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Bij het bezoeken van wedstrijden en evenementen van Feyenoord hebben bezoekers in het algemeen
en Feyenoord-supporters in het bijzonder te maken met allerlei regels en procedures. Naast de
Nederlandse wet moet Feyenoord zich ook houden aan de regels van de KNVB en UEFA. Misdragingen
leveren Feyenoord niet alleen boetes op maar ook een negatief imago.
Ter behoeve van haar eigen supporters heeft Feyenoord in 2007 als eerste club in Nederland eigen
Gedragsregels geïntroduceerd. Door meer differentiatie in het sanctiebeleid aan te brengen wordt
bijvoorbeeld voorkomen dat supporters direct in het traject van een landelijk stadionverbod terecht
komen. Tevens werden de beroepsmogelijkheden vergroot en verduidelijkt. Daarbij heeft Feyenoord
samen met de gemeente Rotterdam geïnvesteerd in de preventieve begeleiding van supporters door
o.a. het aanbieden van alternatieve trajecten voor ‘First Offenders’ (lees: supporter had in voorgaande
jaren geen stadionverbod).
Feyenoord streeft een publieksbeleid na, waarbij de veiligheidsmaatregelen die gelden rondom
wedstrijden en evenementen van de club, maar die niet voor alle supporters bedoeld zijn, zoveel
mogelijk worden beperkt. Helaas kan nooit voorkomen worden dat generieke maatregelen noodzakelijk
zijn. De club streeft echter naar duidelijke regels en procedures, geldend voor iedereen die wedstrijden
bezoekt in combinatie met een passend sanctiebeleid voor hen die een voetbal gerelateerde
overtreding plegen. Dit moet er toe leiden dat in de stadions waar Feyenoord speelt een prettige
voetbalsfeer gegarandeerd is. Daarbij dient iedereen zich prettig te voelen en blijft er voor de meest
fanatieke aanhang voldoende ruimte en gelegenheid om zich op een emotionele wijze te uiten, zonder
dat anderen zich daardoor gekwetst, beledigd of geprovoceerd voelen. Het veiligheidsbeleid sluit daarbij
aan bij een van maatschappelijke ambities van Feyenoord: ‘Een open club en een open stadion’.
Als onderdeel van de visie ‘Een open club en een open stadion’ is medio 2014 gestart met het project
‘Welkom bij Feyenoord’ opdat iedere bezoeker zich welkom voelt en om dit gevoel bij evenementen
waaronder thuis- en uitwedstrijden van Feyenoord voorop te stellen en te verhogen. In het kader van
het verhogen van de servicegerichtheid is de zevende versie van de notitie ‘Gedragsregels, sancties en
beroepsmogelijkheden’ op een aantal plaatsen gewijzigd en met relevante informatie aangevuld ten
opzichte van haar voorgangers. Het ingezette normalisatietraject, in samenwerking met de belangrijkste
partners van Feyenoord, blijft onverminderd van kracht met o.a. het principe ‘High trust, high penalty’,
waarbij supporters zoveel mogelijk ruimte, service en comfort wordt geboden en waarbij bepaalde
vormen van wangedrag zwaarder bestraft worden. Gewenst gedrag bij het bezoeken van evenementen
of wedstrijden van Feyenoord is samen te vatten in de zogenoemde ‘12’ geboden van Feyenoord.













Feyenoord is een club voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of geloof.
Kwetsen is zinloos, steunen is goud.
Wees behulpzaam en denk ook aan anderen.
Respecteer medesupporters en medewerkers van Feyenoord.
We blijven van elkaar en van elkaars eigendommen af.
Er worden geen voorwerpen of vloeistoffen gegooid.
Agressie en geweld horen niet thuis bij Feyenoord.
Neem geen fakkels, rookpotten en ander vuurwerk mee om af te steken.
Gebruik geen drugs, vermijd openbaar dronkenschap.
Steel niet van je eigen club en bevuil je eigen stadion niet.
Het veld in De Kuip is heilig.
Wees altijd met trots en op een positieve wijze de twaalfde man.
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Het is van belang om te weten dat de handhaving en het sanctioneringsbeleid primair een taak is van de
afdeling Veiligheid. Voor vragen over sancties, verweerschriften, stadionverboden en
beroepsmogelijkheden kan je terecht bij Feyenoord Service en Tickets via het reactieformulier op de
website van Feyenoord via www.feyenoord.nl/service.

ZEROTOLERANCEBELEID
De pakkans van supporters die een voetbal gerelateerde overtreding plegen is in de afgelopen jaren
sterk gestegen. KNVB, clubs en overheid voeren een zerotolerancebeleid, veiligheidsorganisaties van
voetbalclubs zijn geprofessionaliseerd en de technische middelen zijn sterk verbeterd. Dit alles heeft er
toe geleid dat niet alleen supporters die zware overtredingen plegen worden aangehouden, maar dat
anders dan in vroeger jaren supporters steeds vaker voor relatief kleine vergrijpen gesanctioneerd
worden.

