruggegeven. 
De volgende dag is er continu overleg geweest met de supportersgroepen van appellante, de 
supporterscoördinator van appellante en de veiligheidscoördinator van NAC maar ook met de 
gemeente Tilburg en de politie van Tilburg en Breda om te bepalen of het shirt-incident daadwerkelijk 
tot verhoogde spanningen had geleid hetgeen zou kunnen resulteren in het laten verbieden van de 
wedstrijd. Dit bleek echter niet het geval. Van cruciaal belang hierbij was dat beide politiekorpsen 
uitdrukkelijk van mening waren dat er geen aanwijzingen waren voor mogelijke vergeldingsacties. 
 
De tuchtcommissie gaat naar het oordeel van appellante te kort door de bocht door aan te nemen dat 
er een verband zou zijn tussen het shirt-incident en de incidenten gedurende de wedstrijd. Van een 
dergelijk verband was geen sprake. 
 
Naast de reeds genoemde maatregelen heeft appellante voorafgaand  aan de wedstrijd navolgende 
maatregelen getroffen: 

- Bij de briefing aan stewards en beveiligers is de focus gelegd op de vakken met fanatieke 
aanhang van Willem II en NAC; 

- Tijdens het veiligheidsoverleg zijn de veiligheidsmaatregelen afgestemd met 
veiligheidscoördinatoren van beide clubs, de supporterscoördinatoren van beide clubs, de 
arbitrage en de auditor; 

- Aan de supporters is via de grote schermen en de stadionspeaker een oproep gedaan tot het 
op positieve wijze steunen van hun club en zich te onthouden van wangedrag, waaronder het 
afsteken van vuurwerk. 

 
Naar aanleiding van de incidenten tijdens de wedstrijd merkt appellante het volgende op. 
Voor de ongeregeldheden met een paar supporters die de gracht hebben willen betreden, treft 
appellante geen blaam. De incidenten in de gracht hebben zich in de 10

e
 en 15

e
 minuut van de 

wedstrijd voorgedaan.  
De betreffende supporters zijn direct uit de gracht verwijderd en met behulp van stewards terug het 
vak op gezet. Dit laatste is gebeurd op last van de politie om nadere ongeregeldheden te voorkomen. 
 
Hierbij is het volgende van cruciaal belang. Partijen hadden afgesproken dat de supporters van NAC 
verspreid in drie clusters bij het stadion van Willem II zouden arriveren. De harde kern van NAC zou in 
het tweede cluster worden vervoerd.  De eerste reden hiervoor was dat als de harde kern van NAC in 
het tweede cluster zou zitten, zij zouden arriveren voordat de harde kern van appellante bij het stadion 
zou arriveren. De tweede reden was dat de stewards en beveiligers van appellante dan op tijd hun 
positie in het stadion in konden nemen. 
 
Zonder overleg met appellante is echter besloten de harde kern van NAC in het derde cluster te 
vervoeren waardoor zij tegelijk met de harde kern van appellante bij het stadion zouden arriveren. De 
politie besloot toen het derde cluster een tijd te laten omrijden, waardoor dit derde cluster pas na het 
begin van de wedstrijd bij het stadion arriveerde. NAC had slechts het minimum aan stewards 
meegestuurd, te weten 17, die inmiddels al de nodige klappen hadden opgevangen. Daarom heeft 
appellante besloten NAC te assisteren en extra stewards en beveiligers naar de entree van het uitvak 
te sturen. Dit was ook mogelijk omdat appellante een opgeschaalde bezetting had. Het gevolg was 
wel dat deze extra stewards van de posities zijn gehaald waar men op dat moment een dubbele 
bezetting had. 
 
Ten aanzien van de incidenten met vuurwerk merkt appellante op dat de fanatieke aanhang van beide 
clubs 1 op 1 zijn gefouilleerd. De overige supporters van appellante zijn selectief gefouilleerd. 
Er heeft geen vermenging plaatsgevonden tussen gefouilleerde en niet gefouilleerde supporters 
omdat stewards die in de gracht gepositioneerd staan deze vermenging niet toestaan. 
Daarnaast merkt appellante op dat, ondanks een deugdelijke fouillering, het vuurwerk dat tijdens de 
wedstrijd is afgestoken een dusdanig geringe omvang heeft dat dit kan worden verborgen op plaatsen 
die bij een fouillering niet kunnen c.q. mogen worden bereikt. 
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Een treffend voorbeeld hiervan is de recente bekerfinale tussen PEC Zwolle en Ajax waarbij is vast 
komen te staan dat ondanks een goede fouillering, het niet mogelijk is om al het vuurwerk uit het 
stadion te weren. 
 
