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COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL VAN DE KONINKLIJKE  
NEDERLANDSE VOETBALBOND 

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

- Een onvoorwaardelijke geldboete van € 20.000,--; 
- 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 telefaxbericht van 
22 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 FC Twente – NEC, te weten 
het afsteken en/of gooien van vuurwerk op het speelveld, waardoor de wedstrijd tijdelijk is stilgelegd. 
 
Bij bovengenoemd telefaxbericht van 22 maart 2011 heeft de aanklager appellante een 
schikkingsvoorstel als bedoeld in artikel 10 van het RTBV doen toekomen, inhoudende het opleggen 
van navolgende straf: 

- 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. 

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

- Het meldingsformulier incidenten en wanordelijkheden terzake de wedstrijd FC Twente – NEC 
d.d. 20 februari 2011; 

- De schriftelijke verklaring d.d. 20 februari 2011 van scheidsrechter B.R. Blom; 
- De ter zitting van de tuchtcommissie afgelegde verklaring alsmede de schriftelijke verklaring 

d.d. 8 maart 2011 van de heer E. Porcu, manager operationele zaken van FC Twente; 
- De waarneming van de tuchtcommissie van de ter zitting vertoonde tv-beelden, alsmede de 

aan het dossier toegevoegde foto‟s gemaakt tijdens de wedstrijd. 
 

De tuchtcommissie heeft onder meer het volgende overwogen: 
“De tuchtcommissie overweegt dat beschuldigde verscheidene maatregelen heeft genomen ter 
voorkoming of beperking van onregelmatigheden - waaronder het voeren van gesprekken met de 
organisatoren van de sfeeractie, het fouilleren van de supporters, het controleren van het stadion 
voorafgaand aan de wedstrijd en het instellen van de camera's op bepaalde vakken - doch dat die 
maatregelen, gelet op het feit dat er een grote hoeveelheid fakkels en rookbommen is afgestoken bij 
aanvang van de tweede helft, niet voldoende zijn geweest. Anders is niet te verklaren dat een 
dergelijke hoeveelheid vuurwerk ongemerkt het stadion zou zijn binnengekomen. 
De tuchtcommissie is van mening dat het supportershome, welke tot het stadion behoort, 
voorafgaande aan de wedstrijd dient te worden geschouwd. Nu dit door beschuldigde niet is gebeurd 
kan beschuldigde verantwoordelijk worden gehouden voor de grote hoeveelheid fakkels en rookpotten 
die kennelijk via het supportershome het stadion zijn binnengebracht. 
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Ten aanzien van de maatregelen die beschuldigde tijdens en na afloop van de onderhavige wedstrijd 
heeft genomen is de tuchtcommissie voorts van mening dat beschuldigde er onvoldoende in is 
geslaagd om daders te identificeren en te bestraffen.  
Dit onder meer gelet op het feit dat beschuldigde aangeeft dat slechts twee personen zijn 
geïdentificeerd en gemeld bij de KNVB teneinde ze een stadionverbod op te leggen.  
De tuchtcommissie is dan ook van oordeel dat beschuldigde in casu meer personen had moeten 
identificeren alsmede dat deze personen forser aangepakt hadden moeten worden. Uit vorenstaande 
blijkt onvoldoende dat beschuldigde de gedragingen, zoals deze bij onderhavige wedstrijd 
plaatsvonden, serieus neemt.  
Beschuldigde verwijst naar een uitspraak van de tuchtcommissie inzake de wedstrijd ADO Den Haag 
– FC Groningen van 22 april 2007. Een verwijzing naar deze wedstrijd acht de tuchtcommissie onjuist, 
aangezien in dat geval bijzondere omstandigheden een rol hebben gespeeld teneinde de 
strafmodaliteit aan te passen. De tuchtcommissie is van mening dat van dergelijke bijzondere 
omstandigheden in onderhavige zaak geen sprake is.ʺ 
 
De commissie van beroep betaald voetbal, hierna te noemen: “commissie van beroep”, heeft de zaak 
mondeling behandeld op dinsdag 24 mei 2011 in aanwezigheid van de aanklager en appellante. 
Laatstgenoemde werd vertegenwoordigd door de heren  J.V. Munsterman, voorzitter, E. Porcu, 
manager operationele zaken en A. van der Weide, veiligheidscoördinator. Appellante werd bijgestaan 
door de mrs. B.J.Th. Bouma en P.H.J. Nij Bijvank, beiden advocaat te Enschede.  
Voorts waren aan de zijde van appellante aanwezig de heer J. Bruynesteyn, voorzitter van de 
supportersvereniging van FC Twente “Vak-P” en de heren  A. van Stokkum en  A. Caudron, 
bestuursleden van die supportersvereniging.  
 
