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1. Het beroep 
 
NEC, hierna te noemen: “appellante”, heeft tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de 
tuchtcommissie betaald voetbal, hierna te noemen: “tuchtcommissie”, van 25 september 2012, 
waarbij appellante is veroordeeld tot: 

- een onvoorwaardelijke geldboete van € 2.500; 
- een voorwaardelijke opschorting van het recht van haar club tot het verkrijgen van 

toegangskaarten voor de eerstvolgende uitwedstrijd tegen Vitesse in de competitie, 
bekercompetitie of play-offs van de KNVB, zulks met een  proeftijd van 1 jaar. 

  

2. Het verloop van de procedure 

De aanklager betaald voetbal, hierna te noemen: “aanklager”, heeft appellante bij telefaxbericht 
van 13 augustus 2012 op grond van artikel 19 juncto artikel 20, lid 2, sub a van het Reglement 
Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal in staat van beschuldiging gesteld voor wanordelijkheden 
door de aanhang van haar club bij gelegenheid van de op 13 mei 2012 gespeelde wedstrijd 
Vitesse – NEC, te weten een poging tot uitbraak uit het bezoekersvak en/of het aanrichten van 
vernielingen na afloop van de wedstrijd. 
 
Bij bovengenoemd telefaxbericht van 13 augustus 2012 heeft de aanklager appellante een 
schikkingsvoorstel als bedoeld in artikel 10 van het RTBV doen toekomen, inhoudende: 

- een onvoorwaardelijke geldboete van € 2.500; 

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

 
Dit schikkingsvoorstel is door appellante niet geaccepteerd, hetgeen blijkt uit het schriftelijk bericht 
van appellante d.d. 21 augustus 2012. Vervolgens is de zaak aan de tuchtcommissie betaald 
voetbal, hierna te noemen "tuchtcommissie", voorgelegd. 
 
De mondelinge behandeling bij de tuchtcommissie heeft plaatsgevonden op 6 september 2012. 
De tuchtcommissie heeft bij die gelegenheid gehoord appellante, vertegenwoordigd door de 
heer mr. E. Oomen, advocaat, de heer J. Swart, algemeen directeur NEC, de heer J. Bluyssen, 
manager operationele zaken NEC en mevrouw L. Gijsbers, veiligheidscoördinator NEC. 
 
De tuchtcommissie heeft in haar beslissing d.d. 25 september 2012 bewezen geacht dat de 
tenlastegelegde feiten hebben plaatsgevonden. De bewezenverklaring steunt op de navolgende 
bewijsmiddelen: 

- De auditrapportage van de heer A. Meijer d.d. 13 mei 2012; 
- De ter zitting van de tuchtcommissie afgelegde verklaring alsmede de schriftelijke 

verklaring van appellante d.d. 23 mei 2012; 
- De schriftelijke verklaring van Vitesse d.d. 2 juli 2012. 

 
De tuchtcommissie heeft onder meer het volgende overwogen: 
“De tuchtcommissie wijst beschuldigde erop dat zij zich slechts kan disculperen indien zij 
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.  
De tuchtcommissie toetst de onderhavige zaken aan dit criterium.  
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De tuchtcommissie acht onvoldoende aannemelijk gemaakt dat beschuldigde tijdens en na de 
wanordelijkheden die na afloop van de wedstrijd hebben plaatsgevonden voldoende 
maatregelen heeft getroffen die in de gegeven omstandigheden van haar gevergd konden 
worden om de wanordelijkheden te bestrijden dan wel herhaling daarvan in de toekomst te 
voorkomen. 
 
Het verwijt dat beschuldigde naar het oordeel van de tuchtcommissie gemaakt kan worden, is 
dat er kennelijk onvoldoende maatregelen zijn genomen om, tijdens en na de poging tot 
uitbraak uit het bezoekersvak en het aanrichten van vernielingen, tot identificatie van daders te 
kunnen komen mede waardoor er geen aanhoudingen konden worden verricht en geen 
stadionverboden konden worden opgelegd.  
 
De tuchtcommissie overweegt dat wanordelijkheden niet altijd te voorkomen zijn. Echter, in 
casu is beschuldigde aansprakelijk te stellen voor het onvoldoende repressief optreden. 
Beschuldigde had naar het oordeel van de tuchtcommissie beter, sneller en slagvaardiger 
moeten optreden tegen de personen die de wanordelijkheden hebben gebezigd. 
 