WETTEN EN REGELS
Als je een wedstrijd bezoekt van Feyenoord zijn de volgende wetten en regels van toepassing.
 De Nederlandse wet (Wetboek van Strafrecht).
 De Standaardvoorwaarden KNVB.
 Richtlijn termijn stadionverbod KNVB.
 Voorwaarden Seizoenkaart Feyenoord Rotterdam N.V.
 Voorwaarden Uitkaart Feyenoord Rotterdam N.V.
 De Gedragsregels van Feyenoord.
In februari 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetswijziging van de Wet Maatregelen
Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast (MBVEO, ook wel ‘de voetbalwet’ genoemd). Met de
inwerkingtreding van de nieuwe wet krijgen de burgemeesters en de officier van justitie te maken met
een uitbreiding van hun bevoegdheden. Zo kan de burgemeester een gebiedsverbod, een groepsverbod
en een meldingsplicht opleggen.
De standaardvoorwaarden van de KNVB en/of de gedragsregels van Feyenoord zijn niet alleen van
toepassing in het stadion maar ook bij de wedstrijden van het tweede elftal en de beloften, op de
trainingsaccommodatie (zoals Varkenoord), en de bij De Kuip bijbehorende gebouwen en terreinen.
Bij het opstellen van de Gedragsregels heeft Feyenoord getracht het beleid ten aanzien van gewenst en
ongewenst gedrag van haar supporters en de geldende procedures zo duidelijk mogelijk te verwoorden.
Het spreekt voor zich dat de gedragsregels van Feyenoord ondergeschikt zijn aan de regels en
voorwaarden zoals die landelijk - vanuit de overheid en de KNVB – zijn opgesteld. Deze Gedragsregels
dienen dan ook vooral gezien en gelezen te worden als een aanvulling en nadere toelichting.
De volledige tekst van deze voorwaarden is direct bij voornoemde instanties op te vragen en derhalve
niet als bijlage aan deze notitie toegevoegd.
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GEDRAGREGELS
Naast voornoemde regelgeving hanteert Feyenoord voor haar supporters, of voor supporters die als
zodanig kunnen worden aangemerkt, aanvullende gedragsregels. Deze gedragsregels zijn gebaseerd op
bestaande regelgeving en hebben vooral ten doel om meer duidelijkheid te verschaffen. Met andere
woorden: de gedragsregels moeten ervoor zorgen dat elke supporter precies weet waar hij of zij aan toe
is (zie ook de ‘12’ geboden onderaan de inleiding). Feyenoord onderscheidt daarbij overtreding van de
gedragsregels op het gebied van:
Fysiek geweld
Iemand anders lijfelijk iets aandoen: slaan, schoppen, duwen, het geven van een kopstoot, enz. of een
poging daartoe, dan wel het (fysiek) dreigen met geweld (‘moet je een klap voor je bek…?’).
Verbaal geweld
Langdurig roepen, zingen of schreeuwen van teksten of spreekkoren die:
 De algemeen maatschappelijk geaccepteerde fatsoensnorm overschrijden, individueel of in
vereniging.
 Zich richten op personen of bevolkingsgroepen en waarbij de dood of een ziekte wordt
toegewenst.
 (Aanhoudend) kwetsend, rascistisch of beledigend zijn voor een of meerdere personen, al dan
niet in het stadion aanwezig.
Andere uitingen
Spandoeken, kleding, enz. met teksten of afbeeldingen die:
 Geweld tonen, geweld uitdragen of (indirect) tot geweld oproepen.
 De algemeen maatschappelijk geaccepteerde fatsoensnorm overschrijden.
 Zich richten op een of meerdere personen, al dan niet in het stadion aanwezig, met het doel
hen te beledigen, te kwetsen of te provoceren.
 Een politieke of commerciële lading hebben, waarvoor door Feyenoord vooraf geen
toestemming is gegeven.
 De belangen van de club, het stadion en van de medewerkers of functionarissen in het
bijzonder aantasten.
Ander ongewenst gedrag
Elke handeling of uiting (situationeel bepalend) waarmee of waardoor Feyenoord of haar supporters in
diskrediet worden gebracht of in haar goede naam worden aangetast. Deze handeling dient
redelijkerwijs in verband te kunnen worden gebracht met een wedstrijd, training, evenementen of
andere activiteiten van Feyenoord, waarbij het niet van belang is welk team, afdeling of geleding van
Feyenoord hierbij betrokken is.
De meest voorkomende overtredingen met een stadionverbod tot gevolg zijn momenteel: vuurwerk,
gooien van voorwerpen, verzet bij aanhouding, beledigen of bedreigen van veiligheidspersoneel of
een ambtenaar (politie) in functie, (racistisch) spreekkoor, gebruik van drugs, wapenbezit en het niet
tonen van een identiteitsbewijs.
Directie Feyenoord
In alle gevallen waarin deze Gedragsregels niet voorzien beslist de directie van Feyenoord Rotterdam
N.V. De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor, om in uitzonderlijke gevallen en door haar te
beoordelen, af te wijken van hetgeen in deze notitie beschreven staat.
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Bij het betreden van De Kuip kun je gefouilleerd worden. Bij hoge uitzondering kan deze fouillering
tevens worden ondersteund door de inzet van een speurhond(en) voor verdovende middelen en/of
speurhond(en) voor vuurwerk. Het veiligheidspersoneel is gerechtigd om je te fouilleren op het bezit
van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen. Bij constatering van strafbare feiten zal de
politie de afhandeling overnemen. Ook in het stadion of tijdens de wedstrijd is het veiligheidspersoneel
te allen tijde gerechtigd je te onderwerpen aan een fouillering op het bezit van ongeoorloofde
voorwerpen en deze in beslag te nemen.
Als je benaderd wordt om te worden gefouilleerd ben je verplicht hier aan mee te werken. Het
eventueel afdoen van een hoofddeksel, het openmaken van tassen, jassen en/of zakken kan
onderdeel zijn van de fouillering. Voor vrouwelijke supporters zijn er voldoende vrouwelijke stewards
aanwezig. Afhankelijk van het wedstrijdrisico (laag, gemiddeld of hoog) worden minder of meer
supporters gefouilleerd.

LIJST VERBODEN VOORWERPEN





















Hard- en softdrugs.
Alcoholische dranken.
Knal-, siervuurwerk en (nood)signalen/fakkels.
Glaswerk, blikjes, kleine en grote flesjes.
Motorhelmen, bouwhelmen en legerhelmen e.d.
Grote rugzakken en koffers.
Flesjes, potjes, enz. (zoals parfum).
Spuitbussen.
Haarlak en nagellak.
Meerdere aanstekers.
Brandbare vloeistoffen.
Rollen wc papier, grote hoeveelheden (versnipperd) papier.
Promotie materiaal en kleding.
Paraplu’s met een ijzeren of houten punt, selfiesticks
Laserpen.
Onbemand luchtvaartuig (ook drone genoemd).
Zakmes, bestek, scharen, slag-, steek-, stoot-, vuurwapens en kettingen.
Stokken zonder vlag en/of langer dan 1 meter en/of met een diameter van meer dan 20 mm.
Trommels, megafoons, vuvuzela’s en gastoeters.
Andere voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid of de
openbare orde.

DRUGS
Het meenemen, gebruik en/of onder invloed zijn van softdrugs, harddrugs of andere verdovende
middelen in De Kuip is verboden. Supporters die handelen, gebruiken, in bezit zijn van of merkbaar onder
invloed zijn van hard- en softdrugs en/of verdovende middelen (slaap- en kalmeringsmiddelen) kan de
toegang tot het stadion worden geweigerd of zij kunnen uit het stadion worden verwijderd. Vermijd
overlast voor medesupporters en voorkom een stadionverbod, boetes en extra kosten.
Bij sommige wedstrijden kunnen drugshonden worden ingezet. De inzet wordt bepaald door de politie.
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ALCOHOL
Het meenemen en/of onder invloed zijn van alcoholhoudende drank(en) in De Kuip is verboden. Als je
merkbaar onder invloed van alcohol verkeert, kan je de toegang tot het stadion worden geweigerd. In
het stadion is op de vakken alleen het zogenoemde ‘evenementenbier’ (max. 3,5% alcohol) toegestaan.
Vanuit gezondheid, veiligheid, aanspreekbaarheid en het ontremmend effect is overmatig en
onverantwoorde alcoholconsumptie niet aan te raden. Voorkom riskant gedrag, verkeersongevallen,
letselschade en/of geweld.

VUURWERK
Het meenemen, in bezit hebben en/of afsteken van vuurwerk is ten strengste verboden volgens de
Nederlandse wet. Ook het afsteken van (nood)signalen zoals fakkels en rookpotten is niet toegestaan
aangezien (nood)signalen alleen in nood en niet als consumentenvuurwerk mogen worden gebruikt.
Onnodig gebruik van noodsignalen is bij de wet en dus ook in De Kuip ten strengste verboden.
Let op: Ook het doorgeven van vuurwerk (bij de toegangspoorten, bij de hekken van het
stadionterrein, op het stadionterrein en/of op de tribunes), ongeacht of het vuurwerk wel of niet is
afgestoken, is niet toegestaan.
In alle gevallen wordt geen onderscheid gemaakt in omvang of gewicht van het meegenomen en/of
afgestoken vuurwerk. Bij sommige wedstrijden kan gebruik worden gemaakt van speurhonden voor
vuurwerk.
Voorbeelden van verboden vuurwerk








Fakkels en noodsignalen (o.a. handstakelsignalen en solas handstakelsignalen).
Rookpotten (o.a. hand- en landrooksignalen).
Stroboscopen
Sterretjes.
Cobra’s en nitraten.
Lichtkogels.
Overig sier- en/of knalvuurwerk.

