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1. Het beroep 
 
FC Utrecht, hierna te noemen: “appellante”, heeft tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing 
van de tuchtcommissie betaald voetbal, hierna te noemen: “tuchtcommissie”, van 10 juli 2015 
waarbij appellante is veroordeeld tot: 

 

- een onvoorwaardelijke geldboete van € 10.000.-; 
- het spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal in de competitie, 

bekercompetitie of play-offs van de KNVB, tegen het eerste elftal van Ajax, waarbij 
geen personen als toeschouwer toegang mogen hebben tot de Bunnikside. De 
Bunnikside betreft de vakken H, J, K, L, M. 
 

2. Het verloop van de procedure 
 
De aanklager betaald voetbal, hierna te noemen: “aanklager”, heeft appellante bij e-mailbericht 
van  26 mei 2015 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 FC Utrecht - FC Ajax d.d. 5 april 2015, te weten het bij herhaling uiten van 
antisemitische spreekkoren. 
 
Bij bovengenoemd e-mailbericht van 26 mei 2015 heeft de aanklager appellante een 
schikkingsvoorstel als bedoeld in artikel 10 van het RTBV doen toekomen, inhoudende: 

- een  onvoorwaardelijke geldboete van € 10.000,-; 
- het spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal in de competitie, 

bekercompetitie of play-offs van de KNVB, tegen het eerste elftal van Ajax, waarbij 
geen personen als toeschouwer toegang mogen hebben tot de Bunnikside. De 
Bunnikside betreft de vakken H, J, K, L, M. 

 
Dit schikkingsvoorstel is door appellante niet geaccepteerd, hetgeen blijkt uit het schriftelijk 
bericht van appellante d.d. 8 juni 2015. Vervolgens is de zaak aan de tuchtcommissie 
voorgelegd. 
 
De mondelinge behandeling bij de tuchtcommissie heeft plaatsgevonden op 18 juni 2015.  
Appellante werd vertegenwoordigd door de heer W. van Schaik, algemeen directeur van 
beschuldigde, de heer J. Hermans, veiligheidscoördinator van beschuldigde en mr. S.F. 
Rossmeisl, als raadsman. Als getuige is gehoord de heer C. van Amerongen, basisteamchef 
van de politie Utrecht.  
De tuchtcommissie heeft de zaak aangehouden en voortgezet op maandag 29 juni 2015. Bij 
deze gelegenheid is de heer R.M.M. Mooij, teamleider van de voetbaleenheid politie 
Amsterdam, telefonisch als getuige gehoord. 
 
De tuchtcommissie heeft in haar beslissing d.d. 10 juli 2015 bewezen geacht dat 
de tenlastegelegde feiten hebben plaatsgevonden. De bewezenverklaring steunt op de 
navolgende bewijsmiddelen: 

- het wedstrijdverslag van de politie uit het Voetbal Volg Systeem; 
- de telefonisch ter zitting van de tuchtcommissie d.d. 29 juni 2015 afgelegde verklaring 

van de heer R.M.M. Mooij; 
- de waarneming door de tuchtcommissie van de door de aanklager ingebrachte 

televisiebeelden van de wedstrijd. 
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De tuchtcommissie heeft ten aanzien van het beroep op disculpatie door appellante onder meer 
het volgende overwogen: 
“De tuchtcommissie stelt vast dat beschuldigde 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.  
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 supporters niet verloren te laten gaan.  
 
De tuchtcommissie is het met de aanklager eens dat beschuldigde voorafgaand aan en na de 
wedstrijd voldoende maatregelen heeft getroffen. Echter, beschuldigde heeft tijdens de 
wedstrijd onvoldoende gedaan om de spreekkoren te stoppen of herhaling ervan te voorkomen.  
 
Ten aanzien van het verweer van beschuldigde dat de verantwoordelijke personen voor de 
veiligheid van beschuldigde geen spreekkoren hebben gehoord en zij niet meer dan één keer 
op de hoogte zijn gebracht van de spreekkoren, waardoor beschuldigde geen nadere acties 
heeft ondernomen, behoudens de keer dat de stewards tussen de supporters op de Bunnikzijde 
zijn gaan staan en het feit dat de stadionspeaker aan het begin van de tweede helft heeft 
opgeroepen om geen discriminerende teksten te bezigen, overweegt de tuchtcommissie als 
volgt.  
Ter zitting van de tuchtcommissie is gebleken dat gedurende de wedstrijd meerdere malen 
portofonisch contact is geweest tussen de politie Amsterdam en een verbindingsman in de 
commandoruimte om aan te geven dat sprake was van antisemitische spreekkoren. Tijdens dit 
contact is, overeenkomstig de politierapportage in het Voetbal Volg Systeem, de tekst van de 
spreekkoren doorgegeven. In deze commandoruimte waren de verantwoordelijke personen 
voor de veiligheid aanwezig, in ieder geval de veiligheidscoördinator van beschuldigde, de heer 
Hermans. Dat deze mededelingen niet bij de verantwoordelijke personen zijn gemeld, komt voor 
de verantwoordelijkheid van beschuldigde. Naar het oordeel van de tuchtcommissie valt het 
beschuldigde daarom ook te verwijten dat de informatie die in de commandoruimte beschikbaar 
was niet tot nadere actie bij beschuldigde heeft geleid om de antisemitische spreekkoren te 
stoppen dan wel de aanstichters en of daders op te sporen.  
 