Het vuurwerk is veelal achter spandoeken aangestoken en daarna weggegooid waarna het pas effect 
begon te geven. Het is voor een steward dan vaak niet meer te achterhalen wie het vuurwerk 
daadwerkelijk heeft weggegooid, laat staan wie het heeft afgestoken.  
Appellante heeft ervoor gekozen de prioriteit te leggen bij de opsporing van personen die het vuurwerk 
hebben afgestoken en/of hebben gegooid op basis van camerabeelden. Uit de stadionverboden die 
zijn opgelegd voor het afsteken van vuurwerk, blijkt dat deze keuze zijn vruchten heeft afgeworpen. 
Bovendien heeft appellante –nadat de scheidsrechter daarom had verzocht- de stadionspeaker laten 
omroepen te stoppen met het afsteken en gooien van vuurwerk. 
 
Ook na de wedstrijd heeft appellante direct actie ondernomen met betrekking tot: 

- Opsporing en sanctionering daders op basis van de beelden in samenwerking met de politie; 
- Opleggen 9 stadionverboden. 
- Evaluatie met betrokken partijen binnen twee weken. 

 
Appellante merkt op dat zij door de promotie naar de Eredivisie ook onbekende supporters uit België 
aantrekt. Deze supporters zijn moeilijk te bereiken voor appellante en dus ook moeilijk in de hand te 
houden. 
 
Primair is appellante van oordeel dat zij voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd alle maatregelen, 
van meer dan voldoende verstrekkende aard, heeft getroffen die van haar hadden mogen verwacht 
om de kans op wanordelijkheden te minimaliseren, te bestrijden en herhaling daarvan in de toekomst 
te voorkomen.  Appellante verzoek dan ook om vrijspraak. 
 
Subsidiair is appellante van oordeel dat een gematigde geldboete zou moeten worden opgelegd. Met  
het spelen van een eventuele thuiswedstrijd zonder publiek wordt appellante onevenredig hard 
gestraft; dit onderdeel van de sanctie is weliswaar door de tuchtcommissie voorwaardelijk opgelegd, 
maar dit betekent dat de kans zeer groot is dat appellante daadwerkelijk met een thuiswedstrijd 
zonder publiek wordt geconfronteerd bij de eerstvolgende wanordelijkheid. Een dergelijke straf zou  
enorme financiële consequenties voor appellante hebben alsmede (imago)schade. 
Daarnaast merkt appellante op dat de straf  die de tuchtcommissie aan haar heeft opgelegd, in geen 
verhouding staat tot de sancties die aan Ajax zijn opgelegd als gevolg van de ongeregeldheden 
tijdens de recente bekerfinale tegen PEC Zwolle. Ajax mocht als sanctie geen supporters meenemen 
naar de uitwedstrijd tegen de amateurs van Urk. De KNVB, organisator van de bekerfinale, heeft geen 
sanctie opgelegd gekregen. 
 
4. Vordering aanklager 
 
De aanklager geeft aan dat naar zijn oordeel de tenlastegelegde feiten vast staan. 
 
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. 
 
De aanklager merkt op dat appellante bij de tuchtcommissie heeft aangegeven dat de spanning door 
het shirt-incident en de daarop gevolgde maatregelen enigszins was afgenomen, maar de toon was 
gezet. Bij onderhavige behandeling geeft appellante echter aan dat de spanning veel minder zou zijn 
geweest. Deze laatste lezing komt appellante nu kennelijk beter uit, maar de aanklager houdt vast aan 
hetgeen appellante eerder heeft verklaard. 
 
Appellante is verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion maar appellante geeft nu een aantal 
keer aan dat de verantwoordelijkheid bij de politie ligt. Dit is naar het oordeel van de aanklager niet 
juist. Appellante stelt dat zij de personen die over de hekken zijn geklommen op uitdrukkelijke wens 
van de politie heeft terug geleid naar hun supportersvak en dus niet uit het stadion heeft gezet, maar 
die wens ontsloeg appellante niet van haar eigen verantwoordelijkheid om adequaat in te grijpen en 
door de desbetreffende personen eenvoudig terug te brengen naar hun plaatsen in het stadion, schoot 
appellante tekort. 
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Appellante heeft tevens aangegeven een uiterst gedegen voorbereiding te hebben gehad en met alle 
betrokken partijen goede afspraken te hebben gemaakt. Wat de aanklager hierin echter mist is dat er 
geen expliciete afspraak met NAC is gemaakt over het aantal stewards dat NAC mee zou nemen. 
Doordat NAC een minimaal aantal stewards had meegenomen, moesten er stewards van Willem II op 
plekken worden weggehaald waar ongeregeldheden ontstonden.  

 
Dat de bus met de harde kern van NAC uiteindelijk later arriveerde dan de bedoeling was, is naar het 
oordeel van de aanklager niet een dermate onvoorziene omstandigheid dat appellante zich hierdoor 
kan disculperen. 
Het komt wel vaker voor dat een bus later arriveert dan gepland, daar moet een 
betaaldvoetbalorganisatie op in kunnen spelen. 
 