Veiligheidsrisico’s
Het afsteken van vuurwerk en (nood)signalen brengt grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich
mee en kan zorgen voor levensgevaarlijke situaties. Zo ontstaat bij het afsteken van een fakkel een
flinke vlam waarbij de kern enorm heet wordt (meer dan 1.000 graden Celsius) wat tot brandschade of
lichamelijk letsel kan leiden. Rookpotten bevatten vaak kankerverwekkende stoffen en deze kunnen in
hoge concentraties de longen onnodig beschadigen.
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Consequenties
Het illegaal afsteken van vuurwerk op de tribunes heeft Feyenoord in de loop der jaren een flink aantal
boetes opgeleverd. Feyenoord doet dan ook een beroep op het gezond verstand om boetes en schade
aan mede supporters (schade aan de gezondheid en/of lichamelijk letsel), club en stadion te
voorkomen. Als je wordt aangehouden vanwege het afsteken van vuurwerk heeft dat grote
consequenties (bij sommige wedstrijden kan gebruik worden gemaakt van speurhonden). Voorkom een
stadionverbod, boetes en extra kosten. Opgelegde boetes, of sancties van de KNVB / UEFA (bij
wedstrijden georganiseerd door de KNVB / UEFA is vuurwerk op geen enkele wijze toegestaan) en
eventuele gevolgschade kan Feyenoord verhalen op de veroorzaker(s).
Vanwege afsteken en op het veld gooien van vuurwerk tijdens de thuiswedstrijd tegen Dynamo Kiev
(7-8-2012) ontving Feyenoord een boete van € 20.000,- van de UEFA.
Vanwege het afsteken van vuurwerk tijdens de uitwedstrijd tegen AS Roma (19-02-2015) ontving
Feyenoord een boete van € 11.000,- van de UEFA.
Georganiseerd vuurwerk met toestemming
Feyenoord is zich ervan bewust dat, onder een deel van de supporters, er een behoefte bestaat om
vuurwerk te zien in De Kuip. De club is dan ook bij sommige wedstrijden bereid om haar medewerking
hieraan te verlenen mits wordt voldaan aan de volgende criteria: het is georganiseerd, het betreft legaal
vuurwerk en wordt slechts met uitdrukkelijke toestemming en onder strenge voorwaarden van
verantwoordelijke overheidsinstanties en KNVB ontstoken en dient te allen tijde te voldoen aan de
gestelde (strenge) veiligheidsvoorschriften.
Bij wedstrijden in het kader van de UEFA Champions League of de UEFA Europa League is illegaal maar
ook georganiseerd vuurwerk niet toegestaan.
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Het is ten strengste verboden om vóór, tijdens en na het bijwonen van wedstrijden van Feyenoord
wanordelijkheden te veroorzaken, dan wel aan wanordelijkheden deel te nemen. Onder
wanordelijkheden wordt in elk geval verstaan:





Gedragingen die onder meer zouden kunnen leiden tot verstoring van een wedstrijd en/of;
Het ontstaan van gevaar voor één of meerdere personen en/of;
Het ontstaan van schade en/of;
Het ernstig kwetsen van een bepaalde bevolkingsgroep, personen of persoon.

Ook handelingen (voetbal gerelateerd) buiten het stadion, die de naam en de belangen van de club
schaden, kunnen leiden tot het opleggen van een stadionverbod.
Consequenties
Indien naar het oordeel van Feyenoord komt vast te staan dat je wanordelijkheden hebt veroorzaakt,
dan wel dat je daarbij betrokken bent geweest, dan wel dat je je zodanig hebt gedragen dat daardoor de
reputatie van Feyenoord wordt geschaad, dan wel dat de voorwaarden en regels van toepassing op de
seizoenkaart zijn overtreden, zal een stadionverbod worden opgelegd ofwel door de KNVB ofwel door
Feyenoord. Voorkom een stadionverbod, boetes en extra kosten. Opgelegde boetes, of sancties van de
KNVB / UEFA en eventuele gevolgschade kan Feyenoord altijd verhalen op de veroorzaker.
Tijdens de thuiswedstrijd tegen Lech Poznan (17-12-2008) werden door de UEFA waarnemer diverse
wanordelijkheden op de tribunes geconstateerd. Feyenoord ontving daardoor een boete van
€ 50.000,- van de UEFA en moest de eerstvolgende thuiswedstrijd thuis tegen AA Gent (19-08-2010) in
Europees verband gedeeltelijk zonder publiek spelen. Door het uitblijven van recettes is de club
vervolgens aanzienlijke inkomsten misgelopen.
Tijdens de thuiswedstrijd tegen AS Roma (26-02-2015) werden door de UEFA waarnemer diverse
wanordelijkheden geconstateerd. Feyenoord ontving daarvoor o.a. een boete van € 50.000 euro van
de UEFA vanwege het gooien van voorwerpen, het afsteken en gooien van vuurwerk en het blokkeren
van de trappen in sommige delen van het stadion.

GOOIEN VAN VOORWERPEN
Het gooien van enig materiaal, vast of vloeibaar, is verboden in De Kuip. In die gevallen waarbij het
materiaal richting het veld wordt gegooid (ongeacht of het voorwerp uiteindelijk in de gracht, op het
veld, nabij een speler of official op het veld terecht komt) zal worden gesanctioneerd. Een voorwerp kan
van alles zijn zoals een geldmunt, een aansteker, een beker (met of zonder vloeistof), schoen, mobiele
telefoon, enz.
(Alleen al) vanwege het gooien van bier naar een speler tijdens de thuiswedstrijd tegen Newcastle
United ontving Feyenoord een boete van € 12.500,-.
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BETREDEN VAN HET VELD
Het voetbalveld van Feyenoord is heilig. Niemand kan en mag dan ook zomaar het veld betreden. Ook
niet tijdens een rondleiding bijvoorbeeld. Een poging tot het betreden van de gracht, de spelerstunnel,
de ruimte rondom het veld (buiten de lijnen) of het veld zelf (binnen de lijnen), voor, tijdens of na de
wedstrijd is ten strengste verboden en wordt bestraft met een stadionverbod.
Let op: Ook het betreden van het trainingsveld (Varkenoord) is niet toegestaan.

SPREEKKOREN
Het Feyenoord Legioen staat bekend om haar onvoorwaardelijke liefde en trouw. De impact van het
Legioen door positieve steun aan het eigen elftal heeft zich herhaaldelijk bewezen. Het steunen van de
eigen spelers heeft een positiever effect op de prestaties van het elftal dan het kwetsen en beledigen
van scheidsrechters en tegenstanders. Kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen horen niet
thuis in De Kuip. De KNVB en de UEFA treden dan ook op bij kwetsende spreekkoren door het opleggen
van boetes aan Feyenoord.
Met de campagne ‘NO TO RACISM’ wil de UEFA racisme, discriminatie en intolerantie rondom voetbal
uitbannen. Tegen racistische handelingen, spreekkoren of spandoeken treedt de UEFA zeer streng op.
De straffen van de UEFA bestaan o.a. uit hoge geldboetes en/of wedstrijd(en) zonder publiek.
Vanwege spreekkoren tijdens de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen (18-08-2012) ontving Feyenoord
een boete van € 7.500,- van de KNVB.
Feyenoord bestrijdt actief verbaal geweld van supporters. Op zondag 26 juli 2009 startten Feyenoord en
de Feyenoord Supportersvereniging de campagne ‘Kwetsen is zinloos, steunen is goud’ naar aanleiding
van diverse waarschuwingen en boetes van de KNVB vanwege verbaal wangedrag van een klein deel van
het publiek. Met de campagne roepen de club en de Feyenoord Supportersvereniging (FSV) op
Feyenoord alleen op een positieve manier te ondersteunen en het kwetsen en provoceren van
bijvoorbeeld tegenstanders en scheidsrechters achterwege te laten.

