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COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL VAN DE KONINKLIJKE  
NEDERLANDSE VOETBALBOND 

 
 
1. Het beroep 
 
Feyenoord, 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 een onvoorwaardelijke geldboete van € 7.500,-. 
 
2. Het verloop van de procedure 
 
De aanklager betaald voetbal, hierna te noemen: “aanklager”, heeft appellante bij telefaxbericht van 
23 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 20 februari 2011 gespeelde wedstrijd ADO Den Haag - 
Feyenoord, te weten het vernielen en/of beschadigen van stoelen in het bezoekersvak en/of het 
gooien van stoelen. 
 
Bij bovengenoemd telefaxbericht van 23 maart 2011 heeft de aanklager appellante een 
schikkingsvoorstel als bedoeld in artikel 10 van het RTBV doen toekomen, inhoudende het opleggen 
van een onvoorwaardelijke geldboete van € 10.000,-. 
 
Het schikkingsvoorstel werd door appellante bij fax van 29 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 14 april 2011. 
De tuchtcommissie heeft bij die gelegenheid appellante gehoord, vertegenwoordigd door de heer mr. 
J.Y. van Benthem, general counsel van Feyenoord, de heer B. Gerritsma, security manager van 
Feyenoord en als getuige de heer M. Westerwoudt, directeur stadion en veiligheid van ADO Den 
Haag. 
 
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 ADO Den Haag - 
Feyenoord d.d. 20 februari 2011; 

- De schriftelijke verklaring van de heer O. Jacobs, director finance & operations van Feyenoord 
d.d. 8 maart 2011; 

- De ter zitting van de tuchtcommissie afgelegde verklaring van de heer M. Westerwoudt. 
 

De tuchtcommissie heeft onder meer het volgende overwogen: 
“De tuchtcommissie acht onvoldoende aannemelijk gemaakt dat beschuldigde, zowel tijdens als na 
afloop van 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 verwijt dat beschuldigde naar het oordeel van de tuchtcommissie gemaakt kan worden, is dat er 
kennelijk onvoldoende maatregelen zijn genomen om tijdens en na het beschadigen dan wel vernielen 
van stoelen in het bezoekersvak en/of het gooien van stoelen tot identificatie van daders te kunnen 
komen, mede waardoor er geen aanhoudingen konden worden verricht en een beperkt aantal 
stadionverboden, slechts drie, 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. 
 
De stelling van beschuldigde dat de stoelen in het bezoekersvak van ADO Den Haag kennelijk 
eenvoudig te vernielen zijn is geen factor die strafbaarheid zou opheffen. Stoelen behoren simpelweg 
niet vernield te worden. 
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Ten aanzien van de strafmaat overweegt de tuchtcommissie thans het navolgende. Het weegt voor de 
tuchtcommissie zwaar dat beschuldigde slechts vijf daders heeft geïdentificeerd waarvan bij slechts 
drie personen een stadionverbod kon worden opgelegd. Bovendien beschikt beschuldigde reeds over 
een strafkaart waarop veroordelingen voorkomen voor wanordelijkheden zodat van beschuldigde een 
meer dan gemiddelde waakzaamheid mag worden verwacht. In ieder geval wordt beschuldigde  
geacht te weten dat de tuchtcommissie zwaarwegend belang hecht aan de identificatie van supporters 
die zich schuldig maken aan ongeregeldheden. Desondanks is het in dit geval nauwelijks tot 
identificatie gekomen, hoewel de supporters zich geconcentreerd bevonden in het uitvak. 
 
Wel ziet de tuchtcommissie aanleiding af te wijken van de door de aanklager geëiste straf vanwege de 
omstandigheid dat beschuldigde reeds eerder bij brief aan de KNVB d.d. 27 oktober 2009 en d.d. 3 
december 2009 heeft aangegeven zich zorgen te maken over de kwaliteit van de stoelen in het 
bezoekersvak. Ook voor wat betreft de constructie van de stoelen. De tuchtcommissie acht, mede 
gelet op de strafkaart van beschuldigde, waarop geen aantekening voorkomt waarbij stoelen zijn 
vernield dan wel zijn gegooid, de navolgende straf meer passend.ʺ 
 
De commissie van beroep betaald voetbal, hierna te noemen: “commissie van beroep”, heeft het 
beroep op 31 mei 2011 behandeld in aanwezigheid van de aanklager en appellante,  
vertegenwoordigd door de heer mr. J.Y. van Benthem, general counsel van Feyenoord en de heer B. 
Gerritsma, security manager van Feyenoord.  
 
