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Voetbalellende 

De seizoensaftrap hebben we gehad en de eerste punten zijn ontvangen of verloren. Goed voetbal van 
Feyenoord en Ajax valt nog af te wachten, maar het seizoen lijkt op stoom. En hoezeer we het betreuren, 
supportersellende zal wederom een aspect van voetbal zijn: geweld in en om stadions en een groeiende 
hoeveelheid ongewenste spreekkoren. 

Wat te doen? Een populaire sanctie blijkt het stadionverbod. Dit kan langs strafrechtelijke weg worden 
uitgevaardigd, al dan niet worden voorzien van een meldingsplicht. Maar zeker zo belangrijk is het stadionverbod 
op privaatrechtelijke grondslag, met vrijwillige meldingsplicht. Uit het jaarverslag van de KNVB blijkt dat de bond 
in het seizoen 2004/05 het verbod maar liefst 853 maal heeft opgelegd. Een stijging van meer dan 25% ten 
opzichte van het seizoen daarvoor. De KNVB en clubs (Betaald Voetbalorganisaties - BVO's) baseren de sanctie 
op de contractuele relatie tussen supporter en KNVB: de verbodsmogelijkheid is opgenomen in de 
standaardvoorwaarden van de voetbalbond. Voor gevallen waarin de contractuele relatie geen optie is, hanteert 
de KNVB sinds anderhalf jaar de volmachtconstructie: de KNVB is gemachtigd om namens de BVO's personen 
toegang tot stadions te ontzeggen. In de Richtlijn termijn stadionverbod seizoen 2006/2007 werkt de voetbalbond 
de sanctie van het stadionverbod nader uit. Voor diverse gedragingen (variërend van opgeven van een valse 
naam of niet kunnen identificeren ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd tot verspreiden van discriminerende 
opmerkingen of aanrichten van vernielingen) geeft de Richtlijn de sanctie (d.w.z. de termijn van het 
stadionverbod) alsmede de alternatieve sanctie die individuele voetbalclubs aan supporters kunnen aanbieden 
(onbetaalde arbeid voor x-aantal uren). Zo kan de nogal open geformuleerde gedraging 'het schaden van het 
aanzien dan wel het belang van het voetbal' supporters op een stadionverbod van 12 maanden dan wel 
onbetaalde arbeid gedurende 24 tot 30 uur komen te staan. Bovendien kan hij of zij dan tevens een boete van 
maximaal € 450,- verwachten. Ben je een beetje dwars en kies je voor overtreding van het stadionverbod, dan 
levert dit een boete van maximaal € 2000,- op. Ben je wat minder dwars, maar het toch niet met het 
stadionverbod eens, dan valt binnen 14 dagen beroep aan te tekenen bij de commissie stadionverboden van de 
KNVB. Maar bijwonen van de wedstrijden zal toch even moeten wachten: opschortende werking heeft de 
procedure niet. 

Redelijk vergaande maatregelen, zo zou ik zeggen. Laat ik daarbij voorop stellen dat voetbalellende hard moet 
worden aangepakt. Maar de sanctionering - zeker gezien het type sanctie waar het hier om gaat (naast 
stadionverbod ook flinke geldboetes en als alternatief een 'werkstraf' - zij het dat deze laatste in overleg met de 
betrokkene wordt opgelegd) - vraagt wel om de nodige zorgvuldigheid ten aanzien van de procedure en de 
belangen die worden afgewogen. Ze verlangt mijns inziens ook dat de KNVB een gespecificeerde 
verantwoording aflegt over individuele sanctionering, bijvoorbeeld in het jaarverslag. Ze vereist verder één of 
andere vorm van structureel toezicht op het handelen van de KNVB. Kortom, ik verwacht waarborgen en 
transparantie van de bond. Zeker ook nu met moderne detectie- en observatiemiddelen zoals camera's, groepen 
van supporters in beeld worden gebracht en individuen vervolgens als potentiële verdachten worden aangemerkt, 
terwijl uiteindelijk slechts een klein deel daadwerkelijk verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld spreekkoren. Van 
voldoende waarborgen is mijns inziens op dit moment geen sprake. Zo is voor de buitenwereld onvoldoende 
duidelijk welke werkwijze de commissie precies volgt, aan welke normen wordt getoetst en voor welke belangen
(afweging) dan nog plaats is. De gedragscode die de KNVB conform de Wet bescherming persoonsgegevens 
opstelde en zaken rondom de verwerking van persoonsgegevens door de commissie regelt (Internet-versie van 
juli 2006), geeft weliswaar uitleg over totstandkoming van commissie en beroepsprocedure, maar meer dan dat 
biedt de code niet. Het KNVB-jaarverslag vermeldt ook weinig meer dan een opsomming van aantallen 
uitgevaardigde stadionverboden en beroepsprocedures (tegen 287 van de 853 stadionverboden werd in het 
seizoen 2004/05 beroep aangetekend). 
In een procedure die de Samenwerkende Organisaties Voetbalsupporters aanspanden tegen de KNVB en waarin 
de vraag voorlag of de standaardvoorwaarden van de bond als onredelijk bezwarend aangemerkt moesten 
worden, stelde het Hof Den Haag op 9 augustus jl. de KNVB grotendeels in het gelijk. Wat betreft het argument 
van de supportersvereniging dat de werkwijze van de KNVB commissie stadionverboden met onvoldoende 
waarborgen is omkleed, oordeelde het Hof dat de voetbalbond via de beroepsprocedure voorziet in een extra en 
daarbij 'snelle en kostenloze heroverweging van een mogelijk ten onrechte jegens een supporter genomen 
besluit tot het opleggen van een stadionverbod en/of boete, onverminderd de mogelijkheid van de desbetreffende 
supporter om zich tot de overheidsrechter te wenden.' (LJN: AY6000). Wat mij betreft had het Hof hier toch wel 
wat meer van de KNVB mogen verlangen. Via zelfregulering tracht ze het voetbalvandalisme en -geweld aan te 
pakken. Dat is een lovenswaardig streven. Ook betrokkenen zelf hebben een eigen verantwoordelijkheid. Maar 
het instrument van zelfregulering heeft zo zijn kwetsbare kanten: aan controle, verantwoording en transparantie 
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schort het nogal eens. Zeker in situaties waarin via zelfregulering sancties worden opgelegd - en zoals gezegd 
wat mij betreft hier redelijk vergaande sancties - staat of valt de legitimiteit van zelfregulering met zorgvuldigheid, 
transparantie en waarborgen om aan belangen van alle partijen recht te doen. De KNVB zou hierin een slag 
moeten slaan. En alhoewel de minister van BZK dit voorjaar aangaf dat er geen algemene voetbalwet komt, zou 
ik bij stilzitten van de bond menen dat de overheid maar eens wat randvoorwaarden moet stellen. Al dan niet via 
een voetbalwet. 

Corien Prins 
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