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Zodra een supporter de geldende gedragsregels heeft 
overtreden en hiervoor is aangehouden door veilig-
heidspersoneel of politie, gaat de supporter het proces 
van sanctionering in. Er zijn diverse mogelijkheden van 
sanctionering, afhankelijk van de gepleegde overtre-
ding. Feyenoord (en ook de KNVB) heeft een differenti-
atie in haar sanctiebeleid toegepast. Door differentiatie 
in het sanctiebeleid aan te brengen, wordt voorkomen 
dat supporters direct in het traject van een landelijk 
stadionverbod terecht komen. 

Dit document is een bijlage op de Gedragsregels van 
Feyenoord Rotterdam N.V. Deze bijlage omschrijft de 
diverse mogelijkheden van sanctionering. Tevens wor-
den in dit document de beroepsmogelijkheden verdui-
delijkt. Dit om de Feyenoord-supporter meer duidelijk-
heid te verschaffen over wat hen te wachten staat na 
het begaan van een overtreding.

1 INLEIDING
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2.1  VERSCHIL STRAFRECHT EN CIVIELRECHT
Het aanspreken dan wel aanhouden van een suppor-
ter 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 rechter. 

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 stadionverbo-
den zijn civielrechtelijk.

Bij overtredingen kun je zowel met strafrecht als met 
civielrecht te maken krijgen. Het Openbaar Ministerie 
kan namelijk de aanhouding van een strafbaar feit mel-
den 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 stadionver-
bod kan opleggen en/of een andere vorm van straf.

Als een strafrechtszaak wordt geseponeerd (niet ver-
der 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 onvol-
doende bewijs is) betekent dit niet altijd automatisch 
het intrekken van het stadionverbod (civielrechtelijk 
verbod).

2.2 GEDRAGSAANWIJZING OF  
 BESTUURSRECHTELIJKE MAATREGEL 

Naast strafrechtelijke en civielrechtelijke maatregelen 
kan men ook te maken krijgen met een gedragsaanwij-
zing of een bestuursrechtelijke maatregel (bijvoorbeeld 
een gebiedsverbod en/of meldplicht). De strafrechte-
lijke of civielrechtelijke maatregel en een gedragsaan-
wijzing of bestuursrechtelijke maatregel kunnen naast 
elkaar, los van elkaar of tegelijkertijd worden opgelegd.

2.2.1 Gedragsaanwijzing
De officier van justitie kan een verdachte van een straf-
baar feit, tegen wie ernstige bezwaren bestaan, direct 
een gedragsaanwijzing opleggen. Bijvoorbeeld als het 
gaat om strafbare feiten waardoor de openbare orde 
ernstig is verstoord en grote vrees bestaat voor herha-
ling (zoals bij aanhoudende vernielingen). Van ernstige 
bezwaren is sprake als de verdachte meerdere malen 
met de politie of justitie in aanraking is geweest, als 
de verdachte wordt verdacht van een ernstig misdrijf 
of als de verdachte wordt verdacht van een strafbaar 
feit waarop voorlopige hechtenis is toegelaten. Bij de 
gedragsaanwijzing kan het gaan om bijvoorbeeld een 
gebiedsverbod en/of meldplicht. De gedragsaanwijzing 
loopt vooruit op de strafrechtelijke afdoening door de 
rechter en is maximaal 90 dagen van kracht. Indien er 
nog geen (tijdig en onherroepelijk) strafrechtelijke uit-
spraak is geweest, kan de gedragsaanwijzing driemaal 
worden verlengd met maximaal 90 dagen. Verlenging is 
niet mogelijk als tegen de verdachte geen vervolging is 
ingesteld. 

2.2.2 Bestuursrechtelijke maatregel
De burgemeester heeft, door de uitbreiding van de Wet 
Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige 
Overlast (MBVEO, ook wel ‘voetbalwet’ genoemd) de 
mogelijkheid een gebiedsverbod, een groepsverbod 
of een meldplicht op te leggen. Dit kan hij doen indien 
een persoon herhaaldelijk de openbare orde heeft 
verstoord én er ernstige vrees bestaat voor verdere 
verstoring van de openbare orde. Deze vrees moet wel 
aanwijsbaar zijn (moet blijken uit concrete aanwijzin-

2 STRAFRECHT  
 EN CIVIELRECHT
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• 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 minder-
jarigen).