De tuchtcommissie ziet onder ogen dat het inderdaad moeilijk is om daders en aanstichters van 
spreekkoren op te sporen maar, gelet op het feit dat deze spreekkoren aan de andere kant van 
het stadion te horen waren, kan beschuldigde zich niet blijven verschuilen achter de stellingen 
dat er veel rumoer was op de Bunnikside, waardoor deze spreekkoren niet te horen waren, en 
dat het geluid op de televisiebeelden is gefilterd via richtmicrofoons van de zendgemachtigde, 
waardoor deze spreekkoren op de televisiebeelden wel waren te horen. Ook al zal het zo zijn 
dat de Amsterdamse politiemensen de tekst van het ene liedje kenden en het daardoor eerder 
verstonden, zij hebben de tekst vervolgens doorgegeven aan de commandokamer, zodat deze 
tekst daarmee ook voor FC Utrecht beschikbaar kwam. Aangezien beschuldigde bovendien niet 
voor het eerst wordt geconfronteerd met spreekkoren dient beschuldigde extra waakzaam te 
zijn. Naar het oordeel van de tuchtcommissie dient beschuldigde haar beleid aan te passen 
opdat er beter en adequater gereageerd kan worden op het moment dat er sprake is van 
antisemitische spreekkoren. Kennelijk heeft beschuldigde zijn stewards en 
beveiligingspersoneel nog steeds onvoldoende geïnstrueerd om de antisemitische spreekkoren 
te herkennen en hiervan melding te maken bij de verantwoordelijken voor de veiligheid binnen 
de organisatie. 
 
De tuchtcommissie stelt vast dat beschuldigde een enkele keer kortstondig stewards heeft 
gepositioneerd om daders van de spreekkoren te identificeren. Voorts is de stadionspeaker een 
enkele keer ingezet.  
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Echter, dit heeft niet geleid tot daadwerkelijke opsporing van daders en aanstichters. Naar het 
oordeel van de tuchtcommissie voldoen deze maatregelen niet aan de maatstaf voor 
maatregelen van stringente en verstrekkende aard”.  
 
Ten aanzien van de strafmaat heeft de tuchtcommissie het volgende overwogen. 
Beschuldigde acht de door de aanklager geëiste straf disproportioneel. Gelet op het feit dat 
beschuldigde niet voor de eerste keer wordt geconfronteerd met dergelijke spreekkoren maar 
haar beleid hierop niet heeft aangepast, de aard en ernst van de spreekkoren, en de 
maatschappelijke onrust die de spreekkoren hebben veroorzaakt, ziet de tuchtcommissie geen 
reden om af te wijken van de door de aanklager geëiste straf.  
Daarbij stelt de tuchtcommissie vast dat de voorgestelde straf minder zwaar is dan wanneer een 
totaal verbod op aanwezigheid van toeschouwers zou worden uitgesproken.  
Dat een dergelijke straf organisatorische problemen voor beschuldigde met zich brengt, neemt 
de tuchtcommissie daarom voor lief.” 
 
De commissie van beroep betaald voetbal, hierna te noemen: “commissie van beroep”, heeft in 
aanwezigheid van de aanklager, de zaak mondeling behandeld op 18 augustus 2015. Zij heeft 
bij die gelegenheid gehoord appellante, vertegenwoordigd door de heren W. van Schaik en J. 
Hermans, beiden eerder genoemd en bijgestaan door mr. S.F. Rossmeisl als raadsman.  
Als getuigen zijn gehoord de heer C. van Amerongen, voormeld, alsmede de heer H. Askamp, 
auditor van de KNVB. De heer Askamp is telefonisch gehoord. 
 
Tevens is beeldmateriaal vertoond van de wedstrijd en zijn foto‟s overgelegd van de Bunnikside 
en de commandoruimte in het stadion van appellante. 
 
3. De gronden van beroep 
 
Appellante betwist niet dat de tenlastegelegde wanordelijkheden hebben plaatsgevonden, maar 
zij is van mening dat zij dient te worden vrijgesproken omdat zij zich kan disculperen. 
Zij stelt subsidiair stelt dat de straf behoort te worden gematigd, waarbij in het bijzonder het 
onderdeel betreffende het gesloten houden van de Bunnikside-tribune tijdens de eerstkomende 
thuiswedstrijd tegen FC Ajax moet komen te vervallen. 
 
Appellante voert hiertoe, zakelijk weergegeven, het navolgende aan.  
 
Appellante benadrukt dat zij elke vorm van kwetsende spreekkoren onacceptabel vindt en dat 
zij walgt van de teksten die inderdaad, zo is gebleken, tijdens de bewuste wedstrijd in de vorm 
van spreekkoren in haar stadion zijn gebezigd. 
 
De aanklager stelt dat appellante voor en na de wedstrijd voldoende heeft gedaan, maar dat 
appellante tijdens de wedstrijd te weinig maatregelen heeft genomen. De tuchtcommissie is de 
aanklager hierin gevolgd.  
Naar het oordeel van appellante kan haar echter ook met betrekking tot haar optreden tijdens 
de wedstrijd redelijkerwijze geen verwijt worden gemaakt. 
 
Bij de wedstrijd waren twee KNVB-auditoren aanwezig. Zij hebben in het rapportageformulier 
wedstrijd-audit vermeld dat in de 38ste en 52ste minuut door de aanhang van FC Utrecht op de 
Bunnikside-tribune telkens eenmaal massaal werd geroepen: “Hamas. Hamas, alle Joden aan 
het gas”. 
Deze spreekkoren heeft het veiligheidspersoneel van appellante toen gehoord (hierna: “de 
gerapporteerde spreekkoren”). 
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Daarnaast is er een aantal spreekkoren geweest, dat haar veiligheidspersoneel niet heeft 
gehoord, althans en in ieder geval waarvan zij de teksten niet heeft verstaan en deze 
spreekkoren daarom niet heeft herkend als kwetsend.  
Appellante is tijdens de wedstrijd ook niet op een andere manier van deze spreekkoren en de 
daarbij gebruikte teksten op de hoogte geraakt. 
Het gaat hier om de spreekkoren: “Mijn vader zat bij de commando‟s, mijn moeder zat bij de SS 
en samen verbranden zij Joden, want Joden branden het best” en “nWant het leven duurt maar 
even, alle Joden aan het gas” 
Appellante heeft van deze spreekkoren pas kennis gekregen na de wedstrijd en nadat een 
filmpje met opnamen van die spreekkoren op YouTube was vertoond (hierna: “de YouTube 
spreekkoren”). 
 