De wanordelijkheden hebben tijdens de hele wedstrijd plaatsgevonden. Ten aanzien van de 
verklaringen van de arbitrage die nagenoeg eensluidend zijn, heeft de aanklager telefonisch contact 
gehad met de betreffende scheidsrechter, de heer Liesveld.  
Hij heeft aangegeven dat de 4

e
 official  verantwoordelijk is voor wat er buiten het veld gebeurt. Na 

afloop heeft de arbitrage met elkaar gesproken over wat er is gezien en op basis hiervan is een 
gezamenlijke verklaring opgesteld. 

 
De aanklager erkent dat het ingewikkeld is om vuurwerk op te sporen bij de fouillering. Een goede 
voorbereiding zit ook in de dialoog met supporters; appellante is al eerder veroordeeld voor het 
afsteken van vuurwerk dus een dialoog met de supporters had al eerder plaats moeten vinden. 
 
Ten aanzien van de sancties voor de wanordelijkheden bij de bekerfinale tussen Ajax en PEC Zwolle 
geeft de aanklager aan dat op basis van de huidige reglementen van de KNVB, de KNVB zelf niet 
bestraft kan worden. Hiervoor moet eerst een reglementswijziging plaatsvinden. Daarnaast is dit ook 
een andere situatie omdat de KNVB geen directe binding heeft met deze clubsupporters. 
Tevens speelt hier een rol dat een aanzienlijk aantal stadionverboden is opgelegd voor de 
wanordelijkheden bij deze bekerfinale, te weten 77 en dat is een veel hoger aantal dan waarvan in 
deze zaak sprake is. 

 
Appellante heeft een strafkaart; hier staat onder andere 3 keer een forse boete op voor soortgelijke 
wanordelijkheden. Dan moet je als club nog meer doen, het gaat er ook om dat je supporters wijst op 
de eigen verantwoordelijkheid. 
 
De aanklager is van oordeel dat appellante zich ten deze niet kan disculperen en vindt het niet nodig 
om ter zitting een hogere straf te eisen dan was voorgesteld in het schikkingsvoorstel. 
 
De aanklager vordert derhalve als volgt: 
 
-  een onvoorwaardelijke geldboete van € 15.000,-; 
 
-  het spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal zonder publiek in de 

competitie, bekercompetitie of play-offs van de KNVB. Dit gedeelte van de straf is geheel 
voorwaardelijk met de proeftijd van 1 jaar. 

 
5. Bespreking van het verweer 
 
Appellant erkent dat de tenlastegelegde feiten zich hebben voorgedaan maar stelt dat zij er alles aan 
heeft gedaan om de wanordelijkheden te voorkomen en te beperken.  
 
De commissie van beroep wijst 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 supporters niet verloren te laten gaan.  
 
De commissie van beroep overweegt in dit verband het volgende. 
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Appellante geeft aan diverse maatregelen te hebben genomen ter voorkoming en beperking van 
onregelmatigheden, waaronder het fouilleren van de supporters, het omroepen door de 
stadionspeaker, diverse aanpassingen in het stadion, het voeren van veiligheidsoverleg en het 
opleggen van stadionverboden. 
 
Op grond van het KNVB Handboek Veiligheid, dient de betaaldvoetbalorganisatie met alle middelen 
die haar ter beschikking staan te voorkomen dat het publiek binnen een stadion vuurwerk meeneemt, 
voorhanden heeft dan wel afsteekt. De achtergrond van deze maatregel is het grote gevaar dat uitgaat 
van het afsteken van vuurwerk op tribunes waar grote aantallen mensen dicht op elkaar verblijven.  
 
De commissie van beroep stelt vast dat gedurende de gehele wedstrijd diverse keren vuurwerk is 
afgestoken. Dit betrof knalvuurwerk, fakkels, flitsvuurwerk en rookpotten. Het flitsvuurwerk werd 
enkele keren op het veld gegooid.  
Appellante heeft verklaard dat vuurwerk vaak niet via fouillering kan worden opgespoord vanwege het 
geringe formaat van bepaalde soorten vuurwerk en de beperkingen die gelden voor de manier waarop 
gefouilleerd mag worden. 
De commissie van beroep ziet onder ogen dat het inderdaad moeilijk is om klein formaat vuurwerk bij 
fouillering te onderscheppen, maar, gelet op de hoeveelheid en de diversiteit van het vuurwerk, dat in 
dit geval onopgemerkt het stadion is binnengebracht, is niet aannemelijk geworden dat de fouillering in 
alle gevallen op de meest adequate wijze heeft plaatsgevonden. Appellante heeft ook niet de stelling 
verdedigd dat al het binnengebrachte vuurwerk zo klein was als zij, bij wijze van voorbeeld, ter zitting 
van de commissie van beroep heeft getoond. De commissie van beroep is van oordeel dat de door 
appellante getroffen maatregelen niet voldoen aan de maatstaf voor maatregelen van stringente en 
verstrekkende aard. 
 