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 (civielrech-
telijk) stadionverbod uitvaardigen. Het is overigens niet 
verplicht om akkoord te gaan met een schikkingsvoor-
stel. Een strafrechter zal zich dan over de zaak buigen.

2.3.2 Melding Feyenoord  
 (tijdelijk lokaal stadionverbod)
Conform de afspraken, die zijn vastgelegd in het Con-
venant Betaald Voetbal Feyenoord, meldt de politie een 
aanhouding direct bij Feyenoord. De club zal in dat ge-
val de supporter direct de toegang tot de wedstrijden 
ontzeggen voor een termijn van maximaal 10 weken, 
het zogenaamde ‘tijdelijk lokaal stadionverbod’.

Indien je in het bezit bent van een seizoen- of clubkaart 
wordt deze per direct geblokkeerd. Dit wordt ongeveer 
binnen een week na de aanhouding schriftelijk beves-
tigd. Eventuele kaarten voor toekomstige wedstrijden 
die je voor de aanhouding hebt aangekocht, kunnen 
niet worden ingeleverd bij Feyenoord Service & 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 vervolgproce-
dure 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. 

gen). Indien dit het geval is kan de burgemeester een 
gebiedsverbod, een groepsverbod of een meldplicht 
opleggen. Een bestuursrechtelijke maatregel kan 
vooruitlopen op het besluit van een strafrechter. Met de 
aanscherping van de wet MBVEO is het ook mogelijk 
om een bestuursrechtelijke maatregel toe te passen ten 
aanzien van een ‘first offender’ in het geval van ernstige 
overlast. 

Op lokaal niveau zullen de officier van justitie en de 
burgemeester afspreken wie in welk geval optreedt 
(een gebiedsverbod via een gedragsaanwijzing of via 
een bestuursrechtelijke maatregel).

2.2.3 Beroepsmogelijkheden
Bij een gedragsaanwijzing of een bestuursrechtelijke 
maatregel heb je de mogelijkheid een bezwaarschrift 
in te dienen. Bij een opgelegde gedragsaanwijzing 
door de officier van justitie dient het beroep gericht te 
worden aan de rechtbank. Bij een opgelegde bestuurs-
rechtelijke maatregel dient het bezwaarschrift formeel 
gericht te worden aan de burgemeester.

Voorkom onnodige vertraging en zorg ervoor dat je be-
roep of bezwaarschrift alle benodigde gegevens bevat 
om in behandeling te worden genomen. 
 
2.3 AFHANDELING NA 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. 

2.3.1 Aanhouding
Wanneer de politie je verdenkt van het plegen van een 
strafbaar feit en besluit tot aanhouding buiten het sta-
dion 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 en/of toegangskaart (deze 

word(t)(en) direct geblokkeerd).
• Tonen identiteitsbewijs. 
• Het maken van een foto.
• Verzoek tot afname alcoholtest.
• Afhankelijk van het aantal aanhoudingen zul je mo-

gelijk moeten wachten.
• Eventueel (aanvullend) verhoor.
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een landelijk stadionverbod en voor de andere helft uit 
een lokaal stadionverbod. Zie hiervoor ook hoofdstuk 
2.6 – 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 ter-
mijn 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 08:00 tot 17:00 uur een pasfoto worden ingeleverd. 
De supporter ontvangt als bewijs een zogeheten ‘inle-
veringsbewijs pasfoto stadionverbod houder’. 

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 jaar bedraagt de geldboete 

€ 450,-.

Verbod bezoek voetbalwedstrijden
Met een landelijk stadionverbod mag je je voor, tijdens 
en na afloop van de hieronder genoemde wedstrijden 
niet in of in de buurt van het stadion bevinden. Uitdruk-
kelijk wordt opgemerkt dat een stadionverbod zich niet 
beperkt tot de voetbalwedstrijden van Feyenoord. 

