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Spanje opgeschrikt door dood supporter 



Betoog 
›  Meest strenge regels ter wereld 
›  Via privaatrecht 
›  Buiten het zicht  
•  Rechter, wetgever, media en publiek.  

›  Veel nadelen/bezwaren 
•  Terugtred gebruik privaatrecht 

›  Goed alternatief 



Rellen supporters Ajax-Cambuur   
 ›  Ongeregeldheden in het centrum 
›  Politiebegeleiding naar ArenA 
›  Onmiddellijke handhaving  

openbare orde 

›  Buiten stadion 



Inzet noodverordening of noodbevel 
›  Artikel 1 Noodverordening SC Heerenveen – SC Cambuur 

september 2013 

 1.Het is (…) verboden voor alle personen die kennelijk supporter zijn van 
welke voetbalclub dan ook en die door bijvoorbeeld kleding, gedragingen, 
uitrusting of anderszins kenbaar maken of waarvan uit andere informatie 
duidelijk is dat zij behoren tot een supportersgroep, zich binnen de 
gemeentegrenzen van de gemeente Heerenveen te begeven of daar te 
verblijven. 

 
  



Strafrecht  

›  Trainer SC Cambuur maakt overstap naar aartsrivaal SC 
Heerenveen bekend 

›  Ongeregeldheden  
•  Gevangenisstraf van zes maanden 
•  Stadion(omgevings)verbod en meldplicht van twee 

jaren 

›  Buiten speeluren 



Aanpak in Europa 
›  Van oudsher speelt het publiekrecht een belangrijke 

rol bij de bestrijding van voetbalvandalisme 

›  Strafrecht voldeed niet (Heizeldrama 1985) 

›  Voortrekker Engeland (succes vanaf 1990) 



Waarom voldeed de traditionele strafrechtelijk aanpak niet? 
Engelse oplossing: Civil banning order on complaint 

1.  Ongewenst gedrag ≠ strafbaar gedrag  
•  Any violence or disorder 

2. Strafrecht gericht op individuele aanpak ≠ veel groepsgeweld 
•  Bijdrage is reeds voldoende ‘Guilt by association’ 

3. Strenge bewijslast in strafrecht 
•  Geen Proof beyond reasonable doubt, maar proof on a 

balance of probabilities 



Waarom voldeed de traditionele strafrechtelijk aanpak niet? 
Engelse oplossing: Civil banning order on complaint 

4. Traag (onschuldpresumptie à geen lik-op-stuk) 
•  Engels snelrecht 

5. ‘Overgeleverd’ aan de strafrechter 
•  Engeland – rechter verplicht opleggen indien het 

redelijkerwijs aannemelijk is dat voetbalgeweld daarmee 
wordt voorkomen  



Samenwerking OM en KNVB  
›  Doorgeven gegevens verdachten voetbaldelicten aan KNVB 

•  Wob à sinds 2003 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens   
›  Strengste regels voor voetbalsupporters in de wereld, strenger dan 

de Engelse Football and Disorder Act 
•  Zeer langdurige stadionverboden en boetes 
•  Zonder tussenkomst rechter 



Wangedrag: Termijn: 
Aanzien/belang voetbal geschaad 3 mnd. – 3 jr. 
Baldadigheid 9 mnd. – 1 jr. 
Combiregeling negeren 1 jr. 
Eenvoudige mishandeling 1,5 jr.  
Bezit vuurwerk 1,5 jr. 
Openlijke geweldpleging 1,5 – 3 jr. 
Bedreiging 3 jr.  
Belediging groep/ discriminatore uitlatingen 5 jr. 
Zware mishandeling 5 jr. 
Deelneming aanval/vechterij dood ten gevolge  20 jr.  



Juridische grondslag 
›  Algemene voorwaarden toegangsbewijzen  

•  Standaardvoorwaarden KNVB 
›  Onredelijke bezwarende bedingen?  

•  Abstracte toetsing Gerechtshof Den Haag 2006 op verzoek 
SOVS (art. 6:240 jo. 6:241 BW) 
•  Contractsvrijheid 
•  Ruim toepassingsbereik 

 



Buitenwettelijk strafrecht    
•  De facto sanctionering vanwege de overheid 

•  Gegevensverstrekking niet vrijblijvend  
•  Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en –geweld 

•  Strafbare feiten buiten het stadion 

• Doorkruisingsleer 
• Cumulatie van sancties 
• Publiekrecht aangewezen  
• Effectiviteit 



Doorkruisingsleer 
›  Keuze privaatrecht of publiekrecht 

•  Windmill-arrest en SKV-arresten 
•  Vergelijkbaar resultaat 
•  Veranderingen strafrecht 
•  Rechtswaarborgen burger 

•  Commissie Stadionverboden 
•  ‘Omkering bewijslast’  
•  Bijstand advocaat 
•  Kosten 

 

 



Cumulatie van sancties    
›  Meerdere sancties naar aanleiding van dezelfde gedraging 

of overtreding 

›  Onwenselijk 
•  Gelijktijdige herstelsancties (art. 5:6 Awb) 
•  Ne bis in idem (strafrecht, bestuurlijke boete,  straf- en 

bestuurlijke boete) 

•  Voetbalvandalisme 
•  Hogere strafeis / strafbeschikking 
•  Civielrechtelijke boete 

•  Beide punitief 

 
 



Publiekrechtelijk geïndiceerd 
›  Regering keuze sanctiestelsel 
•  Privaatrecht indien 

• Evenwicht partijen 
• Bescherming individuele belang 
• Vrije keuze tot sanctioneren 

•  Aansluiting zoeken bij vergelijkbare 
samenhangende normen. 



Effectiviteit 

•  Geen zeggenschap KNVB buiten het stadion 
 
•  Handhaving stadionverbod 

•  In de praktijk blijkt het geen enkel probleem om 
(thuis) stadion in te komen en buitenland 



Noodzaak privaatrecht voor  
voetbalvandalismebestrijding? 
›  Bestuursrecht geen alternatief 

•  3 maanden strenge voorwaarden 
•  Voorgestelde wijzigingen – 12 maanden 

›  Strafrechtelijk alternatief 
•  Eenvoudiger – art. 38v Sr (voorstel tot 5 jaren) 
•  Ruimer toepassingsbereik (ook buitenland) 
•  Meldplicht – afdwingbaar - sanctie 
•  Lik-op-stuk à art. 509hh Sv, ZSM-aanpak, strafbeschikking 
•  Groepsgewijze verstoringen – aanpassing art. 141 Sr 
•  Bewijsvoering – mobiele camera 



Noodzaak privaatrecht voor  
voetbalvandalismebestrijding? 

•  Doorkruisingsleer 
•  Delen strafvorderlijke gegevens 

•  Art. 39f Wjsg: verstrekking aan derden  
•  Noodzakelijk met oog op zwaarwegend algemeen belang  



Conclusie 
›  Civielrechtelijk stadionverbod minder effectief 

›  Samenspel tussen OM en KNVB problematisch met het 
oog op privacy 

›  Ongewenste cumulatie en spanning met doorkruisingsleer 

›  Goed alternatief buiten het stadion via strafrecht 
•  Meer waarborgen strafproces 
•  Meer effectieve maatregelen mogelijk 
•  Afdwingbare maatregelen 