Ten aanzien van de strafmaat overweegt de tuchtcommissie thans het navolgende.  
Het weegt voor de tuchtcommissie zwaar, dat ondanks het feit dat de onderhavige 
wanordelijkheden geruime tijd in beslag hebben genomen in een afgesloten bezoekersvak en er 
zeer veel stoeltjes zijn vernield en er ook met stoeltjes, dan wel onderdelen daarvan is gegooid 
binnen en buiten het bezoekersvak, beschuldigde geen enkele dader heeft geïdentificeerd 
waardoor geen aanhoudingen worden verricht en of stadionverboden konden worden opgelegd.  
 
De tuchtcommissie oordeelt dan ook dat beschuldigde tekort is geschoten met betrekking tot de 
plaatsgevonden incidenten en derhalve strafbaar is. 
Wel ziet de tuchtcommissie aanleiding af te wijken van de door de aanklager geëiste straf 
vanwege de omstandigheid dat mede door de inzet van de stewards van beschuldigde is 
voorkomen dat supporters daadwerkelijk konden uitbreken uit het uitvak, dit terwijl er gedurende 
geruime tijd provocaties plaatsvonden van de zijde van Vitesse supporters die zich kennelijk 
toegang hadden verschaft tot de ruimte gelegen direct voor het bezoekersvak. De 
tuchtcommissie acht, mede gelet op de strafkaart van beschuldigde, waarop geen aantekening 
voorkomt de navolgende straf passend."  
 
De commissie van beroep betaald voetbal, hierna te noemen: “commissie van beroep”, heeft in 
aanwezigheid van de aanklager, de zaak mondeling behandeld op 23 oktober 2012. Zij heeft bij 
die gelegenheid gehoord appellante, vertegenwoordigd door de heer mr. E. Oomen, advocaat, 
de heer J. Swart, algemeen directeur NEC, de heer J. Bluyssen, manager operationele zaken 
NEC en mevrouw L. Gijsbers, veiligheidscoördinator NEC. Als toehoorder was mevrouw M. 
Thijssen aanwezig. 
Tevens zijn ter zitting beelden vertoond van de incidenten. De beelden zijn in het stadion van 
Vitesse opgenomen en via de politie aan appellante ter beschikking gesteld. Appellante heeft 
de beelden zelf geknipt. 
 
3. De gronden van beroep 
 
Appellante geeft aan dat zij, naar haar oordeel, ten onrechte is veroordeeld voor 
wanordelijkheden na de wedstrijd Vitesse – NEC op 13 mei 2012. 
 
Hiertoe voert zij het navolgende aan.  
 
Enkele minuten na het laatste fluitsignaal zijn er wanordelijkheden uitgebroken in het vak met 
NEC-supporters. Deze wanordelijkheden zijn echter een gevolg geweest van feiten en gedrag, 
waarop appellante geen enkele invloed kon uitoefenen.  
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Dit betreft navolgende feiten: 
 

- de spelers van Vitesse meenden tijdens een ereronde door het stadion, provocerende 
gebaren te moeten maken richting het uitvak van NEC; 

- ongeveer op dat moment ging de nooduitgang vooraan in het uitvak plotseling open als 
gevolg van een beweging van een steward van NEC, zonder dat enige fysieke druk aan 
de orde was; 

- de supporters van Vitesse zagen vervolgens aanleiding om de NEC-supporters in het 
uitvak eveneens te gaan provoceren en kwamen daarvoor zelfs in de bufferzone naast 
het uitvak en aan de voorzijde van het uitvak. 

 
Als deze feiten zich niet hadden voorgedaan, zouden, naar het oordeel van appellante, 
hoogstwaarschijnlijk geen wanordelijkheden zijn uitgebroken in het uitvak van NEC. De beelden 
tonen dit genoegzaam aan.  
Kort voor de ereronde van Vitesse-spelers kwamen de NEC-spelers hun supporters bedanken. 
De sfeer in het uitvak was toen zeer gemoedelijk, wat ook uit de beelden blijkt. 
 