3. De gronden van beroep 
 
Appellante is van oordeel dat, zakelijk weergegeven, gelet op de door haar getroffen maatregelen en 
op alle overige omstandigheden van het geval, aan haar geen straf behoort te worden opgelegd. 
Appellante is van oordeel dat zij voor, tijdens en na de wedstrijd zodanige maatregelen heeft getroffen 
dat de kans, dat haar aanhang zich te buiten gaat aan wanordelijkheden, te verwaarlozen is.  
Appellante meent subsidiair dat de voorwaardelijke veroordeling tot het spelen van een thuiswedstrijd 
zonder publiek een te zware sanctie is. 
 
Hiertoe voert appellante navolgende aan. 
 
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Vak-P had haar supportersvereniging een sfeeractie 
georganiseerd bij gelegenheid van de wedstrijd FC Twente – NEC d.d. 20 februari 2011. Deze 
sfeeractie bestond daaruit dat doeken met afbeeldingen pro FC Twente zouden worden opgehangen 
op beide tribunes aan de westzijde in het stadion. De veiligheidscoördinator van appellante heeft in de 
week voorafgaand aan de wedstrijd driemaal met de voorzitter van de sfeercommissie van de 
supportersvereniging “Vak-P” gesproken over de te houden sfeeractie. Meermalen is te kennen 
gegeven dat geen fakkels of ander vuurwerk zouden worden afgestoken. 

 
Voorafgaand aan de wedstrijd is het stadion grondig gecontroleerd op de aanwezigheid van onder 
meer vuurwerk. De inspecties vonden plaats in onder meer de toiletten, de vuilcontainers en op de 
tribunes in Vak- P en in de overige vakken. De uitvoerige inspecties hebben geen vuurwerk aan het 
licht gebracht. Bij binnenkomst zijn 3000 supporters van Vak- P door de stewards één op één 
gefouilleerd. Ook de tassen en rugzakken van alle bezoekers zijn onderzocht op voorwerpen, zoals 
vuurwerk, blikjes en flesjes. Bij al deze maatregelen is geen vuurwerk aangetroffen. Voorts is voor 
aanvang van de wedstrijd door de stadionspeaker omgeroepen de club op positieve wijze te steunen. 
Dit heeft hij tijdens de wedstrijd, zodra zich incidenten voordeden, herhaald. 

 
Tijdens de wedstrijd hebben de ongeveer 200 aanwezige stewards onmiddellijk brandjes op het veld 
geblust, de fakkels gedoofd en van het veld verwijderd. Tevens hebben zij getracht de daders te 
identificeren. De identificatie was buitengewoon lastig omdat door de sterke rookontwikkeling de 
daders aan het zicht werden onttrokken. Bovendien werd  een aantal rookbommen en fakkels achter 
de spandoeken aangestoken. Appellante heeft het vermoeden dat dit met opzet gebeurde, omdat 
daardoor de daders niet konden worden geïdentificeerd. 
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Dankzij de oproep van de stadionspeaker, tevens getoond op de videowalls, alsmede het ingrijpen 
van de stewards is het aansteken en gooien van fakkels na de eerste minuten van de tweede helft 
gedurende de rest van de wedstrijd niet meer voorgekomen. Volgens appellante wijst dat erop dat de 
tijdens de wedstrijd getroffen maatregelen adequaat zijn geweest 
Appellante vraagt zich zelf ook af hoe het vuurwerk, gelet op alle voorzorgsmaatregelen, het stadion is 
binnengekomen. In feite resteert nog slechts de mogelijkheid dat het vuurwerk voorafgaand aan de 
thuiswedstrijd tegen NEC in het supportershome van de supportersvereniging Vak-P was 
binnengebracht. Deze vereniging huurt het supportershome van appellante.  Appellante heeft, na 
verschillende gesprekken met verantwoordelijke betrokkenen, de stellige indruk dat geen sprake is 
geweest van een georganiseerde actie, op touw gezet door de supportersvereniging 
 