De bevoegdheid tot het opleggen van landelijke stadi-
onverboden is vastgelegd in de Standaardvoorwaarden 
van de KNVB. De Standaardvoorwaarden kunnen wor-
den beschouwd als algemene voorwaarden en worden 
van toepassing bij de koop van een toegangskaart voor 
een wedstrijd in het betaald voetbal of bij de aanschaf 
van een seizoenkaart.

Doordat de bevoegdheid voor het opleggen van lande-
lijke stadionverboden is gebaseerd op deze voorwaar-
den, is een contractuele relatie vereist tussen de KNVB 
en de supporter aan wie de KNVB een stadionverbod 

Tenzij de directie van Feyenoord om haar moverende 
redenen anders beslist.
 
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 Feyen-
oord. Je dient echter te beseffen dat zolang het Open-
baar Ministerie de strafrechtelijke vervolging niet heeft 
geseponeerd, je nog steeds een landelijk stadionver-
bod 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; dan komt de supporter niet in aanmerking 
voor een landelijk stadionverbod maar een lokaal 
stadionverbod. 

2.3.3 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. 

De startdatum van het landelijk (civielrechtelijk) stadi-
onverbod is de datum waarop het stadionverbod wordt 
uitgevaardigd door de KNVB aan de betrokken suppor-
ter. 

Landelijk stadionverbod
Het landelijk (civielrechtelijk) stadionverbod wordt door 
de KNVB schriftelijk, via een zogeheten deurwaar-
dersexploot, uitgevaardigd. De kosten voor een deur-
waardersexploot (minimaal € 65,-) komen ten laste van 
de betrokken supporter. Aanvullende informatie wordt 
verstrekt op de website van de KNVB.

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) kun 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 
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Landelijk stadionverbod is gebaseerd op de volmacht 
en geldt voor:
Voetbalwedstrijden in de Eredivisie en 
Keuken Kampioen Divisie;
• Voetbalwedstrijden in de KNVB Beker;
• Voetbalwedstrijden van beloften elftallen van  

clubs die deelnemen aan de Eredivisie en Keuken  
Kampioen Divisie;

• Voetbalwedstrijden in de beloften-/reserve- 
competitie van de KNVB;

• Voetbalwedstrijden in de UEFA-clubcompetities  
van clubs die deelnemen aan de Eredivisie en  
Keuken Kampioen Divisie;

• Voetbalwedstrijden van alle vertegenwoordigende 
elftallen van de KNVB;

• Internationale voetbalwedstrijden in de UEFA-club-
competities of van vertegenwoordigende elftallen 
van buitenlandse voetbalbonden;

• Overige voetbalwedstrijden, daaronder begrepen 
vriendschappelijke wedstrijden, van clubs die 
deelnemen aan de Eredivisie en Keuken Kampioen 
Divisie;

• 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 Keuken Kampioen Divisie, op grond van eigen-
doms- huur- dan wel pachtrechten dan wel anders-
zins.

Handhaving
Als de KNVB heeft besloten tot het uitvaardigen van 
een landelijk (civielrechtelijk) stadionverbod is Feyen-
oord, 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 2.8 – Beroepsmo-
gelijkheden strafrecht.  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 
kun je voor advies of ondersteuning bij bijvoorbeeld 
het opstellen van een verweerschrift altijd een beroep 
doen op de afdeling Supporters- en Maatschappelijke 
Zaken van Feyenoord door contact op te nemen via het 
contactformulier op www.feyenoord.nl/service.

wil opleggen. Gebleken is dat deze contractuele relatie 
tussen de KNVB en de supporter lang niet altijd be-
staat. In dat geval baseert de KNVB de bevoegdheid 
tot het opleggen van een landelijk stadionverbod op de 
volmacht.