De heer Bluyssen stond in het uitvak evenals de heer Theo van Benthem vanuit het bestuur van 
appellante. Het is tevens gebruikelijk om een aantal reservespelers in dat vak te laten 
plaatsnemen om zo ook te proberen de gemoederen te sussen. Er waren 780 
seizoenkaarthouders in het uitvak aanwezig. 
 
Reeds voor de wedstrijd heeft appellante aan Vitesse laten weten, dat de nooduitgang vooraan 
het uitvak defect was. Vitesse heeft daarop geen noemenswaardige actie ondernomen (de 
technische dienst is alleen maar even komen kijken). De beelden tonen aan dat de deur van de 
nooduitgang zonder enig geweld of druk erop opengaat. 
 
Het essentiële punt is dat de nooddeur opengaat en dat veroorzaakt een reactie bij de NEC-
supporters.  
 
Het provocerend gedrag van Vitesse-spelers moet niet alleen als onnodig maar ook als 
ongewenst gekwalificeerd worden, in de wetenschap, dat dergelijk gedrag emoties oproept bij 
supporters van de tegenpartij. 
Dit gedrag van de spelers van Vitesse was kennelijk voor de supporters van Vitesse een alibi 
om de supporters van NEC eveneens te provoceren en – anders dan de supporters van NEC – 
uit de voor hen bestemde vakken te komen, zoals de beelden duidelijk laten zien (ze staan in 
de neutrale zone naast het uitvak en lopen zelfs voor het uitvak langs). 
 
Er lijkt op zijn minst sprake van rechtsongelijkheid, wanneer in ogenschouw wordt genomen, dat 
Vitesse niet in staat van beschuldiging is gesteld.  
 
Naar het oordeel van appellante blijkt, uit de uitspraak van de tuchtcommissie, niet dat de 
tuchtcommissie zich rekenschap heeft gegeven van de beelden. Voorts heeft de 
tuchtcommissie ten onrechte betekenis toegekend aan de schriftelijke verklaring van appellante 
d.d. 23 mei 2012, waarover appellante op de zitting heeft verklaard, dat deze verklaring 
genuanceerd moet worden, omdat deze is opgesteld alvorens appellante de beelden had 
kunnen bekijken. 
 
Ook is de tuchtcommissie er aan voorbij gegaan dat op de zitting bij de tuchtcommissie, door 
appellante is gesteld dat op grond van de beelden, acht verdachten in beeld zijn gebracht, 
waarvan er drie zijn geïdentificeerd, die nog zouden moeten voorkomen voor de Commissie 
Stadionverboden van appellante. De tuchtcommissie heeft mitsdien op onjuiste feiten 
appellante veroordeeld en de nazorg van appellante ten onrechte niet in haar beoordeling 
betrokken. 
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De tuchtcommissie heeft gesteld dat er geen aanhoudingen zijn verricht en geen 
stadionverboden zijn opgelegd. Het eerste is juist, maar het doen van aanhoudingen behoort 
niet tot de bevoegdheid, laat staan verantwoordelijkheid van appellante maar van de politie.  
Na de bewuste wedstrijd was als gevolg van de vakantieperiode slechts beperkte 
recherchecapaciteit aanwezig; dit kan appellante echter niet worden aangerekend. Bovendien 
zijn inmiddels drie stoeltjesgooiers voor de commissie stadionverboden van appellante 
verschenen, die van de commissie op grond van persoonlijke omstandigheden een 
waarschuwing hebben gekregen. Het onderzoek naar andere stoeltjesgooiers duurt nog voort.  
 
In deze situatie vond appellante de gedragingen van de mensen die probeerden uit te breken 
niet dusdanig dat hiervoor achteraf actie moest worden ondernomen. Dit omdat het uitdagen 
door de Vitesse-supporters als verzachtende omstandigheid wordt gezien.  
 
Naar het oordeel van appellante spreekt de tuchtcommissie zich tegen door aan te geven dat 
appellante aansprakelijk gesteld kan worden voor het onvoldoende repressief optreden. Echter, 
de tuchtcommissie stelt ook dat de stewards van appellante adequaat hebben opgetreden, 
zodat voorkomen kon worden dat supporters van appellante uit het uitvak uitbraken. Daarbij 
heeft ook de doelman van appellante een voortreffelijke rol gespeeld door een interview met 
Eredivisie Live af te breken en onmiddellijk naar het uitvak te gaan om de supporters te 
kalmeren. 
 