Het verweer van appellante ten aanzien van de “gerapporteerde spreekkoren”: 

 
Tijdens de eerste helft van de wedstrijd is er in de 38

e
 minuut, door  supporters eenmalig een 

kwetsend spreekkoor ingezet.  
Op het moment dat er sprake was van dit spreekkoor heeft appellante direct gereageerd door 
de dichtstbijzijnde stewards posities in te laten nemen opdat de daders meteen konden worden 
geïdentificeerd. Vanwege de kortstondigheid van dit spreekkoor bleek het echter in de praktijk 
niet mogelijk zingende daders te identificeren. Het spreekkoor was reeds voorbij op het moment 
dat de stewards de supporters probeerden waar te nemen. 
Bij aanvang van de tweede helft is er, na de evaluatie in de rust, vanwege de kortstondige 
spreekkoren aan het einde van de eerste helft, opgeroepen tot het achterwege laten van 
kwetsende spreekkoren. Daarnaast is een oproep hiertoe geplaatst op de videowalls. 
In de tweede helft was er in de 52

e
 minuut wederom sprake van een kortstondig kwetsend 

spreekkoor. Ook nu werden deze spreekkoren weer gestaakt op het moment dat de stewards 
zich positioneerden om de daders te achterhalen. Blijkbaar was het gedrag van de stewards 
afdoende om de spreekkoren beide keren meteen te laten stoppen.  
 
De suggestie die de aanklager heeft gedaan om stewards niet alleen in de „herkenningspositie‟ 
te manoeuvreren, maar ook te houden, is helaas niet uitvoerbaar. Stewards belemmeren bij de 
identificatie van daders het zicht van onschuldige toeschouwers, maar dienen ook vanuit 
veiligheidsperspectief altijd weer terug te keren naar hun oorspronkelijke positie. Bovendien 
heeft het in „herkenningspositie blijven‟ geen zin als spreekkoren her en der in het stadion 
kunnen opkomen; er is geen garantie dat het spreekkoor weer op dezelfde plaats als eerder zal 
aanvangen.  
Gelet op de kortstondigheid van de spreekkoren is het voor stewards en veiligheidsmensen 
haast onmogelijk om daders te identificeren.  
Het is helaas niet slechts één specifieke persoon of groep van personen die een spreekkoor 
inzet.  
Zelfs enkel op de Bunnikside betreft het al 4.500 mensen die in de gaten moeten worden 
gehouden.  
Nog los van het identificeren van de teksten zelf. 
 
De tuchtcommissie verwijt appellant dat zij tijdens de wanordelijkheden geen maatregelen heeft 
genomen die hebben kunnen leiden tot de daadwerkelijke opsporing van de daders.  
Appellante kan echter alleen actie ondernemen richting supporters indien zij over twee 
bewijsmiddelen beschikt. Helaas bestaan er thans (nog) geen beveiligingscamera‟s die tijdens 
een wedstrijd kunnen filteren wie van de supporters een kwetsend spreekkoor aanheft of 
meezingt.  
Een club is dus afhankelijk van de waarneming door een steward in combinatie met 
camerabeelden. 
 



 

  5 

Het verweer van appellante ten aanzien van de “YouTube spreekkoren”: 
 
Het veiligheidspersoneel van appellante heeft deze spreekkoren niet gehoord, althans en in 
ieder geval heeft zij de inhoud daarvan niet meegekregen en zich dus niet gerealiseerd dat het 
om uiterst kwetsende teksten ging. 
De twee auditoren van de KNVB (normaal is er slechts één auditor) spreken in hun rapport 
nergens over de „Youtube-spreekkoren‟.  
Ook het arbitrale kwartet, de veiligheids-coördinatoren van FC Utrecht en FC Ajax, de directies 
en besturen van beide clubs, de vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht en de politie 
Utrecht, de Officier van Justitie en zelfs de in de commandokamer namens de Politie 
Amsterdam aanwezige politie-ambtenaar hebben tijdens de wedstrijd geen melding gemaakt 
van de „Youtube-spreekkoren‟.  
In algehele zin is zelfs door iedereen gesproken van een „rustige‟ wedstrijd. 
Nu duidelijk is dat (het veiligheidspersoneel van) appellante de spreekkoren zelf niet heeft 
gehoord en zij daarop tijdens de wedstrijd ook door andere aanwezigen niet is geattendeerd, 
rijst de vraag hoe appellante hierop had moeten ingrijpen? 
 
Het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van de spreekkoren een strafrechtelijk 
onderzoek ingesteld. Bij dat onderzoek heeft het OM geconstateerd dat niemand van de 
aanwezigen, zoals de stewards en beveiligers van appellante, de tekst van de „Youtube-
spreekkoren‟ heeft gehoord, althans als ontoelaatbare spreekkoren heeft herkend. 
 
Pas op 8 mei jl. is appellante voor het eerst geconfronteerd met de verklaring van de heer Mooij 
van de Politie Amsterdam. Uit die verklaring blijkt niet alleen dat de heer Mooij de “YouTube” 
spreekkoren heeft gehoord, maar ook dat hij deze spreekkoren en de teksten daarvan tijdens 
de wedstrijd heeft doorgegeven of heeft laten doorgeven aan de stadioncommandant (zijnde de 
heer Van Amerongen) in de commandokamer.  
Als getuige gehoord door de tuchtcommissie heeft de heer Mooij deze gang van zaken 
bevestigd. 
De heer Mooij bevond zich op de tribune tegenover de Bunnikside, dus aan de andere kant van 
het stadion. 
 