Appellante geeft aan dat het niet mogelijk is helemaal te voorkomen dat vuurwerk het stadion wordt 
binnengesmokkeld. Wel kan worden getoetst of alle redelijkerwijs te nemen maatregelen zijn getroffen 
om dat te voorkomen. 
 
Naar het oordeel van appellante is de tuchtcommissie ten onrechte van mening dat het 
supportershome voorafgaand aan de wedstrijd dient te worden geschouwd en nu dat niet is gebeurd, 
appellante verantwoordelijk kan worden gehouden voor de grote hoeveelheid fakkels en rookpotten 
die kennelijk via het supportershome het stadion zijn binnengebracht. 
 
De tuchtcommissie miskent hiermee dat appellante in de week voorafgaande aan de wedstrijd en op 
de wedstrijddag zelf geen enkel signaal had ontvangen dat in het supportershome vuurwerk aanwezig 
was, dan wel later alsnog zou worden binnengesmokkeld. 
 
Appellante is nimmer eerder gebleken dat in het supportershome tijdelijk vuurwerk werd verborgen 
gehouden om vervolgens te worden meegenomen in het stadion. 
Weliswaar had appellante naar aanleiding van eerdere incidenten met vuurwerk al talrijke stringente 
maatregelen doorgevoerd, maar in geen enkele omstandigheid had appellante aanleiding gevonden in 
de zoektocht naar de aanwezigheid van vuurwerk ook het supportershome te betrekken. 
 
In de week voorafgaand aan de wedstrijd en op de wedstrijddag zelf heeft de veiligheidscoördinator 
van appellante meermalen overleg gevoerd met de voorzitter van de sfeercommissie van de 
supportersvereniging Vak-P, die tevens bestuurslid is van deze vereniging. Tijdens die besprekingen 
is even zo vaak het onderwerp vuurwerk ter sprake gebracht. Telkens werd van de kant van de 
supporters aangegeven dat geen vuurwerk het stadion zou worden binnengebracht. Uit geen enkele 
mededeling van de supporters of andere omstandigheid, kon worden opgemaakt dat het 
supportershome als tijdelijke opslagplaats van vuurwerk zou (kunnen) worden gebruikt. 
 
Gelet op dit alles kan appellante er in alle redelijkheid geen verwijt van worden gemaakt dat zij de 
betreffende supportersruimte niet voorafgaand aan de wedstrijd aan een inspectie heeft onderworpen. 
 
In dit verband is voorts van belang dat appellante het supportershome vanaf 1 juni 2010 verhuurt aan 
de supportersvereniging Vak-P. Naar aanleiding van het voorval in de wedstrijd FC Twente – NEC is 
met de supportersvereniging de afspraak gemaakt dat in het huurcontract de bepaling wordt 
opgenomen waarmee aan appellante de bevoegdheid wordt toegekend het supportershome 
voorafgaand aan elke thuiswedstrijd te inspecteren op de aanwezigheid van vuurwerk en andere 
artikelen waarvan het niet is toegestaan deze voorhanden te hebben. Het bestuur van de 
supportersvereniging Vak-P gaat blijkens haar brief van 21 mei 2011 daarmee akkoord. Uit die brief 
blijkt bovendien dat het bestuur van Vak-P de actie betreurt, afkeurt en zich wil inzetten om dit soort 
wanordelijkheden in de toekomst te voorkomen. 
 
Overigens is bij appellante achteraf weliswaar het vermoeden gerezen dat gelet op alle uitgevoerde 
controles in het stadion het bijna niet anders kan dan dat vuurwerk in het supportershome aanwezig is 
geweest, maar dat staat nog steeds niet vast, zoals evenmin vaststaat dat vanuit die ruimte vuurwerk 
het stadion is binnengesmokkeld. 
 