GEDRAGSREGELS

11

MEI 2015

GEDRAGSREGELS

12

MEI 2015

Verschil strafrecht en civielrecht
Het aanspreken dan wel aanhouden van een bezoeker of Feyenoord-supporter wegens ongewenst
gedrag kan op verschillende gronden plaatsvinden. Belangrijkste onderscheid dat altijd moet worden
gemaakt en dat van invloed is op de vervolgprocedure is of het gaat om een aanhouding op basis van
strafrecht of civielrecht.
Strafrecht wordt toegepast als je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit (het overtreden
van de Nederlandse wet). Een strafrechtelijk stadionverbod kan alleen worden opgelegd door een
strafrechter.
Civielrecht wordt toegepast als je wordt verdacht van het handelen in strijd met de
Standaardvoorwaarden KNVB en/of de Gedragsregels van Feyenoord. Alle door de KNVB of Feyenoord
opgelegde stadionverboden zijn civielrechtelijk.
Bij strafbare feiten kan je zowel met strafrecht alsmede civielrecht te maken krijgen. Het Openbaar
Ministerie kan namelijk de aanhouding van een strafbaar feit melden bij de KNVB middels het Centraal
Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV). Op basis van de verkregen informatie kan de KNVB overgaan
tot het opleggen van een landelijk (civielrechtelijk) stadionverbod en mogelijk een boete. Dit staat dus
los van een eventueel besluit van een strafrechter, die een strafrechtelijk stadionverbod kan opleggen
en/of een andere vorm van straf.
Als een strafrechtzaak wordt geseponeerd (niet verder wordt behandeld), of als er sprake is van
ontslag van rechtsvervolging (als het feit of de verdachte niet strafbaar is) of er volgt vrijspraak (als er
geen of onvoldoende bewijs is) betekent dit niet altijd automatisch het intrekken van het
stadionverbod (civielrechtelijk verbod).
Bestuursrecht
Naast strafrechtelijke en civielrechtelijke maatregelen kan je ook te maken krijgen met
bestuursrechtelijke maatregelen. Het bestuursrecht biedt de Officier van Justitie of de burgemeester de
mogelijkheid om een gebiedsverbod, een groepsverbod en een meldingsplicht op te leggen. Deze
bevoegdheden zijn een uitbreiding van de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige
Overlast (MBVEO, ook wel ‘de voetbalwet’ genoemd).
De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen kunnen naast elkaar en
tegelijkertijd worden opgelegd.
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Overtreding strafrecht
Je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit (hebt de wet overtreden) en wordt staande
gehouden dan wel aangehouden door veiligheidspersoneel of de politie.
Aanhouding
Wanneer de politie je verdenkt van het plegen van een strafbaar feit en besluit tot aanhouding
buiten het stadion of op het stadionterrein word je overgebracht naar de ARAF (Arrestanten
Afhandeling). In de ARAF zal het volgende plaatsvinden:












Inname persoonlijke eigendommen en gevaarlijke voorwerpen.
Inname seizoenkaart of toegangskaart (deze worden direct geblokkeerd).
Tonen identiteitsbewijs.
Het maken van een foto.
Verzoek afname alcoholtest.
Afhankelijk van het aantal aanhoudingen zal de supporter moeten wachten.
Eventueel (aanvullend) verhoor.
Opmaak proces verbaal door de politie (het proces verbaal wordt voorgelegd aan de
Officier van Justitie ter beoordeling).
Eventueel een schikkingsvoorstel door de Officier van Justitie.
Eventueel in langere hechtenis (dan wel in de ARAF dan wel op een politiebureau).
Contact met ouders of verzorgers (alleen bij minderjarigen).

Ook eventuele toegangskaarten die met je seizoen- of clubkaart zijn gekocht zijn kunnen niet
meer gebruikt worden.
Als je akkoord gaat met een schikkingsvoorstel staat het voor Justitie en vervolgens ook voor de
KNVB vast dat je schuldig bent. In dat geval ben je, na het betalen van een boete, gevrijwaard
van verdere strafvervolging maar kan de KNVB nog steeds een landelijk (civielrechtelijk)
stadionverbod uitvaardigen! Het is overigens niet verplicht om akkoord te gaan met een
schikkingsvoorstel. Een strafrechter zal zich dan over de zaak buigen.
Melding Feyenoord (tijdelijk lokaal stadionverbod)
Conform de afspraken, die zijn vastgelegd in het Convenant Betaald Voetbal Feyenoord, meldt
de politie een aanhouding direct bij Feyenoord. De club zal in dat geval de supporter direct de
toegang tot de wedstrijden ontzeggen voor een termijn van maximaal 10 weken, het ‘tijdelijk
lokaal stadionverbod’.
Indien je in het bezit bent van een seizoen- of clubkaart wordt deze per direct geblokkeerd. Dit
geschiedt schriftelijk binnen een week na de aanhouding. Eventuele kaarten voor toekomstige
wedstrijden die je voor de aanhouding hebt aangekocht kunnen niet worden ingeleverd bij
Feyenoord Service en Tickets. Je ontvangt het betaalde bedrag dan ook niet retour. Kaarten voor
uitwedstrijden zijn ook niet overdraagbaar aan andere supporters. De tijdelijke lokale uitsluiting
van maximaal 10 weken wordt geregistreerd in het Voetbal Volg Systeem (VVS) van de KNVB.
Binnen de termijn van 10 weken moet er een besluit worden genomen door het Openbaar
Ministerie (OM) over de vervolgprocedure. Alleen als de vervolgprocedure nog onbekend is of
als het OM niet tot vervolging overgaat wordt het tijdelijke lokale stadionverbod na 10 weken
opgeheven en heb je met onmiddellijke ingang (voorlopig) weer toegang tot de wedstrijden.
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Tenzij de directie om haar moverende redenen anders beslist. Feyenoord zal je schriftelijk
informeren indien de tien weken verstreken zijn en zorgdragen dat je weer toegang tot de
wedstrijden van Feyenoord krijgt.
Als binnen de termijn van 10 weken er geen besluit wordt genomen over de vervolgprocedure
ben je weer welkom bij de wedstrijden en evenementen van Feyenoord. Je dient echter te
beseffen dat zolang het Openbaar Ministerie de strafrechtelijke vervolging niet heeft
geseponeerd, je nog steeds een landelijk stadionverbod opgelegd kan krijgen.
Afhankelijk van de strafrechtelijke overtreding kan de Officier van Justitie beslissen dat er
geen melding bij de KNVB wordt gemaakt. De officier van Justitie besluit in dat geval de
afhandeling over te dragen aan Feyenoord en dan komt de supporter niet in aanmerking voor
een landelijk stadionverbod maar een lokaal stadionverbod.
Melding KNVB
Op basis van de verkregen informatie, na melding van het Openbaar Ministerie (OM) aan de
KNVB middels het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV), kan de KNVB vervolgens
overgaan tot het opleggen van een landelijk (civielrechtelijk) stadionverbod en (eventueel) een
boete.
Start datum landelijk (civielrechtelijk) stadionverbod is de datum waarop het stadionverbod
wordt uitgevaardigd door de KNVB aan de betrokken supporter.
Landelijk stadionverbod
Het landelijk (civielrechtelijk) stadionverbod wordt door de KNVB schriftelijk, via een zogeheten
deurwaardersexploot, uitgevaardigd. De kosten voor een deurwaardersexploot (minimaal € 65,-)
komen ten laste van de betrokken supporter.
High Trust, high penalty
Als je misbruik maakt van de gastvrijheid (‘Een open club en een open stadion’) van Feyenoord
(door bijvoorbeeld het meenemen van vuurwerk, wapens of drugs) kan je rekenen op een
zwaardere sanctie. Overtredingen (categorie C) die hierop betrekking hebben worden niet alleen
afgehandeld conform de Standaardvoorwaarden KNVB (Landelijk Stadionverbod), maar zullen
een verdubbeling van de uitsluiting van wedstrijdbezoek tot gevolg hebben. De totale termijn
van het stadionverbod bestaat hierdoor voor de helft uit een landelijk stadionverbod en voor de
andere helft uit een lokaal stadionverbod. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3.4 – High Trust, high
penalty.
Inleveren pasfoto
Indien de KNVB een landelijk stadionverbod aan je oplegt, ben je verplicht om binnen 6 weken
na de ingangsdatum van het opgelegde stadionverbod een goed gelijkende, recente pasfoto ter
beschikking te stellen aan de KNVB.
Let op: indien niet of niet tijdig binnen de gestelde termijn van 6 weken een pasfoto wordt
ingeleverd, wordt de termijn van het landelijk stadionverbod verdubbeld.
Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs kan bij de receptie van het Maasgebouw van
maandag t/m vrijdag van 7.30 uur t/m 15.30 uur een pasfoto worden ingeleverd. De supporter
ontvangt als bewijs van inlevering een zogeheten ‘inleveringsbewijs pasfoto stadionverbod
houder’.
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Geldboetes
Indien de KNVB een landelijk stadionverbod oplegt met een termijn van ten minste 12 maanden,
zal de KNVB tevens een geldboete opleggen:




Voor personen in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar
bedraagt de geldboete € 100,-.
Voor personen in de leeftijdscategorie van 16 tot 18 jaar
bedraagt de geldboete € 250,-.
Voor personen vanaf 18 bedraagt de geldboete € 450,-.

Verbod bezoek voetbalwedstrijden
Met een landelijk stadionverbod mag je voor, tijdens en na afloop van de hieronder genoemde
wedstrijden niet in of in de buurt van het stadion bevinden. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat
een stadionverbod zich niet beperkt tot de voetbalwedstrijden van Feyenoord.
De bevoegdheid tot het opleggen van landelijk stadionverboden is vastgelegd in de
Standaardvoorwaarden van de KNVB. De Standaardvoorwaarden kunnen worden beschouwd als
algemene voorwaarden en worden van toepassing bij de koop van een toegangskaartje voor een
wedstrijd in het betaald voetbal of bij de aanschaf van een seizoenkaart.
Doordat de bevoegdheid voor het opleggen van landelijke stadionverboden is gebaseerd op
deze voorwaarden, is een contractuele relatie vereist tussen de KNVB en de supporter aan wie
de KNVB een stadionverbod wil opleggen. Gebleken is dat deze contractuele relatie tussen de
KNVB en de supporter lang niet altijd bestaat. In dat geval baseert de KNVB de bevoegdheid tot
het opleggen van een landelijk stadionverbod op een volmacht.
De betaaldvoetbalorganisaties hebben de KNVB namelijk gemachtigd om hun recht om
personen de toegang tot hun stadion te ontzeggen (op grond van het zogeheten huisrecht) uit te
oefenen. Hierdoor is de KNVB in staat om – zelfs indien geen sprake is van een contractuele
relatie tussen de KNVB en een supporter – een landelijk stadionverbod op te leggen.
Landelijk stadionverbod is gebaseerd op de Standaardvoorwaarden KNVB









Voetbalwedstrijden in de eredivisie, eerste divisie en Women’s BeNe League;
voetbalwedstrijden in de KNVB-bekercompetitie;
voetbalwedstrijden van beloftenelftallen van clubs die deelnemen aan de eredivisie,
eerste divisie en/of Women’s BeNe League;
voetbalwedstrijden in de UEFA-clubcompetities in binnen- en buitenland van clubs die
deelnemen aan de eredivisie, eerste divisie en/of Women’s BeNe League;
voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland van alle vertegenwoordigende elftallen van
de KNVB;
internationale voetbalwedstrijden in de UEFA-clubcompetities of van
vertegenwoordigende elftallen van buitenlandse voetbalbonden, die plaatsvinden in
Nederland;
overige voetbalwedstrijden, daaronder begrepen vriendschappelijke wedstrijden, in
binnen- en buitenland van clubs die deelnemen aan de eredivisie, eerste divisie en/of
Women’s BeNe League;
evenementen die plaatsvinden in een stadion of op een (voetbal)terrein alsmede de
bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen de toegangen en
toegangswegen, dan wel van clubs die deelnemen aan de eredivisie, eerste divisie en/of
Women’s BeNe League.
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Landelijk stadionverbod is gebaseerd op de volmacht









voetbalwedstrijden in de eredivisie, eerste divisie en Women’s BeNe League;
voetbalwedstrijden in de KNVB-bekercompetitie;
voetbalwedstrijden van beloftenelftallen van clubs die deelnemen aan de eredivisie,
eerste divisie en/of Women’s BeNe League;
voetbalwedstrijden in de UEFA-clubcompetities van clubs die deelnemen aan de
eredivisie, eerste divisie en/of Women’s BeNe League;
voetbalwedstrijden van alle vertegenwoordigende elftallen van de KNVB;
internationale voetbalwedstrijden in de UEFA-clubcompetities of van
vertegenwoordigende elftallen van buitenlandse voetbalbonden;
overige voetbalwedstrijden, daaronder begrepen vriendschappelijke wedstrijden, van
clubs die deelnemen aan de eredivisie, eerste divisie en/of Women’s BeNe League;
evenementen die plaatsvinden in een stadion of op een (voetbal)terrein voor zover deze
in gebruik zijn bij clubs, die deelnemen aan de eredivisie en/of eerste divisie, op grond
van eigendoms- huur- dan wel pachtrechten dan wel anderszins.

Handhaving
Als de KNVB heeft besloten tot het uitvaardigen van een landelijk (civielrechtelijk) stadionverbod
is Feyenoord, conform de KNVB reglementen, verplicht om hier opvolging aan te geven.
Beroep
Na ontvangst van een landelijk stadionverbod heeft iedereen de mogelijkheid tot het indienen
van een beroep. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3.6 – Beroepsmogelijkheden. Dit kan uitsluitend
schriftelijk bij de KNVB en binnen twee weken na dagtekening. Het beroep heeft geen
opschortende werking.
Ondersteuning en advies
Als je geconfronteerd wordt met een sanctiemaatregel kan je voor advies of ondersteuning bij
bijvoorbeeld het opstellen van een verweerschrift altijd een beroep doen op de afdeling
Supporterszaken en MVO van Feyenoord door contact op te nemen via het contactformulier op
www.feyenoord.nl/service.
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Overtreding civielrecht
Je wordt verdacht van het handelen in strijd met de Standaardvoorwaarden KNVB en/of de
Gedragsregels van Feyenoord.
Aanhouding
Wanneer veiligheidspersoneel je verdenkt van een handeling die in strijd is met de
Standaardvoorwaarden KNVB of de Gedragsregels van Feyenoord en besluit tot aanhouding,
word je overgebracht naar de ARAF (Arrestanten Afhandeling). In de ARAF zal het volgende
plaatsvinden:










Inname persoonlijke eigendommen en gevaarlijke voorwerpen.
Inname seizoenkaart of toegangskaart (deze wordt direct geblokkeerd).
Tonen identiteitsbewijs.
Het verzoek tot het maken van een foto.
Verzoek afname alcoholtest.
Afhankelijk van het aantal aanhoudingen zal de supporter moeten wachten.
Eventueel (aanvullend) verhoor.
Opname verklaring door medewerker van Feyenoord.
Contact met ouders of verzorgers (alleen bij minderjarigen).