De heer van Amerongen heeft evenwel ter zittingen van de tuchtcommissie en de commissie 
van beroep verklaard dat deze meldingen - via een verbindingsman - hem niet hebben bereikt. 
Dit kan een technische of een menselijke oorzaak hebben gehad, dat is achteraf niet duidelijk 
geworden.  
Als gevolg hiervan heeft hij appellante niet over deze spreekkoren kunnen informeren, hetgeen 
hij anders onmiddellijk zou hebben gedaan. 
 
De tuchtcommissie is er naar het oordeel van appellante onterecht vanuit gegaan dat (de 
veiligheidscoordinator van) appellante tijdens een wedstrijd rechtstreeks danwel zeer nauw in 
verbinding staat met de verbindingsman van de Politie Utrecht. Dat is niet het geval. 
De veiligheidscoördinator is in de commandokamer volledig afhankelijk van de informatie die hij 
ontvangt van de stadioncommandant, zijnde in dit geval de heer Van Amerongen.  
De stadioncommandant op zijn beurt is weer afhankelijk van zijn verbindingsman. 
 
Eveneens ten onrechte meent de tuchtcommissie dat appellante verantwoordelijk zou zijn voor 
deze gang van zaken binnen de Politie Utrecht.  
Dat de Politie Utrecht intern informatie onvoldoende heeft gedeeld en deze informatie daarom 
vervolgens ook niet heeft doorgegeven aan appellante, kan en mag haar niet in de schoenen 
worden geschoven. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de Politie Utrecht. 
 
Als appellante signalen had gehad, dan was er actie ondernomen. Er is geen enkele redenen te 
bedenken waarom appellante willens en wetens deze spreekkoren genegeerd zou hebben.  
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Daarmee rijst de vraag hoe het kan dat, behalve vertegenwoordigers van de Politie Amsterdam, 
niemand de “YouTube” spreekkoren heeft gehoord, althans als ontoelaatbare spreekkoren heeft 
herkend. 
Hiervoor verwijst appellante naar het filmpje op Youtube. Het betreffende filmpje levert namelijk 
niet alleen het bewijs dat er rond de 87

e
 minuut ontoelaatbare teksten zijn gebezigd. Het toont 

ook andere zaken aan.  
Naast al het aanwezige rumoer (de stadionspeaker, de consternatie door een rode kaart, 
andere zingende en joelende mensen) toont het filmpje aan dat de melodie waarop de bewuste 
spreekkoren gebezigd werden, een bekende „voetbalmelodie‟ is. Het is de melodie van Dale 
Cavese. Een melodie die ook vaak in andere stadions en bij appellante door supporters 
gebruikt wordt, maar dan met een andere (en wel toelaatbare) tekst. Daarom hebben veel 
mensen in het stadion ook niet eens door gehad dat een veel kleinere groep op dezelfde 
melodie een onaanvaardbare tekst heeft gezongen. De gebezigde tekst was ook niet eerder 
waargenomen in het stadion van appellante en was in die zin dus ook nog eens nieuw voor alle 
betrokkenen inclusief de stewards. Dit in tegenstelling overigens tot de heer Mooij en zijn 
collega‟s die de tekst, zo verklaarde de heer Mooi bij de tuchtcommissie, al veel vaker hadden 
gehoord.  
Uit het filmpje blijkt overigens ook dat niet de gehele Bunnikside het lied aanheft. Van de 4500 
personen zijn er 100 of 200 man die het spreekkoor aanheffen, maar in een stadion met al het 
rumoer en gezang van de overige duizenden supporters valt de exacte tekst dan al snel weg.  
 
Concluderend kan dan ook gesteld worden dat het Youtube-filmpje naar alle waarschijnlijkheid 
juist een deel van de verklaring biedt waarom de verantwoordelijken de ontoelaatbare 
spreekkoren in het geheel niet hebben gehoord. 
 
Ter illustratie heeft appellante een ander filmpje aan de commissie van beroep vertoond dat 
tijdens onderhavige wedstrijd op de Bunnikside is gemaakt. Dit filmpje toont aan dat theorie en 
praktijk niet altijd met elkaar in overeenstemming zijn. Het is in theorie te begrijpen dat de 
aanklager en de tuchtcommissie beweren dat appellante of haar stewards de spreekkoren 
hadden moeten herkennen, maar de praktijk is (helaas) anders.  
De commissie heeft de mogelijkheid om een spreekkoor niet één, maar wel tienmaal terug te 
luisteren en het geluid harder te zetten. Een geluid dat op TV overigens voortkomt uit 
microfoons van FOX die juist gericht staan op de tribunes achter de doelen (waaronder de 
Bunnikside) om de geluiden van de fans beter te kunnen laten doorklinken waarbij andere 
geluiden gefilterd worden. 
Tevens heeft de commissie de mogelijkheid om eerst nog uit te zoeken wat de exacte tekst van 
het spreekkoor is zonder daarbij te worden afgeleid door andere mensen, gezang en ander 
rumoer.  
De arbitrage, de stewards en alle andere veiligheidspersonen in het stadion hebben deze luxe 
niet. Zij horen een spreekkoor (wat soms, zoals uit de FOX-beelden blijkt, zelfs maar maximaal 
5 seconden aan houdt) slechts één keer (in dit geval zelfs voor het eerst!), weten niet altijd wat 
de tekst is die gezongen wordt en moeten daarop meteen reageren. Uiteraard zijn ze daarvoor 
getraind, maar zij worden afgeleid door al hetgeen om hen heen gebeurt en zijn uiteraard ook 
continu bezig met iets wat wellicht nog belangrijker is dan het herkennen van spreekkoren, 
namelijk het handhaven van de orde en veiligheid.  
 