Tevens zijn ter zitting beelden vertoond van het uitvak tijdens voornoemde wedstrijd die zijn 
opgenomen door een cameraman van Feyenoord. 
De commissie van beroep heeft na afloop van de mondelinge behandeling aan zowel appellante als 
ADO Den Haag beelden opgevraagd van de betreffende wedstrijd. Beide clubs hebben een dvd aan 
de secretaris van de commissie van beroep overgelegd waarop beelden te zien zijn van het uitvak 
tijdens voornoemde wedstrijd. 
De secretaris van de commissie van beroep heeft deze beelden bekeken en hier een verslag van 
gemaakt. Dit verslag is aan zowel appellante als de aanklager ter beschikking gesteld en hen is om 
een reactie gevraagd. 
Appellante heeft hierbij aangegeven dat het verslag van de beelden naar haar mening aansluit  
bij de gang van zaken zoals geschetst in haar verweer. 
De aanklager heeft aangegeven dat naar zijn mening de verslagen van de beelden geen compleet 
beeld geven, zowel niet in tijd als ook niet voor wat betreft de omvang van de tribune. De aanklager 
handhaaft dan ook zijn standpunt en baseert zich op de andere aanwezige bewijsmiddelen die in het 
dossier aanwezig zijn. 
 
3. De gronden van beroep 
 
Appellante is het niet eens met het haar ten laste gelegde door, zakelijk weergegeven, te stellen dat 
inderdaad een fors aantal stoelen is losgekomen van de bevestiging,  maar dat dit te wijten was aan 
de kwaliteit van de (bevestiging van de) stoelen in het bezoekersvak. Een klein gedeelte van de 
stoelen is weliswaar opzettelijk vernield en tevens is met 2 stoeltjes gegooid maar naar aanleiding 
daarvan heeft appellante na afloop van de wedstrijd voldoende maatregelen getroffen en kan zij zich 
derhalve disculperen. 
 
Meer in het bijzonder heeft appellante het volgende aangegeven.  
In de voorbereiding is door ADO Den Haag aangegeven dat er verbetering was aangebracht ten 
aanzien van de bevestiging en kwaliteit van de stoeltjes. Appellante heeft dit aangenomen van ADO 
Den Haag. 
Voorafgaand aan de wedstrijd is tijdens de schouw geconstateerd dat de bevestiging van de stoelen 
in het bezoekersvak als slecht en zorgelijk te betitelen was. Tijdens deze schouw heeft de security 
manager van appellante, de heer Gerritsma, met geringe kracht als test 16 stoelen los getrokken, 
terwijl het overgrote deel van de stoelen nog niet was geïnspecteerd.  
 
Appellante stelt dat de heer Gerritsma, op verzoek van ADO Den Haag, is gestopt met deze schouw 
omdat anders  nog veel meer stoelen zouden zijn afgekeurd. De toestand van de stoelen was nog 
immer gelijk aan de situatie, waarvan in de seizoenen 2008-2009 en 2009-2010 reeds sprake was. Op 
basis van de ervaringen uit het seizoen 2008-2009 heeft de directie van appellante in aanloop naar de 
wedstrijd op 29 november 2009 op 27 oktober 2009 schriftelijk contact opgenomen met de KNVB om 
haar zorgen te uiten over de kwaliteit van de stoelen in het bezoekersvak. De situatie bleek ten tijde 
van de wedstrijd op 29 november 2009 nog niet voldoende verbeterd.  
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Appellante heeft de KNVB op 3 december 2009 hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Appellante 
stelt derhalve dat zij voorafgaande aan de wedstrijd voldoende heeft gedaan door zowel bij ADO Den 
Haag als bij de KNVB aan te geven dat de stoelen van een slechte kwaliteit waren.    
 