De betaald voetbalorganisaties hebben de KNVB 
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 Standaard-
voorwaarden KNVB en geldt voor:
• Voetbalwedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kam-

pioen Divisie;
• Voetbalwedstrijden in de KNVB Beker;
• Voetbalwedstrijden van beloften elftallen van clubs 

die deelnemen aan de Eredivisie en Keuken Kampi-
oen Divisie;

• Voetbalwedstrijden in de beloften-/reservecompeti-
tie van de KNVB;

• Voetbalwedstrijden in de UEFA-clubcompetities in 
binnen- en buitenland van clubs die deelnemen aan 
de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie;

• Voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland van alle 
vertegenwoordigende elftallen van de KNVB;

• Internationale voetbalwedstrijden in de UEFA-club-
competities of van vertegenwoordigende elftallen 
van buitenlandse voetbalbonden, die plaatsvinden 
in Nederland;

• Overige voetbalwedstrijden, daaronder begrepen 
vriendschappelijke wedstrijden, in binnen- en bui-
tenland van clubs die deelnemen aan de Eredivisie 
en Keuken Kampioen Divisie;

• Evenementen die plaatsvinden in een stadion of 
op een (voetbal)terrein alsmede de bijbehorende 
gebouwen en terreinen, daaronder begrepen de toe-
gangen en toegangswegen, dan wel van clubs die 
deelnemen aan de Eredivisie en Keuken Kampioen 
Divisie.
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en binnen twee weken na dagtekening van de brief. 
Zie hiervoor ook hoofdstuk 2.8 – Beroepsmogelijkhe-
den civielrecht. 

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 toekomsti-
ge wedstrijden die je voor de aanhouding hebt aan-
gekocht kunnen niet worden ingeleverd bij Feyenoord 
Service & Tickets. Je ontvangt het betaalde bedrag dan 
ook niet retour. Kaarten voor uitwedstrijden zijn ook 
niet overdraagbaar aan andere supporters.
 
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) Het verstrekken van een officiële waarschuwing 

(gele kaart)
 Feyenoord kan een overtreding afdoen met een  

officiële waarschuwing in de vorm van een ‘gele 
kaart’. Hiervan ontvang je doorgaans binnen een 
week schriftelijk bericht. De seizoen-, uit- of club-
kaart wordt niet geblokkeerd en je hebt per direct 
weer toegang tot de wedstrijden. Ben je in het 
bezit van een uitkaart? Dan worden 10 punten op 
je behaalde uitkaartpunten in mindering gebracht. 
Een gele kaart heeft een geldigheidsduur van één 
jaar. Wanneer je binnen die termijn in aanmerking 
komt voor een tweede officiële waarschuwing (gele 
kaart) volgt een sanctie in de vorm van een lokaal of 
landelijk stadionverbod. 

 Supporters van 23 jaar en jonger die een officiële 
waarschuwing (gele kaart) ontvangen, zijn verplicht 
om een gesprek aan te gaan met een 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 Feyenoord geblokkeerd tot aan 
het moment dat het gesprek heeft plaatsgevonden.

2.4 AFHANDELING NA OVERTREDING – 
 CIVIELRECHT

Je wordt verdacht van het handelen in strijd met de 
Standaardvoorwaarden KNVB en/of de Gedragsregels 
van Feyenoord. 

2.4.1 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 zul je even-

tueel moeten wachten.
• Eventueel (aanvullend) verhoor.
• Opname verklaring door medewerker van Feyen-

oord. 
• Contact met ouders of verzorgers (alleen bij minder-

jarigen).

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 plaatsvindt 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 thuis-
wedstrijden besloten worden om af te zien van een 
daadwerkelijke aanhouding. 

2.4.2 In staat van beschuldiging
Naar aanleiding van de aanhouding of het aanspre-
ken ontvang je doorgaans binnen een week een brief 
van Feyenoord waarmee je in staat van beschuldiging 
wordt gesteld. In de brief wordt vermeld dat je een 
verweerschrift kunt opstellen c.q. in beroep kunt gaan 
tegen de beschuldiging. Dit kan uitsluitend schriftelijk 
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supporters zich aan de gemaakte afspraken houden. 
Enerzijds om een ordelijk verloop van de wedstrijd te 
garanderen en anderzijds om te voorkomen dat bij het 
niet nakomen van afspraken de regels bij toekomstige 
wedstrijden aangescherpt worden. Feyenoord-uitkaar-
thouders die een kaart voor de betreffende wedstrijd 
kopen, zijn vervolgens verplicht zich strikt aan de 
gemaakte afspraken te houden.