Appellante heeft zelf direct na afloop van de wedstrijd twee daders geïdentificeerd maar mede door 
fotomateriaal van haar eigen fotografen, opnamen van de door haar in het stadion geïnstalleerde 
camera‟s en de door haar bij de pers en Eredivisie Live opgevraagde video-opnames, heeft de politie 
Twente nog drie daders kunnen identificeren. 
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Appellante tracht nog steeds andere daders te achterhalen. De kans is groot dat zij daarin slaagt 
omdat aan de hand van foto‟s is vastgesteld dat in ieder geval nog vijf daders zonder stadionverbod 
rondlopen. Van de daders zijn met de videocamera‟s, waarvan er in en rondom het stadion 44 
aanwezig zijn, foto‟s gemaakt. Deze foto‟s worden bij elke thuiswedstrijd in de commandokamer 
getoond, zodat van daaruit wordt getracht met behulp van de camera‟s de daders op te sporen. In de 
commandokamer zijn altijd alle hulpdiensten aanwezig alsmede de politie, aangevuld met een officier 
van justitie voor zover er sprake is van een risicowedstrijd. Daarmee wordt de pakkans vergroot. 
 
Dat de daders nog niet zijn gevonden, is vermoedelijk toe te schrijven aan het feit dat zij zich nog niet 
weer in het stadion hebben vertoond uit vrees voor ontdekking. 
 
Appellante is niet duidelijk wat de tuchtcommissie bedoelt met de opmerking dat appellante de 
geïdentificeerde daders forser had moeten aanpakken. Appellante heeft de door haar geïdentificeerde 
daders per direct de toegang tot het stadion ontzegd en hun jaarkaarten geblokkeerd.  
Daarnaast heeft de KNVB stadionverboden opgelegd van achttien maanden en een geldboete. 
Daarmee handelt de KNVB conform de Richtlijn „termijn stadionverbod seizoen 2010/‟11‟. 
 
Indien de KNVB die sancties niet had opgelegd, dan zou appellante daartoe zelf zijn overgegaan, nu 
ook aan haar die bevoegdheid is toegekend. 
 
Appellante neemt de gedragingen van haar supporters wel degelijk serieus, anders dan de 
tuchtcommissie heeft opgemerkt. Appellante heeft een aantal maatregelen getroffen dan wel zal één 
dezer dagen meer maatregelen treffen om wanordelijkheden zoals die zich voordeden bij de 
onderhavige wedstrijd in het vervolg te voorkomen.  
Ook het bestuur van de supportersvereniging Vak-P neemt de gedragingen serieus, hetgeen blijkt uit 
de brief die op 21 mei 2011 aan FC Twente is gestuurd, waarin de actie wordt betreurt en afgekeurd 
en aan wordt gegeven dat men niet met die actie bekend was. 
 
Tevens blijkt naar het oordeel van appellante uit de verslagen van de Legal Counsel Disciplinary 
Services van de UEFA betreffende een aantal wedstrijden van appellante in de Europese 
clubcompetities, dat haar veiligheidsorganisatie goed functioneert.  Door de UEFA is aangegeven dat 
de veiligheidsorganisatie tweemaal „excellent‟ was en eenmaal „good‟. 
 
De voorwaardelijke veroordeling van een thuiswedstrijd zonder publiek wordt door appellante ook te 
zwaar geacht gelet op de uitspraak van de tuchtcommissie inzake de wedstrijd ADO Den Haag – FC 
Groningen. In die zaak heeft de tuchtcommissie overwogen dat  bijzondere omstandigheden een rol 
hebben gespeeld teneinde een strafmodaliteit aan te passen, maar in de onderhavige zaak heeft zij 
overwogen  dat van dergelijke bijzondere mitigerende omstandigheden geen sprake is.  
Appellante is het met die overweging niet eens. De situatie bij de wedstrijd van ADO Den Haag was 
bepaald ernstiger. Daar werd zodanig veel en zwaar vuurwerk afgestoken en op het veld gegooid, 
onder meer in de nabijheid van de tweede assistent-scheidsrechter, dat de scheidsrechter de 
wedstrijd heeft stilgelegd. De wedstrijd werd niet uitgespeeld. Bovendien had ADO Den Haag geen 
enkele dader geïdentificeerd. 
 