In het licht van artikel 20, lid 2 sub a van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal moet 
het oordeel dan ook zijn dat appellante niet verantwoordelijk is voor de wanordelijkheden van 
haar aanhang omdat: 
 

- appellante vooraf voldoende maatregelen heeft getroffen; 
- de misdragingen van haar aanhang zijn veroorzaakt door feiten, die buiten de 

invloedssfeer van appellante liggen, maar juist tot de verantwoordelijkheid van Vitesse 
behoren; 

- appellante alles heeft gedaan binnen haar mogelijkheden om de rust terug te brengen 
in het uitvak en een uitbraak te voorkomen; 

- appellante daarom geen opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid kan worden 
verweten; 

- appellante bovendien nog steeds bezig is om daders te identificeren en voor de 
commissie stadionverboden te brengen. 

 
Op basis van het voorgaande verzoekt appellante primair om vrijspraak omdat zij ten onrechte 
in staat van beschuldiging is gesteld en subsidiair als de commissie van beroep anders 
oordeelt, dat dan de omstandigheden van dien aard zijn, dat strafoplegging achterwege behoort 
te blijven, omdat van de kant van appellante alles er aan is gedaan om die wanordelijkheden te 
voorkomen dan wel zo snel mogelijk te beëindigen en voor zover een straf moet worden 
opgelegd, die straf maximaal zou moeten bestaan uit een voorwaardelijke opschorting van het 
recht van appellante voor het verkrijgen van toegangskaarten voor de eerstvolgende 
thuiswedstrijd tegen Vitesse, die gepland staat op 18 november a.s. 
 
4. Vordering aanklager 
 
De aanklager geeft aan dat het tenlaste gelegde wettig en overtuigend kan worden bewezen.  
 
Op grond van zowel de vertoonde beelden ter zitting als de verklaringen van de auditor en 
Vitesse staat vast dat de betreffende wanordelijkheden hebben plaatsgevonden. 
De vraag die in casu gesteld moet worden is of appellante alles heeft gedaan ter voorkoming en 
ter bestrijding van de wanordelijkheden. 
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Naar het oordeel van de aanklager is op de ter zitting vertoonde beelden te zien dat al voordat 
de provocaties plaatsvinden en de deur opengaat, een paar mensen het vak uit proberen te 
klimmen.  
Het is een verantwoording van appellante om supporters te herkennen en op te sporen. 
Appellante geeft weliswaar aan dat drie supporters vanwege het vernielen van stoeltjes een 
waarschuwing hebben gehad, maar er is niets gedaan aan de supporters die probeerden uit te 
breken. Het was passend geweest als die mensen ook waren gewaarschuwd. 
 
Daarnaast is de aanklager van oordeel dat voor het vernielen van stoeltjes een stadionverbod 
zou moeten worden opgelegd en niet slechts een waarschuwing.  
 
Appellante kan zich dan ook, naar het oordeel van de aanklager, niet disculperen. 
 
De aanklager concludeert tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde en vordert de straf 
van: 

- een onvoorwaardelijke geldboete van € 2.500; 
- een voorwaardelijke opschorting van het recht van haar club tot het verkrijgen van 

toegangskaarten voor de eerstvolgende uitwedstrijd tegen Vitesse 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 hebben plaatsgevonden maar stelt dat de 
oorzaak van de wanordelijkheden buiten haar invloedssfeer lag en zij hiervoor niet aansprakelijk 
kan worden gesteld. 
 
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 
aanhang niet verloren te laten gaan.  
 
De commissie van beroep is van oordeel dat appellante voorafgaand en tijdens de wedstrijd 
voldoende heeft opgetreden. Echter, na afloop van de wedstrijd heeft appellante onvoldoende 
gedaan om zich te kunnen disculperen. 
 
De commissie van beroep merkt op dat op basis van de auditrapportage van de heer A. Meijer 
d.d. 13 mei 2012 kan worden vastgesteld dat ongeveer 35 stoeltjes zijn vernield. 
 