Overtreding vervoersregeling
Een overtreding van de vervoersregeling (het niet vol-
doen aan de gestelde voorwaarden van een auto- of 
bus-combiregeling) valt onder het civielrecht. Volgens 
de Richtlijn termijn stadionverbod KNVB kan voor het 
‘niet voldoen aan een verplichte combiregeling’ een 
landelijk stadionverbod van 12 maanden worden opge-
legd.

2.5 AFHANDELING NA OVERTREDING 
 VERVOERSREGELING

In overleg met de ontvangende club en lokale overhe-
den worden door Feyenoord afspraken gemaakt over 
de wedstrijdorganisatie, waaronder de vervoersregeling 
voor Feyenoord-supporters. Feyenoord streeft er naar 
om voor haar supporters een zo gunstig mogelijke 
vervoersregeling af te spreken, waarbij een vrije ver-
voersregeling het uitgangspunt is. Het is van belang dat 
supporters zich aan de gemaakte afspraken houden. 
Enerzijds om een ordelijk verloop van de wedstrijd te 
garanderen en anderzijds om te voorkomen dat bij het 
niet nakomen van afspraken de regels bij toekomstige 
wedstrijden aangescherpt worden. Feyenoord-uitkaar-
thouders die een kaart voor de betreffende wedstrijd 
kopen, zijn vervolgens verplicht zich strikt aan de 
gemaakte afspraken te houden.

Overtreding vervoersregeling
Een overtreding van de vervoersregeling (het niet vol-
doen aan de gestelde voorwaarden van een auto- of 
bus-combiregeling) valt onder het civielrecht. Volgens 
de Richtlijn termijn stadionverbod KNVB kan voor het 
‘niet voldoen aan een verplichte combiregeling’ een 
landelijk stadionverbod van 12 maanden worden opge-
legd.

b) Opleggen van een (definitief) lokaal 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. Mocht je  
het lokale stadionverbod overtreden zal alsnog een 
melding bij de KNVB worden gedaan waardoor een 
lokaal stadionverbod wordt omgezet in een lande-
lijk 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) 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 ‘high trust, high penalty’ worden overtredin-
gen volgens categorie C standaard gemeld aan de 
KNVB.

d) Opheffing
 Naar aanleiding van je verweerschrift en/of de mon-

delinge toelichting kan Feyenoord het stadionver-
bod tijdelijk opheffen. Er zal geen restitutie plaats-
vinden naar aanleiding van gemiste wedstrijden.

2.4.3 Ondersteuning en advies
Als je geconfronteerd wordt met een sanctiemaatregel 
kun je voor advies of ondersteuning bij bijvoorbeeld 
het opstellen van een verweerschrift altijd een beroep 
doen op de afdeling Supporters- en Maatschappelijke 
Zaken van Feyenoord door contact op te nemen via het 
contactformulier op www.feyenoord.nl/service. 
2.5 Afhandeling na overtreding vervoersregeling

In overleg met de ontvangende club en lokale overhe-
den worden door Feyenoord afspraken gemaakt over 
de wedstrijdorganisatie, waaronder de vervoersregeling 
voor Feyenoord-supporters. Feyenoord streeft er naar 
om voor haar supporters een zo gunstig mogelijke 
vervoersregeling af te spreken, waarbij een vrije ver-
voersregeling het uitgangspunt is. Het is van belang dat 
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Omschrijving Termijn
- poging tot binnendringen stadion 12 + 12
- bezit en/of gebruik van harddrugs  

als bedoeld in de Opiumwet 18 + 18
- overtreding Landelijk stadionverbod 18 + 18
- overtreding Wet Wapens en Munitie 18 + 18
-  bezit en/of voorhanden hebben 