In onderhavige zaak is de wedstrijd niet voortijdig afgebroken maar „slechts‟ drie minuten stilgelegd, er 
was geen sprake van zwaar vuurwerk en appellante heeft wel enkele daders geïdentificeerd en  
vervolgd en aangifte gedaan van openlijke geweldpleging. ADO Den Haag was tevens eerder 
veroordeeld tot het spelen van een thuiswedstrijd zonder publiek. 
 
Een onvoorwaardelijk thuiswedstrijd zonder publiek werd bij ADO Den Haag echter als te zwaar 
betiteld omdat dat de eerste wedstrijd in het nieuwe stadion zou zijn. Die sanctie is vervangen door 
een boete van € 50.000.--. Dat bedrag is beduidend lager dan de totale schade die appellante zou 
leiden wanneer zij een wedstrijd zonder thuispubliek zou moeten spelen. Die schade wordt begroot op 
enkele tonnen. 
 
De aanklager eist een hogere geldboete dan de geldboete die eerder onderdeel uitmaakte van zijn 
schikkingsvoorstel. De aanklager heeft ter zitting van de tuchtcommissie zijn eis immers verhoogd van 
€ 15.000,-- naar € 20.000,--. Door zijn eis ter zitting te verhogen beoogt de aanklager de toegang tot 
de tuchtcommissie te blokkeren althans in ieder geval, te ontmoedigen. Dat past niet in een 
rechtsstaat waarin juist is gewaarborgd het gerechtvaardige belang van een verdachte zijn zaak 
zonder belemmeringen aan de rechter te kunnen voorleggen. 
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Appellante verzoekt primair de uitspraak van de tuchtcommissie te vernietigen en subsidiair de 
veroordeling van appellante te beperken tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 15.000,--. 
 
4. Vordering Aanklager 
 
De aanklager is van oordeel dat appellante zich niet kan disculperen en voert hiertoe navolgende aan. 
 
Bij de disculpatie gaat het om de vraag of een club alles heeft gedaan om de wanordelijkheden te 
voorkomen en zoveel mogelijk te beperken. Naar het oordeel van de aanklager heeft appellante niet 
alles gedaan wat zij had kunnen doen. Er zit een lek in de fouillering bij het supportershome en dat is 
nu opgelost maar dat is te laat. Er is zoveel vuurwerk binnengekomen dat er volgens de aanklager iets 
schort aan de beveiliging. 
 
Appellante is al eerder bestraft voor vuurwerk dus dat had juist reden moeten zijn om extra alert te zijn 
als club.  
Tevens verwijt de aanklager appellante na afloop maar in twee gevallen zelf maatregelen te hebben 
genomen door het opleggen van  stadionverboden. Dit is te weinig, gelet op de hoeveelheid fakkels 
die is afgestoken. 
 
Derhalve acht de aanklager navolgende straf op zijn plaats: 

- Een onvoorwaardelijke geldboete van € 20.000,--; 
- 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 
 
Appellante erkent dat de ten laste gelegde feiten hebben plaatsgevonden. 
 
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.  
 
Appellante geeft aan diverse maatregelen te hebben genomen ter voorkoming en beperking van 
onregelmatigheden, waaronder het fouilleren van de supporters, het controleren van het stadion 
voorafgaand aan de wedstrijd, het omroepen door de stadionspeaker 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. 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 is van oordeel dat de door appellante getroffen maatregelen onvoldoende zijn 
geweest. 
 
De commissie van beroep stelt vast dat op de tribunes een groot aantal fakkels is afgestoken en 
daarnaast een aantal fakkels op het veld is gegooid. Hierdoor is de wedstrijd tijdelijk onderbroken 
geweest. 
Het is niet aannemelijk dat een dergelijke grote hoeveelheid fakkels, ook mede in acht genomen de 
vorm en grootte daarvan, bij adequate fouillering van de supporters voorafgaande aan de wedstrijd 
geheel en al onopgemerkt blijft. 
 