Dat de stoelen in een slechte toestand verkeerden bleek wel toen Feyenoord de 0-1 en 0-2 had 
gescoord. Door het uitbundige juichen van de supporters van appellante is de meerderheid van de 
271 stoelen van hun bevestiging losgekomen. Uit de beschikbare tv-beelden en uit de ter zitting 
overlegde foto‟s blijkt dat de stoelen niet opzettelijk zijn vernield of beschadigd. De meerderheid van 
de supporters heeft de losgeraakte stoelen netjes aan de stewards overhandigd zodat de stoelen op 
een veilige plek konden worden verzameld, teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen. Tijdens de 
wedstrijd is derhalve goed opgetreden door de aanwezige stewards en hebben zij door het inzamelen 
van de stoelen gevaarlijke situaties weten te voorkomen. Op de foto‟s is tevens te zien dat de 
losgeraakte stoelen niet zijn vernield maar enkel zijn losgeraakt en weer op hun bevestiging kunnen 
worden vastgemaakt.  
 
Appellante stelt dat nadat ADO Den Haag de 1-2 en de 2-2 had gescoord opnieuw een aantal stoelen 
van hun bevestiging was losgekomen in het bezoekersvak. In een aantal gevallen was hierbij wel 

sprake van het opzettelijk vernielen of losrukken van, hooguit vijftien, stoelen. Twee personen hebben 
tevens stoelen gegooid. Appellante heeft naar aanleiding van deze misdragingen inmiddels vijf 
personen geïdentificeerd, waarvan uiteindelijk drie personen een stadionverbod hebben ontvangen. 
Appellante stelt dat zij achteraf voldoende heeft gedaan, en acht een disculpatiegrond aanwezig, nu 
drie personen een stadionverbod opgelegd hebben gekregen voor het moedwillig vernielen van 
hooguit vijftien stoelen.    
    
Appellante stelt voorts dat zij enkel bij ADO Den Haag te maken heeft gehad met het losraken van 
stoelen. Het bezoekersvak was met 900 personen bomvol en er was voor de supporters weinig 
bewegingsruimte. Bij geen enkele andere uitwedstrijd heeft appellante te maken met zo‟n grote 
hoeveelheid losgeraakte stoelen. Dat de stoelen van slechte kwaliteit zijn blijkt ook wel uit het 
gegeven dat ADO Den Haag zelf een conflict heeft gehad met de leverancier van de stoelen. Er werd 
destijds voor gekozen om de stoelen met beugels te bevestigen in plaats van de stoelen op het beton 
of een rail te monteren. Het is algemeen bekend dat de constructie waarvoor ADO Den Haag heeft 
gekozen weinig duurzaam is en de kwaliteit van de stoelen slecht is.  
Appellante heeft ter adstructie van deze stelling brieven overgelegd van een aantal andere 
betaaldvoetbalorganisaties, te weten FC Twente, Sparta Rotterdam, Vitesse en PSV, waarin 
eveneens melding wordt gemaakt – zakelijk weergegeven – van een min of meer slechte kwaliteit van 
de (bevestiging van de) stoelen bij ADO. 

 
Gelet op het bovenstaande verzoekt appellante primair om vrijspraak. 
Subsidiair verzoekt appellante om matiging van de straf vanwege de specifieke omstandigheden van 
het geval.   
 
4. Vordering Aanklager 
 
De aanklager is van oordeel dat het tenlastegelegde reglementair en overtuigend is bewezen. Een 
groot aantal stoeltjes is vernield c.q. beschadigd en er is mee gegooid. Appellante kan zich naar het 
oordeel van de aanklager niet disculperen. 
 
De aanklager baseert zijn bewezenverklaring op het meldingsformulieren incidenten en 
wanordelijkheden d.d. 22 februari 2011 alsmede de schriftelijke verklaringen van de heer O. Jacobs, 
director finance & operations van Feyenoord d.d. 8 maart 2011 en de ter zitting van de 
tuchtcommissie afgelegde mondelinge verklaring van de heer M. Westerwoudt, directeur stadion en 
veiligheid van ADO Den Haag. 
 
Tijdens de wedstrijd is te weinig gedaan door appellante. Juist omdat appellante al eerder slechte 
ervaringen had gehad met de stoeltjes in het uitvak bij ADO Den Haag had men gewaarschuwd 
moeten zijn. Ook bleek uit de schouw volgens appellante dat het probleem met de stoeltjes nog niet 
verholpen was. 
 