Voorts geeft de strafkaart van appellante aan dat in de afgelopen seizoenen herhaaldelijk hetzelfde 
wangedrag door haar supporters heeft plaatsgevonden.  
De door appellante gemaakte vergelijking met de uitspraak van de tuchtcommissie terzake de 
wedstrijd Fortuna Sittard - MVV gaat naar het oordeel van de commissie van beroep niet op. Juist in 
die uitspraak maakt de tuchtcommissie melding van diverse inspanningen van Fortuna Sittard 
voorafgaand aan de wedstrijd om te voorkomen dat haar supporters vuurwerk mee zou nemen en af 
zouden steken. Zo is onder andere een vuurwerkshow georganiseerd en is via mail, brief en 
nieuwsbrief verzocht geen vuurwerk af te steken. Van dergelijke activiteiten bij appellante is niet 
gebleken. 
Daarnaast dient elke situatie op zich te worden beoordeeld. 
 
Appellante heeft aangevoerd dat de reden dat de ongeregeldheden plaats hebben kunnen vinden 
onder andere werd veroorzaakt doordat een aantal van de stewards en beveiliging van appellante 
ondersteuning boden bij de supporters van NAC hetgeen weer een gevolg was van het te laat 
arriveren van de bus met de harde kern van NAC. 
 
De commissie van beroep is van oordeel dat appellante zich ook op dit punt niet kan disculperen. 
Dat de bus met de harde kern supporters van NAC uiteindelijk later arriveerde dan volgens de vooraf 
gemaakte afspraken de bedoeling was, is naar het oordeel van de commissie van beroep niet een 
dermate onvoorziene omstandigheid dat appellante zich hierdoor kan disculperen. Het komt wel vaker 
voor dat een bus later arriveert dan gepland, daar moet een betaaldvoetbalorganisatie op in kunnen 
spelen dan wel op voorbereid zijn, ook wat betreft de inzet van stewards. 
 
De commissie van beroep hecht er echter wel aan op te merken dat zij van oordeel is dat appellante 
ook maatregelen heeft getroffen om wanordelijkheden te voorkomen en op veel onderdelen inzet heeft 
getoond. Tevens zijn na afloop 9 stadionverboden opgelegd.  
 
Blijkens de strafkaart van appellante is zij al diverse malen voor wanordelijkheden bestraft, waarbij ook 
sprake was van het afsteken en/of gooien van vuurwerk. Op 19 mei 2014 is daarvoor door de 
aanklager een boete van € 10.000 opgelegd, op 25 juni 2014 een boete van € 12.500.  
Ondanks deze boetes blijven wanordelijkheden zich bij appellante voordoen. Naar het oordeel van de 
commissie is een matiging van de boete, zoals door appellante bepleit, dan ook niet op zijn plaats. 
Daarnaast ligt een voorwaardelijke straf in de rede, alleen al om appellante te stimuleren zich nog 
meer in te spannen dan tot nu toe is gedaan om wanordelijkheden te voorkomen.  
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Appellante heeft aangegeven dat de opgelegde voorwaardelijke straf van het spelen van een wedstrijd 
zonder publiek onevenredig zwaar is, De commissie van beroep ziet in de door appellante getroffen 
maatregelen aanleiding om deze opgelegde en opnieuw gevorderde voorwaardelijke straf niet op te 
leggen. Gelet op de ernst van de wanordelijkheden en de strafkaart van appellante, acht de 
commissie van beroep een hoge(re) geldboete een meer passende straf, waarvan de helft 
voorwaardelijk, met een proeftijd van 1 jaar.  
 
6. De beslissing 
 
De commissie van beroep bevestigt de beslissing van de tuchtcommissie waartegen het beroep is 
ingesteld onder verbetering en aanvulling van gronden en behoudens de strafmaat. De commissie van 
beroep acht het tenlastegelegde feit bewezen en veroordeelt appellante met ingang van heden tot: 
 
Een geldboete van € 50.000,- waarvan € 25.000,- voorwaardelijk met de proeftijd van 1 jaar. 
 

Appellante wordt veroordeeld in de kosten zowel in eerste aanleg als in beroep; in beroep begroot op  
€ 275,- te verrekenen in rekening-courant. 
 
Aldus beslist op 30 januari 2015 door mrs. J.D.  Loorbach, voorzitter, M. Barels en C.H.B. Winters, 
leden, bijgestaan door mr. N. Kok, secretaris. 
 
 

 