Ook indien de fakkels eerder het stadion zijn binnengebracht, dan komt dat voor rekening van 
appellante, tenzij zij aannemelijk maakt dat zij alles heeft gedaan wat in haar vermogen ligt om een 
dergelijke gang van zaken te voorkomen. Appellante is in die bewijsopdracht niet geslaagd. 
Indien supporters via het home van de supportersvereniging “Vak-P” (dat binnen het stadion ligt) de 
fakkels voor de wedstrijd het stadion in hebben gebracht en deze fakkels na de rust hebben 
meegenomen de tribunes op– een mogelijkheid die appellante ter zitting als de meest waarschijnlijke 
heeft genoemd- dan komt dat voor rekening van appellante.  
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Haar keuze om de supporters die na de rust vanuit het supportershome terug de tribunes opgingen 
niet opnieuw te fouilleren staat in dit geval aan disculpatie in de weg.  
Indien het afgestoken vuurwerk op een andere manier het stadion is binnengekomen, dan moet op 
grond van de hoeveelheid daarvan worden aangenomen dat de inspectie van het stadion 
voorafgaande aan de wedstrijd en/of de fouillering van de supporters niet zodanig stringent is geweest 
dat appellante thans met succes een beroep op disculpatie kan doen. 
 
Evenmin acht de commissie van beroep aangetoond dat appellante er alles aan heeft gedaan om  na 
afloop van de wedstrijd zo veel mogelijk supporters die zich schuldig hebben gemaakt aan het 
afsteken en gooien van het vuurwerk, te identificeren en op te sporen. Appellante geeft weliswaar aan 
in ieder geval aan twee personen een stadionverbod te hebben opgelegd, maar dit aantal acht de 
commissie van beroep niet voldoende, gezien het aantal personen dat bij de incidenten betrokken is 
geweest. 
Zo beschikt appellante van een aantal personen over een foto, maar heeft zij deze foto‟s niet aan het 
bestuur van de supportersvereniging “Vak-P” getoond om identificatie van de betreffende supporters 
te kunnen bewerkstelligen. 
Ook daarom heeft appellante niet voldaan aan de buitengewoon strenge eisen die gelden voor een 
geslaagd beroep op disculpatie. 
 
De strafkaart van appellante geeft aan dat in de afgelopen seizoenen herhaaldelijk vergelijkbaar 
wangedrag door haar supporters heeft plaatsgevonden.  
 
De aanklager heeft ter zitting van de tuchtcommissie een hogere geldboete geëist (€ 20.000,--) dan in 
zijn schikkingsvoorstel was opgenomen (€ 15.000,--). Een dergelijke opstelling van de aanklager 
houdt geen blokkering in van de toegang tot de tuchtrechter en evenmin kan gezegd worden dat 
hierdoor een beschuldigde zijn zaak niet zonder belemmering aan de tuchtrechter kan voorleggen. De 
aanklager heeft hier een geheel eigen bevoegdheid, zoals ook de tuchtcommissie en de commissie 
van beroep een geheel eigen bevoegdheid hebben om de aanklager in die hogere eis al dan niet te 
volgen.  
 
De door appellante gemaakte vergelijking met de uitspraak van de tuchtcommissie terzake de 
wedstrijd ADO Den Haag – FC Groningen gaat naar het oordeel van de commissie van beroep niet 
op, nu van vergelijkbare omstandigheden onvoldoende sprake is.  
 
De commissie van beroep acht derhalve geen gronden aanwezig om het opleggen van straf 
achterwege te laten of de door de tuchtcommissie opgelegde straf te matigen. 
 
6. De beslissing 
 
De commissie van beroep bevestigt de beslissing van de tuchtcommissie waartegen het beroep is 
ingesteld. 
 
Appellant wordt veroordeeld in de kosten van zowel eerste aanleg als beroep; in beroep begroot op  
€ 275,- te verrekenen in rekening-courant met zijn club.   
 
Aldus beslist op 17 juni 2011 door mrs C.H.B. Winters, voorzitter, A.A. Franken en M.P. Nan, leden, 
bijgestaan door mr. N. Kok, secretaris. 
 
 
 
 