Na afloop van de wedstrijd zijn er door appellante, gelet op de hoeveelheid stoeltjes die vernield zijn, 
te weinig stadionverboden opgelegd. 
Appellante heeft weliswaar extra materiaal aangedragen waaruit blijkt dat de stoeltjes kwetsbaar zijn 
maar dit heft de straffeloosheid niet op. 
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De aanklager acht appellante tevens verantwoordelijkheid voor de stoeltjes die niet moedwillig zijn 
vernield. 
 
Derhalve eist de aanklager een onvoorwaardelijke geldboete van € 7.500,-. 
 
5. Bespreking van het verweer 
 
Volgens vaste rechtspraak van de commissie van beroep kan een betaald voetbalorganisatie zich bij 
ongeregeldheden slechts 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 
dan wel na afloop bestraft wordt voor die misdragingen. Het is daarbij 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.  
 
Appellante heeft erkend dat een aantal stoelen is gegooid en opzettelijk is vernield dan wel losgerukt 
maar stelt dat dit hooguit vijftien stoelen zijn geweest waarbij twee personen met stoelen hebben 
gegooid. Voor dit incident zijn drie stadionverboden opgelegd door appellante. 
 
Appellante betwist dat de meerderheid van de stoeltjes door haar supporters is vernield en stelt dat 
het losraken van deze stoelen duidelijk maakt dat de stoelen een gebrekkig product vormen of dat de 
stoelen ondeugdelijk gemonteerd zijn waardoor deze gemakkelijk „spontaan‟ loslaten. 
 
De commissie van beroep heeft de feitelijke grondslag van de door appellante gevoerde verweren niet 
op voorhand onaannemelijk gevonden, vandaar dat een nader onderzoek is gelast. Hiertoe heeft de 
commissie van beroep van zowel appellante als van ADO Den Haag een dvd ontvangen met beelden 
van het uitvak tijdens de betreffende wedstrijd.  
Op die beelden is te zien dat supporters van appellante een aantal keren met een los stoeltje in hun 
handen staan en dit afgeven aan stewards. Ook is te zien dat een paar keer een stoeltje wordt 
gegooid. Als het vak is verlaten, is te zien dat een groot aantal stoeltjes niet meer op de plek zit. Op 
de beelden is echter niet te zien dat supporters aan de stoeltjes rukken of zich anderszins agressief 
gedragen jegens de stoeltjes. Naar het oordeel van de commissie ondersteunen de beelden hetgeen 
door appellante is opgemerkt over de situatie tijdens de wedstrijd in het uitvak. 
 
Een onderzoek naar de kwaliteit van de (bevestiging van de) stoeltjes was naar het oordeel van de 
commissie van beroep dan ook gewenst. Dit is, ondermeer vanwege de hoge kosten die hieraan zijn 
verbonden, niet mogelijk gebleken. 
  
Bij gebreke van deze mogelijkheid tot onderzoek en in het licht van de wèl beschikbare gegevens 
(zoals de beschikbare beelden) zal de commissie van beroep moeten uitgaan van de feitelijke 
juistheid van de verweren van appellante met betrekking tot het overgrote deel van de losgeraakte 
stoeltjes. 
 
Appellante erkent dat enkele van haar supporters een (beperkt) aantal stoeltjes opzettelijk heeft 
vernield en daarmee heeft gegooid.  De commissie van beroep is van oordeel dat appellante zich in 
dit opzicht kan disculperen, omdat appellante het nodige heeft gedaan om na de wedstrijd deze 
supporters op te sporen en met stadionverboden te bestraffen. 
 
6. De beslissing 
 
De commissie van beroep vernietigt de beslissing van de tuchtcommissie waartegen het beroep is 
ingesteld en opnieuw rechtdoende, spreekt appellante vrij van het haar tenlastegelegde. 
 
De commissie van beroep bepaalt dat de kosten zowel in eerste aanleg als in beroep ten laste van de 
KNVB zullen worden gebracht.  
 
Aldus beslist op 12 augustus 2011 door mrs A.A. Franken, voorzitter, R. de Groot en C.H.B. Winters, 
leden, bijgestaan door mr. N. Kok, secretaris. 
 
 
 
 