De tuchtcommissie verwijt appellante dat zij stewards en veiligheidspersoneel onvoldoende 
geïnstrueerd heeft om spreekkoren te herkennen. Stewards en veiligheidspersoneel kunnen 
echter niet alle spreekkoren herkennen.  
Er worden iedere dag nieuwe liederen verzonnen en supporters blijken helaas ook op dit vlak 
steeds inventiever. Zo zijn de meeste spreekkoren tegenwoordig ook niet meer langdurig, maar 
juist kortdurend. Voordat duidelijk is wat er gezongen wordt, is het spreekkoor alweer gestopt  
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De stewards van FC Utrecht zijn ervaren, getraind en gediplomeerd. Het is echter onmogelijk 
om stewards op een dusdanige wijze te instrueren dat zij ieder kwetsend spreekkoor kunnen 
herkennen.  
Zelfs voor ervaren KNVB-auditoren blijkt dit onmogelijk. 
 
Alle formeel betrokkenen hebben verklaard de spreekkoren niet te hebben gehoord; de melodie 
wel maar de tekst niet. 
Dat niet ieder spreekkoor even goed hoorbaar is blijkt ook uit het commentaar bij de beelden 
die de aanklager heeft laten horen; “Het publiek gaat er nog maar eens goed achter staan”, zegt 
de commentator letterlijk op het moment dat er spreekkoren worden aangeheven. Zou de 
commentator werkelijk vinden dat „Hamas, Hamas, Joden aan het Gas’ een prima 
aanmoedigingstekst is? Nee, hij had het simpelweg niet gehoord, zo verklaarde de bewuste 
commentator zelf op Twitter.  
Het is ook niet voor niets dat het Youtube-filmpje op internet ondertiteld wordt.  

 
Concluderend stelt appellante dat zij heeft aangetoond dat zij de “YouTube” spreekkoren niet 
heeft gehoord, althans niet als kwetsende spreekkoren heeft herkend.  
De aanklager heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij deze spreekkoren had moeten horen.  
Op dit punt valt appellante derhalve geen verwijt te maken. 
 
Het subsidiaire verweer van appellante ten aanzien van de door de tuchtcommissie opgelegde 
straf: 
 
Naar aanleiding van de uitspraak van de tuchtcommissie heeft appellante nog enkele 
maatregelen genomen. 
  
Vanwege de recente beëindiging van de surséance van betaling van de stadion-eigenaar kan 
appellante eindelijk investeren in nieuwe beveiligingscamera‟s. Dit heeft zij inmiddels ook 
gedaan en deze camera‟s zullen er nog vóór de eerstkomende thuiswedstrijd tegen Ajax 
hangen. 
 
Daarnaast is appellante met de Politie Utrecht in gesprek om te bezien in hoeverre 
miscommunicatie in de toekomst (bijvoorbeeld middels een aanpassing van de huidige 
procedure) kan worden voorkomen. 

 
Richting de supporters kan appellante echter niet meer doen dan dat zij tot op heden heeft 
gedaan. Spreekkoren worden aangepakt en er wordt alles aan gedaan deze te voorkomen. 
Maar een maatschappelijk probleem als spreekkoren kan niet alleen door een voetbalclub 
worden uitgeroeid. Daarvoor is hulp van andere organisaties zoals de KNVB en het CIDI 
(Centrum Informatie Documentatie Israel), waarmee appellante op eigen initiatief al in gesprek 
is, maar uiteraard ook van de overheid vereist.  
Dat laat onverlet dat appellante er alles aan zal blijven doen om kwetsende spreekkoren te 
voorkomen.  

 
In dat kader meldt appellante nog dat zij inmiddels met een groep supporters van de Bunnikside 
een educatief bezoek heeft gebracht aan een voormalig concentratiekamp. 
Appellante heeft getracht hierdoor de bewustwording bij deze supporters van de Bunnikside te 
vergroten en de kans op herhaling te minimaliseren.  
 
Het strafonderdeel betreffende het leeg houden van de Bunnikside-tribune bij de eerstvolgende 
thuiswedstrijd tegen FC Ajax is  disproportioneel ten opzichte van de overtreding.  
Appellante licht dit als volgt toe. 
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* Veel mensen op de Bunnikside-tribune hebben niets met de spreekkoren van doen gehad 
en worden onterecht gedupeerd. 

* Appellante wordt financieel zwaar getroffen. 
* Dit strafonderdeel brengt grote logistieke en organisatorische met zich mee en de veiligheid  
 komt in het geding. 

 
Op de Bunnikside bevinden zich bij een thuiswedstrijd tegen Ajax gemiddeld 4500 personen. 
Van deze personen is ongeveer de helft minderjarig en/of vrouw. Het is dus een misvatting te 
denken dat de Bunnikside alleen zou bestaan uit harde kern-supporters. De Bunnikside wordt 
ook door gezinnen, vaders, moeders, opa‟s, oma‟s, kinderen en kleinkinderen bevolkt.  
Zij zullen echter, als het aan de aanklager en de tuchtcommissie ligt, wel „gestraft‟ worden. Niet 
omdat zij hebben meegezongen, maar simpelweg omdat ze in hetzelfde vak zaten. 
Met het spelen van een wedstrijd zonder de Bunnikside wordt dus niet alleen de club 
onevenredig hard gestraft, maar ook de overgrote meerderheid van goedwillende supporters in 
dat vak.  Dat is ontoelaatbaar. 