Ook eventuele toegangskaarten die met je seizoen- of clubkaart zijn gekocht zijn kunnen niet
meer gebruikt worden.
Aanspreken
Bij uitwedstrijden of in gevallen waarbij de handeling niet plaats vindt rond een wedstrijd of
evenement van Feyenoord, kan veiligheidspersoneel volstaan met het aanspreken van de
supporter en het registeren van diens gegevens (identiteitskaart en/of relatie nummer
seizoenkaart) In sommige gevallen kan ook bij thuiswedstrijden besloten worden om af te zien
van een daadwerkelijke aanhouding.
In staat van beschuldiging
Naar aanleiding van de aanhouding of aanspreken ontvang je doorgaans binnen een week een
brief van Feyenoord waarin je in staat van beschuldiging wordt gesteld. In de brief wordt
vermeld dat je een verweerschrift kan opstellen c.q. in beroep kan gaan tegen de beschuldiging.
Dit kan uitsluitend schriftelijk en binnen twee weken na dagtekening van de brief. Zie hiervoor
ook hoofdstuk 3.6 – Beroepsmogelijkheden.
Let op: Indien binnen de gestelde termijn van twee weken geen verweerschrift wordt
ontvangen, gaat Feyenoord ervan uit dat de supporter erkent schuldig te zijn aan hetgeen
hem of haar ten laste wordt gelegd met een definitieve sanctiebepaling tot gevolg.
In de brief staat tevens vermeld dat indien je in het bezit bent van een seizoen- of clubkaart
deze per direct wordt geblokkeerd. Eventuele kaarten voor toekomstige wedstrijden die je voor
de aanhouding hebt aangekocht kunnen niet worden ingeleverd bij Feyenoord Service en
Tickets. Je ontvangt het betaalde bedrag dan ook niet retour. Kaarten voor uitwedstrijden zijn
ook niet overdraagbaar aan andere supporters.
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Definitieve sanctiebepaling
Op basis van de verklaringen van veiligheidspersoneel, beeldmateriaal, het eventuele
verweerschrift en/of het mondeling verweer kan Feyenoord vervolgens het volgende besluiten:
a) Melding door Feyenoord bij KNVB
Feyenoord meldt de overtreding aan de KNVB en stelt je hiervan schriftelijk op de
hoogte. Op basis van de verkregen informatie kan de KNVB overgaan tot het opleggen
van een landelijk (civielrechtelijk) stadionverbod en mogelijk een boete. In de meeste
gevallen legt de KNVB daadwerkelijk een landelijk stadionverbod op en een boete. Op
basis van het principe ‘hight trust, high penalty’ worden overtreding volgens categorie C
standaard gemeld aan de KNVB.
b) Opleggen van een (definitief) lokale stadionverbod
Bij lichtere overtredingen kan Feyenoord overgaan tot het opleggen van een lokaal
stadionverbod. In dit geval wordt geen melding gedaan bij de KNVB, maar sluit
Feyenoord je voor een bepaalde periode of een aantal wedstrijden uit van
wedstrijdbezoek. Het lokale stadionverbod wordt wel geregistreerd in het Voetbal Volg
Systeem van de KNVB. Indien je het lokale stadionverbod overtreedt zal alsnog een
melding bij de KNVB worden gedaan waardoor een lokaal stadionverbod wordt omgezet
in een landelijk stadionverbod. Met een lokaal stadionverbod mag je voor, tijdens en na
afloop van wedstrijden en evenementen van Feyenoord je niet op het terrein van het
stadion, trainingsvelden en/of opstallen van Feyenoord begeven.
c) Het verstrekken van een officiële waarschuwing
Feyenoord kan een overtreding afdoen met een officiële waarschuwing in de vorm van
een ‘gele kaart’. Hiervan ontvang je binnen een week bericht. De seizoen- of clubkaart
wordt niet geblokkeerd en je hebt per direct weer toegang tot de wedstrijden. Een gele
kaart heeft een geldigheidsduur van één jaar. Wanneer je binnen die termijn in
aanmerking komt voor een tweede officiële waarschuwing volgt een sanctie in de vorm
van een lokaal of landelijk stadionverbod.
Supporters van 23 jaar en jonger die een officiële waarschuwing ontvangen zijn verplicht
om een gesprek aan te gaan met de Fancoach van Feyenoord. Je dient hiervoor contact
op te nemen met de Fancoach via het contactformulier op www.feyenoord.nl/service.
Het gesprek dient binnen twee weken na dagtekening van de brief waarmee de
waarschuwing bekend wordt gemaakt plaats te vinden. Is dat niet het geval, dan wordt
de seizoen- of clubkaart door de afdeling Veiligheid geblokkeerd tot aan het moment dat
het gesprek heeft plaatsgevonden.
d) Opheffing
N.a.v. je verweerschrift en/of de mondelinge toelichting kan Feyenoord het
stadionverbod tijdelijk opheffen. Er zal geen restitutie plaatsvinden na aanleiding van
gemiste wedstrijden.
Ondersteuning en advies
Als je geconfronteerd wordt met een sanctiemaatregel kan je voor advies of ondersteuning bij
bijvoorbeeld het opstellen van en verweerschrift altijd een beroep doen op de afdeling
Supporterszaken en MVO van Feyenoord door contact op te nemen via het contactformulier op
www.feyenoord.nl/service.
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In het Convenant Betaald Voetbal Feyenoord is een aantal afspraken vastgelegd dat moet bijdragen tot
een verbeterde voetbalsfeer rond de wedstrijden van Feyenoord.
Een rechtvaardig sanctioneringsysteem
Conform de Standaardvoorwaarden van de KNVB en de Gedragsregels van Feyenoord werd voor voetbal
gerelateerde overtredingen een sanctioneringsysteem gehanteerd, waarvan de gevolgen niet altijd in
overeenstemming leken te zijn met de gepleegde feiten. Hierdoor ontstond met name bij relatief kleine
vergrijpen snel een gevoel van onrechtvaardigheid bij de betrokken supporter(s). Op basis van het
principe ‘Hight trust, high penalty’ is het sanctioneringsysteem enigszins aangepast, onder andere door
overtredingen te categoriseren:
Overtredingen categorie A
Relatief kleine vergrijpen (bijvoorbeeld APV overtredingen op de openbare weg) worden
afgedaan volgens het reguliere strafrechtelijke systeem, maar in eerste instantie niet gemeld
aan de KNVB. Indien je je binnen één jaar twee of meer keren schuldig maakt aan een
overtreding van categorie A, volgt een afhandeling conform categorie B.
Overtredingen categorie B
Ernstiger overtredingen, die zullen worden afgehandeld conform het bestaande systeem en de
Standaardvoorwaarden KNVB.
Overtredingen categorie C
Een aantal generieke maatregelen wordt vervangen door een dadergerichte aanpak, gericht op
de opsporing van met name het bezit van vuurwerk, wapens en harddrugs.
Supporters die misbruik maken van de gastvrijheid (‘Een open club en een open stadion’) van
Feyenoord kunnen rekenen op een zwaardere sanctie. Overtredingen die hierop betrekking
hebben worden niet alleen afgehandeld conform de Standaardvoorwaarden KNVB (Landelijk
Stadionverbod), maar zullen een verdubbeling van de uitsluiting van wedstrijdbezoek tot gevolg
hebben. De totale termijn van het stadionverbod bestaat hierdoor voor de helft uit een landelijk
stadionverbod en voor de helft uit een lokaal stadionverbod. Tot categorie C behoren o.a. de
volgende overtredingen:
Omschrijving
- poging tot binnendringen stadion
- bezit en/of gebruik van harddrugs als bedoeld in de Opiumwet
- overtreding Landelijk stadionverbod
- overtreding Wet Wapens en Munitie
- bezit en/of voorhanden hebben en/of afsteken van vuurwerk
- bedreiging van stewards of politie
- overtreding stadionverbod (in het stadion)
- huisvredebreuk/lokaalvredebreuk
- binnendringen van het stadion met geweld
- bezit en/of voorhanden hebben en/of afsteken van een vuurwerkbom