Het feit dat de deur van het uitvak gemakkelijk open zou zijn gegaan en dat de supporters 
zouden zijn geprovoceerd door spelers en supporters van Vitesse – voor zover deze stelling 
van appellante al juist is; de commissie van beroep laat dit uitdrukkelijk in het midden - 
rechtvaardigt niet het gedrag van de supporters van appellante. 
Van appellante mag worden verwacht dat zij maatregelen neemt tegen die supporters die zich 
schuldig hebben gemaakt aan de wanordelijkheden. 
 
Appellante stelt thans in hoger beroep dat na afloop van de wedstrijd aan drie supporters een 
waarschuwing is uitgedeeld vanwege het vernielen van stoeltjes in het uitvak. 
Tevens heeft appellante aangegeven dat geen nadere opsporing plaats zal vinden naar de 
personen die zich schuldig hebben gemaakt aan het vernielen van stoeltjes en de overige 
wanordelijkheden.  
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Appellante heeft verder verklaard de beschikking te hebben over de foto’s van de ruim 700 
seizoenkaarthouders die zijn meegereisd naar deze wedstrijd en zich in het “NEC”-vak 
bevonden. 
 
De maatregelen die appellante achteraf heeft genomen zijn naar het oordeel van de commissie 
van beroep volstrekt onvoldoende om zich te kunnen disculperen. 
 
Het is vaste jurisprudentie van de commissie van beroep dat betaaldvoetbalorganisaties zoveel 
mogelijk die personen die zich schuldig hebben gemaakt aan wanordelijkheden opsporen en 
waar mogelijk aanmelden voor een (landelijk) stadionverbod.  
Niet alleen heeft appellante tot nu toe slechts drie supporters geïdentificeerd voor het vernielen 
van stoeltjes die daarvoor slechts met een waarschuwing zijn bestraft. Maar daarnaast heeft 
appellante verklaard er bewust voor gekozen te hebben geen onderzoek in te stellen naar de 
overige supporters die zich hebben misdragen niettegenstaande het feit dat op de aan de 
commissie van beroep getoonde (en door appellante geknipte) beelden een aantal supporters 
herkenbaar in beeld was dat zich ook op andere wijze misdroeg dan het vernielen van stoeltjes, 
zoals het trachten uit het vak te klimmen.  
Daarbij komt bovendien dat de hiervoor genoemde drie supporters niet bij de KNVB zijn 
aangemeld voor een landelijk stadionverbod.  
Door middel van een dergelijke handelwijze – of beter gezegd, het nalaten invulling te geven 
aan haar verantwoordelijkheid - vult appellante haar verantwoordelijkheid als 
betaaldvoetbalorganisatie niet op de juiste wijze in. 
Tevens gaat van een dergelijke handelwijze naar het oordeel van de commissie van beroep een 
verkeerd signaal uit richting de supporters.  
 
De commissie van beroep is dan ook van oordeel dat appellante zich niet kan disculperen nu zij 
na de wedstrijd niet voldoende verstrekkende en stringente maatregelen heeft getroffen. 
 
6. De beslissing 
 
De commissie van beroep bevestigt, met aanvulling van de hierboven vermelde gronden, de 
beslissing van de tuchtcommissie waartegen het beroep is ingesteld. 
 
Appellante is terzake strafbaar en aan haar wordt, opnieuw rechtdoende, de navolgende straf 
opgelegd: 
 

- een onvoorwaardelijke geldboete van € 2.500 (tweeduizendvijfhonderd euro); 
- een voorwaardelijke opschorting van het recht van haar club tot het verkrijgen van 

toegangskaarten voor de eerstvolgende uitwedstrijd tegen Vitesse in de competitie, 
bekercompetitie of play-offs van de KNVB, zulks met de proeftijd van 1 (één) jaar. 

 
Appellante wordt veroordeeld in de kosten zowel in eerste aanleg als in beroep; in beroep 
begroot op € 275 (tweehonderdvijfenzeventig euro) te verrekenen in rekening-courant. 
 
Aldus beslist op 1 november 2012 door mrs. M.P. Nan, voorzitter, R. de Groot en J.D. 
Loorbach,  leden, bijgestaan door mr. N. Kok, secretaris. 
 
 
 
 

 