 
Organisatorisch gezien zullen al deze personen tijdens de aankomende thuiswedstrijd tegen 
Ajax niet op de Bunnikside mogen plaatsnemen en dus elders in het stadion moeten worden 
onder gebracht.  
Inmiddels heeft appellante de supporters van de Bunnikside per brief geïnformeerd over het feit 
dat men met deze straf van de Tuchtcommissie rekening dient te houden (veel 
seizoenkaarthouders op de Bunnikside waren namelijk in de veronderstelling dat zij de wedstrijd 
tegen Ajax nu helemaal niet meer zouden kunnen bijwonen) en is appellante bezig de 
veiligheidsrisico‟s in kaart te brengen. Met name dit laatste baart appellante veel zorgen. Veel 
harde kern supporters komen nu verspreid over het stadion te zitten, waardoor het alleen maar 
lastiger wordt om supportersgroepen goed in de gaten te houden. Door de aanklager en de 
tuchtcommissie wordt echter op geen enkele wijze aangegeven hoe hiermee om te gaan. De 
club moet het in de praktijk zien te regelen. Als achteraf blijkt dat de veiligheidsrisico‟s hierdoor 
vergroot zijn en er zaken mis zijn gegaan, is appellante echter wel weer verantwoordelijk.  
 
Wat ook meespeelt is het feit dat appellante nu juist een investering heeft gedaan van ruim € 
200.000,- om de beveiligingscamera‟s verder te moderniseren. Camera‟s die gericht zullen zijn 
op de Bunnikside en die het beter mogelijk moeten maken om onruststokers er tussenuit te 
halen. Juist deze Bunnikside zou op dat moment leeg zijn en de supporters uit dat vak zouden 
elders verspreid op de tribune komen te zitten, op plekken aldus waar deze nieuwste camera‟s 
nou net weer niet zullen hangen. 

 
De kosten van het leeg houden van de Bunnikside kunnen ruwweg geschat worden op € 

150.000,-. Aappellante zal mogelijk € 90.000,- aan inkomsten uit losse kaartverkoop en € 
50.000,- uit horeca en merchandising mislopen.  
De kans is bovendien groot dat seizoenkaarthouders appellante aansprakelijk zullen stellen dat 
zij de wedstrijd niet in het eigen vak kunnen bijwonen. Inmiddels hebben honderden supporters 
al te kennen gegeven geen seizoenkaart te zullen nemen omdat ze denken dat ze tijdens de 
komende thuiswedstrijd tegen Ajax niet op de Bunnikside plaats te kunnen nemen.  
Daarnaast zullen de operationele kosten, alleen al vanwege het inhuren van extra beveiliging, 
stijgen.  
Dit alles staat nog los van de (imago)schade die appellante heeft opgelopen en nog zal oplopen 
door negatieve publiciteit. 
 
Ten slotte wijst appellante er op dat het sluiten van de Bunnikside-tribune haaks staat op de 
goede weg die alle partijen de afgelopen jaren zijn ingeslagen.  
Appellante is met een dergelijke bestraffing terug bij af. 
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Op grond van het voorafgaande verzoekt appellante om de straf die de tuchtcommissie heeft 
opgelegd, aanzienlijk te matigen en in ieder geval het strafonderdeel met betrekking tot het 
ontruimd houden van de Bunnikside-tribune te laten vervallen. 
 
4. Vordering aanklager 
 
De aanklager geeft aan dat wettig en overtuigend is bewezen dat sprake was van het bij 
herhaling uiten van antisemitische spreekkoren door de aanhang van appellante. 
Dat blijkt uit de door de aanklager ter zitting getoonde televisiebeelden van FOX van de 
onderhavige wedstrijd, de beelden die op Youtube zijn te zien en te horen en het 
wedstrijdverslag van de politie Amsterdam. De spreekkoren en de teksten van de spreekkoren 
zijn duidelijk hoorbaar wanneer de televisiebeelden worden bekeken en beluisterd.  
 
Het gaat er om 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.  
Het verwijt van de aanklager betreft het gebrek aan maatregelen tijdens de wedstrijd. Dit geldt 
zowel voor de spreekkoren die wel door appellante zijn waargenomen als voor de spreekkoren 
waarvan appellante stelt die niet te hebben waargenomen. 
 
Ten aanzien van de “gerapporteerde spreekkoren”: de stewards namen, nadat deze 
spreekkoren stopten, hun plaatsen beneden in het vak weer in waar het in de rede had gelegen 
dat de stewards niet meer van de zijde van de daders zouden zijn geweken. 
Het lijkt erop dat spreekkoren voor stewards minder van belang zijn en dat zij identificatie lastig 
vinden. De focus op spreekkoren is echter wel degelijk van belang. 
 
Ten aanzien van de “YouTube spreekkoren”: deze spreekkoren waren hoorbaar voor degenen 
die in positie waren en ook voor meerdere Amsterdamse politiemensen aan de overzijde van 
het stadion. Nu de Amsterdamse politie de spreekkoren heeft gehoord kan het er bij de 
aanklager niet in dat appellante deze spreekkoren niet heeft kunnen en niet had behoeven te 
horen. 
 
Appellante had ten tijde van de wedstrijd nog altijd niet extra geïnvesteerd in apparatuur om 
dergelijke wanordelijkheden aan te pakken, zoals in eerdere tuchtzaken is aangegeven. 
Dat appellante niet kon investeren in het stadion vanwege de surséance van betaling van de 
eigenaar van het stadion is naar het oordeel van de aanklager geen reden om niks te doen. Een 
investering in apparatuur is dan nog steeds mogelijk voor apparatuur die niet aard- of nagelvast 
met het stadion wordt verbonden. 
 
Het gaat erom of appellante er alles aan gedaan heeft, niet om de vraag wat er in de 
commandoruimte is gebeurd. Appellante  is niet verantwoordelijk voor de fouten van de politie.  
Zij heeft haar eigen eindverantwoordelijkheid voor het voorkomen en bestrijden van 
wanordelijkheden. 
 