Termijn
12 + 12
18 + 18
18 + 18
18 + 18
18 + 18
36 + 36
36 + 36
36 + 36
48 + 48
60 + 60

In Bijlage 2 – Sancties conform richtlijnen stadionverbod KNVB staat op basis van de overtredingen,
zoals vermeld in de ‘Richtlijn Stadionverbod van de KNVB’, beschreven welke overtredingen tot welke
categorie behoren.
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Als een overtreding van de Standaardvoorwaarden van de KNVB en/of de gedragsregels van Feyenoord,
door bijvoorbeeld het gooien van voorwerpen of het afsteken van vuurwerk, leidt tot een boete van de
KNVB of de UEFA kan Feyenoord besluiten de boete te verhalen op diegene die verantwoordelijk is voor
het ontstaan van de schade (de opgelegde boete).
De te verhalen boete staat los van de geldboete opgelegd door de KNVB en behorend bij een landelijk
stadionverbod met de daarbij behorende kosten voor het deurwaarders exploot.
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A) Landelijk stadionverbod (KNVB)
Bij een landelijk stadionverbod kan uitsluitend in beroep worden gegaan bij de KNVB. Je hebt twee
weken (na dagtekening) de tijd om een beroep aangetekend te versturen. Het beroep dient verstuurd te
worden naar:
Commissie Stadionverboden van de KNVB
t.a.v. de secretaris
Woudenbergstraat 56 – 58
3707 AX Zeist
Voor aanvullende informatie zoals Standaardvoorwaarden KNVB, Commissie Stadionverboden of
Gedragscode gegevensverwerking, kan je terecht op www.knvb.nl.
B) Lokaal stadionverbod (Feyenoord)
Je wordt verdacht van het handelen in strijd met de Standaardvoorwaarden KNVB en/of de
Gedragsregels van Feyenoord
In staat van beschuldiging door Feyenoord
Als je wordt verdacht van het handelen in strijd met de Standaardvoorwaarden KNVB en/of de
Gedragsregels van Feyenoord ontvang je binnen een week een brief waarin je ‘in staat van
beschuldiging’ wordt gesteld. Vervolgens heb je twee weken (na dagtekening van de brief) de
tijd om een schriftelijk verweerschrift (per brief of per e-mail) op te stellen en te versturen.
Vermeld daarbij altijd je naam, adresgegevens, en (mobiele) telefoonnummer
Geen verweerschrift verstuurd
Indien binnen de gestelde termijn van twee weken geen verweerschrift wordt ontvangen, gaat
Feyenoord ervan uit dat je erkent schuldig te zijn aan hetgeen je ten laste wordt gelegd.
Feyenoord zal zich beraden op eventuele maatregelen of op te leggen sancties. Hierover word je
schriftelijk geïnformeerd.
Wel een verweerschrift verstuurd
Indien binnen twee weken na dagtekening tegen de beschuldiging een schriftelijk verweer is
ontvangen zal Feyenoord zich beraden op de vervolgstappen. Afhankelijk van het verweerschrift
kan je worden uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. Het beroep c.q. verweerschrift
dient schriftelijk verstuurd te worden naar:
Feyenoord Rotterdam N.V.
Afdeling Veiligheid
Postbus 9635
3007 AP Rotterdam
Gesprek n.a.v. verweerschrift
Het streven is om het gesprek binnen twee weken na ontvangst van het beroep c.q.
verweerschrift te laten plaatsvinden. Het gesprek wordt gebruikt om een beter beeld van de
situatie te verkrijgen (eventueel met ondersteuning van beeldmateriaal) en/of om de supporter
in staat te stellen zijn verweer mondeling toe te lichten). Naar aanleiding van het verweer en/of
de mondelinge toelichting zal Feyenoord zich beraden op het opheffen van het tijdelijk
stadionverbod dan wel eventuele maatregelen of op te leggen sancties.
Sanctiebepaling Feyenoord
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Op basis van de verklaringen van veiligheidspersoneel, beeldmateriaal, het eventuele
verweerschrift en/of het mondelinge verweer zal Feyenoord vervolgens een besluit nemen over
de definitieve sanctiebepaling. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3.3 – Afhandeling na overtreding –
civielrecht.
Als je alle (voorgaande) procedures doorlopen hebt, maar je absoluut niet kan vinden in de
opgelegde sanctiemaatregel(en), is er een laatste mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan bij
de Commissie van Toezicht van Feyenoord
Hoger Beroep bij de Commissie van Toezicht Feyenoord
Bij het hoger beroep wordt aan de Commissie van Toezicht van Feyenoord om een nieuw
oordeel gevraagd. De drie leden van de commissie bekijken de zaak helemaal opnieuw. Een
hoger beroep kan maar eenmaal worden ingesteld waarbij de Commissie slechts zal beoordelen
of de verklaringen van veiligheidspersoneel, beeldmateriaal, het eventuele verweerschrift en/of
het mondeling verweer naar behoren zijn afgewogen en of de eventuele nieuwe bewijsvoering
en/of aantoonbare beoordelingsfouten in verhouding staan tot de opgelegde sanctiebepaling.
Indien gewenst kan de Commissie van Toezicht besluiten de betreffende supporter uit te
nodigen voor een gesprek.
Feyenoord behoudt zich te allen tijde het recht voor verzoeken tot gesprekken met de
Commissie van Toezicht niet te honoreren.
De Commissie van Toezicht zal trachten haar definitief oordeel zo spoedig als mogelijk kenbaar
te maken. Dan wel direct na het hoger beroep, dan wel schriftelijk binnen twee weken. De
Commissie van Toezicht kan elke opgelegde sanctiemaatregel opheffen, wijzigen of besluiten
deze te handhaven. De sanctiebepaling is daarna onherroepelijk.
In zeer uitzonderlijke situaties of bij gevoelige gevallen brengt de Commissie van Toezicht slechts
advies uit. Het advies wordt gericht aan de directie van Feyenoord. Indien de directie van
Feyenoord zich niet in het advies kan vinden, wordt in overleg getreden met de voorzitter van
de Commissie van Toezicht. Om haar moverende redenen kan de directie besluiten een advies
van de commissie niet te volgen. De sanctiebepaling is daarna onherroepelijk.
Het hoger beroep dient schriftelijk gestuurd te worden naar:
Feyenoord Rotterdam N.V.
Commissie van Toezicht
Postbus 9635
3007 AP Rotterdam
Indien de Commissie van Toezicht van mening is dat een maatregel (waarbij je bent uitgesloten
van wedstrijdbezoek) onterecht is opgelegd, zal Feyenoord het lokale stadionverbod opheffen.
Er zal geen restitutie plaatsvinden naar aanleiding van gemiste wedstrijden.
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De Commissie van Toezicht bestaat uit de volgende functionarissen:





de Veiligheidscoördinator van Feyenoord (licht toe waarom een bepaalde
sanctie is opgelegd).
een lid van de Voetbaleenheid Politie Rotterdam-Rijnmond (beschikt ter
ondersteuning eventueel over aanvullende informatie vanuit het Openbaar
Ministerie).
een onafhankelijk lid