Appellante heeft een brief gestuurd aan de houders van een seizoenkaart op de Bunnikside, 
waarin wordt aangekondigd dat zij elders in het stadion een plaats zullen krijgen, indien de 
Bunnikside-tribune tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Ajax gesloten moet blijven. De 
aanklager leest de brief zo, dat deze supporters geen last zullen hebben van een eventueel op 
te leggen straf.  
De aanklager is van oordeel dat hiermee door appellante weinig afstand is genomen van 
hetgeen is gebeurd. De brief lijkt vooral acquisitie als doel te hebben gehad. 
 
Terzake de strafmaat heeft de aanklager rekening gehouden met het verleden van appellante 
ten aanzien van spreekkoren.  
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De aanklager heeft gezocht naar een element om de daders van de spreekkoren aan te pakken 
en heeft ervoor gekozen om het gedeelte van het stadion, waar de daders zitten, bij de 
eerstvolgende wedstrijd tegen Ajax te sluiten.  
De aanklager ziet geen aanleiding om in beroep een andere straf te vorderen. 
 
De aanklager verzoekt derhalve navolgende straf op te leggen: 
 

- een onvoorwaardelijke geldboete van € 10.000,-; 
 

-  het spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal in de competitie, 
bekercompetitie of play-offs van de KNVB, tegen het eerste elftal van Ajax, waarbij 
geen personen als toeschouwer toegang mogen hebben tot de Bunnikside. De 
Bunnikside betreft de vakken H, J, K, L, M.  

 
5. Bespreking van het verweer 
 
Appellant erkent dat de tenlastegelegde feiten zich hebben voorgedaan maar stelt dat haar 
geen verwijt kan worden gemaakt omdat zij een groot deel van de spreekkoren niet heeft 
waargenomen en ook niet heeft kunnen waarnemen. Daarnaast stelt appellante voldoende te 
hebben gedaan ten aanzien van de spreekkoren die zij wel heeft waargenomen. 
 
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. 
 
De aanklager stelt zich op het standpunt dat appellante niet geslaagd is in de disculpatie, nodig 
voor het weerleggen van de aansprakelijkheid. De maatregelen die tijdens de wedstrijd door 
appellante zijn genomen en de grond vormen voor het beroep op disculpatie zijn in de visie van 
de aanklager niet voldoende geweest. 
Het gaat dus niet om de periode voor of na de wedstrijd. 
 
Bij de thuiswedstrijden van appellante zijn in het verleden vaker kwetsende spreekkoren 
aangeheven en het feit dat zij zich nu opnieuw voordeden kan voor appellante allerminst als 
een verrassing zijn gekomen, zeker niet op de Bunnikside-tribune tijdens de altijd zeer beladen 
wedstrijd tegen FC Ajax. 
Zeer bijzondere waakzaamheid, verhoogde inzet van stewards en zo nodig uiterst attent 
ingrijpen waren daarom vereist. 
 
Ten aanzien van de “gerapporteerde spreekkoren”: 
Volgens de audit-rapportage werd twee maal massaal “Hamas, Hamas, Joden aan het gas” 
gescandeerd. Dit staat in deze zaak ook vast. Niettemin is geen enkele supporter  door 
appellante geïdentificeerd en is dus ook geen enkele supporter  bestraft. 
Het is vaste jurisprudentie van de commissie van beroep dat betaald voetbal organisaties 
zoveel als enigszins mogelijk is de personen die zich schuldig hebben gemaakt aan 
wanordelijkheden opsporen en aanmelden voor een (landelijk) stadionverbod.  
In dit geval is niet gebleken dat appellante alles heeft gedaan wat in haar vermogen lag om 
(althans een aantal) deelnemers aan kwetsende spreekoren te identificeren.  
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De stewards zijn de tribune opgelopen toen zij de spreekkoren hoorden, maar zij hebben kort 
daarna zonder verdere actie hun oorspronkelijke plaatsen beneden weer ingenomen. Kennelijk 
was onvoldoende ander veiligheidspersoneel op strategische plaatsen op de tribune geposteerd 
om bij kwetsende massale spreekkoren te kunnen ingrijpen en althans een aantal van de 
deelnemers daaraan te kunnen identificeren. Er is sprake van spreekkoren van tenminste 100 à 
200 man. Dat is voldoende om van “massaal” te spreken. Hierin schuilt een tekortkoming van 
appellante. 
 
Ten aanzien van de “YouTube spreekkoren”: 
Tijdens de thuiswedstrijden is appellante eindverantwoordelijk voor het handhaven van de 
veiligheid en het voorkomen van wanordelijkheden in haar stadion; zij heeft hiertoe ook een 
eigen veiligheidsorganisatie.  
Dit betekent ondermeer dat het de verantwoordelijkheid van appellante is om te zorgen dat zij 
spreekkoren waarneemt en zonodig ingrijpt. 
De commissie van beroep wil aannemen dat het veiligheidspersoneel van appellante de 
spreekkoren waarover het hier gaat, niet heeft gehoord of de teksten daarvan niet of 
onvoldoende heeft verstaan zodat zij zich de uiterst kwetsende inhoud daarvan toen niet heeft 
gerealiseerd. Ook andere aanwezigen, zoals de KNVB-auditoren, hebben die teksten kennelijk 
niet gehoord of verstaan. 
Voor disculpatie is echter vereist dat het veiligheidspersoneel van appellante die teksten had 
kunnen - en daarom: had moeten - horen en verstaan. In die disculpatie slaagt appellante niet. 
Aan de spreekkoren werd immers volgens eigen schatting van appellante deelgenomen door 
100 tot 200 personen, dus een aanzienlijke groep, en de teksten zijn wel gehoord en verstaan 
door drie Amsterdamse politie-ambtenaren die zich nota bene aan de overkant van het stadion, 
dus op grote afstand, bevonden.  
Ter zitting zijn wedstrijdopnamen van Fox getoond waarop de spreekkoren goed te horen zijn. 
Het moge zo zijn dat FOX richtmicrofoons heeft gebruikt en dat er sprake was van veel ander 
geluid rond het veld, dat neemt niet weg dat de spreekkoren hoorbaar geweest moeten zijn voor 
attent veiligheidspersoneel op de Bunnikside-tribune, als dat personeel inderdaad in voldoende 
aantal en op voldoende plaatsen op en rond die tribune was geposteerd. 
 
De tekortkoming van appellante zit dus in het feit dat haar veiligheidsorganisatie de 
spreekkoren (in de 1ste, 14e, 25ste, 39ste, 57ste, 58ste en 87ste minuut) niet heeft gehoord of 
niet als kwetsend heeft onderkend. 
In het midden kan blijven of dit het gevolg is van onvolkomen functioneren van de feitelijke 
organisatie tijdens de wedstrijd of van een onvoldoende op de omstandigheden van de 
wedstrijd toegesneden organisatie. 
 
Ten overvloede: de tekortkoming in de interne communicatie van de Politie Utrecht kan niet aan 
appellante worden toegerekend of mede voor haar verantwoordelijkheid worden gebracht. Dat 
brengt echter geen disculpatie met zich mee. Onverminderd geldt dat het signaleren van en 
reageren op wanordelijkheden een eigen verantwoordelijkheid van appellante is. 
In dit opzicht oordeelt de commissie van beroep dus anders dan de tuchtcommissie. 
 
De conclusie moet zijn dat appellante niet heeft gesteld en bewezen dusdanige maatregelen te 
hebben getroffen dat deze haar  disculperen.  
Dat na de wedstrijd aanvankelijk werd gedacht dat het wel was meegevallen verandert dit niet. 
De tekortkomingen staan inmiddels vast; de wijze en het tijdstip van de vaststelling doen daar, 
en aan de aansprakelijkheid, niet aan af. 
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Ten aanzien van de strafmaat: 
 
De betreffende spreekkoren zijn zeer verwerpelijk, zoals ook appellante volmondig onderschrijft. 
De gescandeerde teksten zijn in hoge mate kwetsend en het is verbijsterend dat deze - bij 
herhaling - ten gehore zijn gebracht.  
De spreekkoren schaden ook de belangen van het Nederlandse Betaalde Voetbal in sterke 
mate. 
 
De inhoud van de spreekkoren en hun frequentie bepaalt mede de op te leggen straf. 
 
Appellante is eerder bestraft terzake van kwetsende spreekkoren, zij het niet gedurende de 
laatste twee jaar. 
Gedurende de laatste twee jaar zijn opnieuw gevallen van kwetsende spreekkoren bij een 
thuiswedstrijd van appellante gerapporteerd; deze hebben niet geleid tot bestraffing maar tot 
sepot-beslissingen en eenmaal tot een schriftelijke waarschuwing door de aanklager. 
Zoals ook door de aanklager is overwogen, heeft appellante een brief gestuurd aan de houders 
van een seizoenkaart op de Bunnik-side tribune, waarin zij aankondigt dat die 
seizoenkaarthouders elders in het stadion een plaats zullen krijgen, indien de Bunnikside-
tribune tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen  Ajax inderdaad gesloten moet blijven. 
Het valt de commissie van beroep op dat appellante niet de gelegenheid heeft aangegrepen om 
in die brief duidelijk afstand te nemen van de deelnemers aan de spreekkoren, hetgeen toch 
voor de hand had gelegen, en dat haar (kennelijk als geruststelling bedoelde) opstelling het 
effect van sluiting van de tribune deels ondermijnt. Daarmee lijkt appellante doel en functie van 
deze sanctie te miskennen. 
 
Daar staat tegenover dat het voorkomen van kwetsende spreekkoren en het identificeren van 
deelnemers daaraan, moeilijk is en zeer hoge eisen stelt aan een betaaldvoetbalorganisatie. 
 
Opgeschrikt door de spreekkoren, heeft appellante na de onderhavige wedstrijd een aantal 
stappen gezet die hiervoor in deze beslissing zijn genoemd en die ten gunste van haar 
meewegen, waaronder de investering in nieuwe veiligheidscamera‟s (ook al komt die 
investering rijkelijk laat gezien een eerdere aankondiging daarvan in een vroegere tuchtzaak 
tegen appellante). 
 
De commissie onderkent dat de door de tuchtcommissie opgelegde straf aanzienlijke financiële 
en organisatorische gevolgen heeft voor appellante. Die consequentie is echter voorzien toen 
die sanctie weloverwogen in het instrumentarium van sancties werd opgenomen. 
 
Alles tegen elkaar afwegende, komt de commissie tot het oordeel dat de straf die de 
tuchtcommissie heeft opgelegd en die door de aanklager in beroep werd gevorderd, een juiste 
is. 
 
7. De beslissing 
 
De commissie van beroep bevestigt de beslissing van de tuchtcommissie waartegen het beroep 
is ingesteld, maar met verbetering van gronden zoals hiervoor uiteengezet. 
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De commissie van beroep acht het tenlastegelegde feit bewezen en veroordeelt appellante met 
ingang van heden tot: 
 

- Een onvoorwaardelijke geldboete van € 10.000,- ; 
- Het spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal in de competitie, 

bekercompetitie of play-offs van de KNVB, tegen het eerste elftal van Ajax, waarbij 
geen personen als toeschouwer toegang mogen hebben tot de Bunnikside. De 
Bunnikside betreft de vakken H, J, K, L, M. 

 
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 2 september 2015 door mrs. C.H.B. Winters, voorzitter, J.D. Loorbach en M. 
Barels, leden, bijgestaan door mr. N. Kok, secretaris. 

 
 