Supporters van 23 jaar of jonger mogen worden bijgestaan door een ouder of voogd.
C) Officiële waarschuwing (Feyenoord)
Tegen een officiële waarschuwing in de vorm van een gele kaart (bijvoorbeeld vanwege hinderlijk of
vervelend gedrag) is geen hoger beroep mogelijk.
Ondersteuning en advies
Als je geconfronteerd wordt met een sanctiemaatregel kan je voor advies of ondersteuning bij
bijvoorbeeld het opstellen van en verweerschrift altijd een beroep doen op de afdeling Supporterszaken
en MVO van Feyenoord door contact op te nemen via het contactformulier op
www.feyenoord.nl/service
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Wanneer een sanctie wordt opgelegd kan dit gevolgen hebben voor het wedstrijdbezoek na beëindiging
van de sanctie. Daarnaast kent Feyenoord een aantal aanvullende bepalingen, die met name van
toepassing zijn op het bezoeken van uitwedstrijden.
Landelijk stadionverbod (KNVB)
 Na afloop van het onvoorwaardelijk deel van het stadionverbod kom je weer in aanmerking
voor (deblokkering of aanschaf van) een seizoenkaart of halve seizoenkaart.
 Indien van toepassing worden toegangskaarten voor thuiswedstrijden in het kader van de
nationale of Europese beker, die je voor je aanhouding hebt aangekocht, gedeblokkeerd.
 Indien je in het bezit was van een uitkaart wordt deze omgezet naar een Silvercard. Alle
behaalde uitkaartpunten vervallen.
Lokaal stadionverbod (Feyenoord)




Na afloop van het onvoorwaardelijk deel van het stadionverbod kom je weer in aanmerking
voor (deblokkering of aanschaf van) een seizoenkaart of halve seizoenkaart.
Indien van toepassing worden toegangskaarten voor thuiswedstrijden in het kader van de
nationale of Europese beker, die je voor je aanhouding hebt aangekocht, gedeblokkeerd.
Indien je in het bezit was van een Diamond- of Goldcard, dan wordt deze omgezet naar een
Silvercard. Op het behaalde aantal uitkaartpunten worden 20 punten in mindering gebracht.

Officiële waarschuwing - Gele kaart (Feyenoord)



Je behoudt bij een eerste officiële waarschuwing je seizoenkaart.
Indien je in het bezit was van een uitkaart worden 10 punten op je behaalde uitkaartpunten in
mindering gebracht.
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Feyenoord is van mening dat iedereen die een keer de fout in gaat een tweede kans verdient. Om die
reden heeft de club een alternatief traject opgesteld voor supporters die een stadionverbod hebben
gekregen waardoor zij versneld weer kunnen terugkeren bij de wedstrijden van Feyenoord. Tijdens het
alternatieve traject, waaraan op vrijwillige basis wordt deelgenomen, staat centraal dat de supporters
zich bewust worden van de fout die zij hebben gemaakt. Dat gebeurt op de eerste plaats door
verschillende werkzaamheden bij Feyenoord te verrichten.
De voorwaarden voor deelname aan het alternatief traject zijn:






Je dient een ‘First Offender’ te zijn.
De aard van de overtreding en de termijn van het stadionverbod.
Goedkeuring van de KNVB (bij een Landelijk stadionverbod).
Goedkeuring van Feyenoord.
Intakegesprek met de Fancoach.

Voor goedkeuring voor een alternatief traject wordt de KNVB verzocht een (onvoorwaardelijk) landelijk
stadionverbod om te zetten in een eventueel gedeeltelijk voorwaardelijk stadionverbod. Altijd dient
daarbij een aantal uren onbetaalde arbeid te worden verricht, ten behoeve van de club. Ook supporters
met een Lokaal stadionverbod kunnen in aanmerking komen voor een alternatief traject.
Bij een onvoorwaardelijk stadionverbod is de supporter gedurende een bepaalde tijd niet welkom. Bij
een voorwaardelijk stadionverbod kan de supporter onder bepaalde voorwaarde(n) de uit- en
thuiswedstrijden van Feyenoord (weer) bezoeken.
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23 jaar en jonger
Ben je 23 jaar of jonger en wil je deelnemen aan een alternatief traject? Neem dan contact op met
Feyenoord via het contactformulier op www.feyenoord.nl/service en vraag naar de Fancoach. Nadat is
vastgesteld dat je voldoet aan de gestelde voorwaarden zal tijdens het intakegesprek het alternatief
traject worden besproken en bepaald.
24 jaar en ouder
Ben je 24 jaar of ouder en wil je deelnemen aan een alternatief traject? Neem dan contact op met
Feyenoord via het contactformulier op www.feyenoord.nl/service en vraag naar de Coördinator
Supporterszaken. Nadat is vastgesteld dat je voldoet aan de gestelde voorwaarden zal tijdens het
intakegesprek het alternatief traject worden besproken en bepaald.
In de bijlage ‘Sancties conform richtlijnen stadionverbod KNVB’ staat op basis van de overtredingen,
zoals vermeld in de ‘Richtlijn Stadionverbod van de KNVB’, beschreven welke termijnen worden
gehanteerd en welke alternatieven worden geboden. De duur van de uitsluiting bepaalt de lengte van
een mogelijk alternatief traject.
Landelijke stadionverboden met een onvoorwaardelijk stadionverbod met een termijn van (bij elkaar
opgeteld) 48 maanden of meer komen niet in aanmerking voor deelname aan een alternatief traject.
Een uitzondering wordt gemaakt voor een landelijk stadionverbod wegens de overtreding ‘belediging
groep c.q. verspreiding discriminatoire uitlatingen’.
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Opmerkingen:
- niet alle omschrijvingen zijn volledig overgenomen (kijk voor een volledig overzicht op www.knvb.nl.
- Onder ‘Strafmaat KNVB’ staat de maximale uitsluiting vermeld. Deze is in sommige gevallen
variabel. De duur van de uitsluiting bepaalt de lengte van een mogelijk alternatief traject.
- Overtredingen in de C-categorie worden vanuit Feyenoord verdubbeld
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Commissie Stadionverboden van de KNVB
t.a.v. de secretaris
Woudenbergstraat 56 – 58
3707 AX Zeist
Feyenoord Rotterdam N.V.
Afdeling Veiligheid
Postbus 9635
3007 AP Rotterdam
Feyenoord Rotterdam N.V.
Commissie van Toezicht
Postbus 9635
3007 AP Rotterdam
Feyenoord Rotterdam N.V.
Service & Tickets
Postbus 9635
3007 AP Rotterdam

1 augustus 2015
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