en/of afsteken van vuurwerk (gooien) 18 + 18 (+ 36)
-  bedreiging van stewards of politie 36 + 36
- overtreding stadionverbod (in het stadion) 36 + 36
- huisvredebreuk/lokaalvredebreuk 36 + 36
- binnendringen van het stadion met geweld 48 + 48
- bezit en/of voorhanden hebben  

en/of afsteken van een vuurwerkbom 60 + 60

In Bijlage 2 – Sancties conform richtlijnen stadionver-
bod KNVB staat op basis van de overtredingen, zoals 
vermeld in de ‘Richtlijn Stadionverbod van de KNVB’, 
beschreven welke overtredingen tot welke categorie 
behoren.

2.7 VERHALEN VAN BOETES

Als een overtreding van de Standaardvoorwaarden van 
de KNVB en/of de gedragsregels van Feyenoord, door 
bijvoorbeeld het gooien van voorwerpen of het afste-
ken 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 op-
gelegd door de KNVB en behorend bij een landelijk 
stadionverbod met de daarbij behorende kosten voor 
het deurwaarders exploot.

2.8 BEROEPSMOGELIJKHEDEN STRAFRECHT

2.8.1 Uitsluitingsbrief
De supporter zal een uitsluitingsbrief van Feyenoord 
ontvangen wanneer het strafbare feit in Stadion Feijen-
oord heeft plaatsgevonden. Na het ontvangen van de 
uitsluitingsbrief heeft het Openbaar Ministerie (OM) 10 
weken de tijd om de zaak tegen de supporter af te ron-
den. In of na deze 10 weken is het mogelijk dat het OM 
de supporter laat weten wat de sanctie zal zijn. Dit kan 
een geldboete of bijvoorbeeld een rechtszaak zijn. 

Feyenoord heeft in geval van een strafrechtszaak geen 
invloed op de vervolging en/of processen die het OM 
hanteert. De momenten waarop een supporter in be-

2.6 HIGH TRUST, HIGH PENALTY

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 over-
eenstemming leken te zijn met de gepleegde feiten. 
Hierdoor ontstond met name bij relatief kleine vergrij-
pen snel een gevoel van onrechtvaardigheid bij de 
betrokken supporter(s). Op basis van het principe ‘High 
trust, high penalty’ is het sanctioneringsysteem enigs-
zins aangepast, onder andere door overtredingen te 
categoriseren:
 
Overtredingen categorie A
Relatief kleine vergrijpen (bijvoorbeeld APV-overtredin-
gen 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 Standaardvoor-
waarden KNVB. 
Overtredingen categorie C
Een aantal generieke maatregelen wordt vervangen 
door een dadergerichte aanpak, gericht op de opspo-
ring 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. Overtredin-
gen 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 heb-
ben. De totale termijn van het stadionverbod bestaat 
hierdoor voor de helft uit een landelijk stadionverbod 
en voor de helft uit een lokaal stadionverbod. Tot cate-
gorie C behoren o.a. de volgende overtredingen: 
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In zeer uitzonderlijke situaties of bij gevoelige gevallen 
brengt de Commissie van Toezicht slechts advies uit. 
Het advies wordt gericht aan de directie van Feyen-
oord. 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 sanctiebe-
paling 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 wed-
strijdbezoek) onterecht is opgelegd, zal Feyenoord het 
lokale stadionverbod opheffen. Er zal geen restitutie 
plaatsvinden naar aanleiding van gemiste wedstrijden.
De Commissie van Toezicht kan bestaan uit de volgen-
de functionarissen: 
• Een juridische medewerker van  Feyenoord.
• Een medewerker van de afdeling Supporters- en 

Maatschappelijke Zaken van Feyenoord.
• Een onafhankelijke partij.

Tevens zijn aanwezig:
• Een veiligheidsmedewerker. (licht toe waarom een 

bepaalde sanctie is opgelegd).
• De gesanctioneerde supporter. (wordt de moge-

lijkheid geboden om mondeling zijn verweer toe te 
lichten).

Supporters van 17 jaar of jonger mogen worden bijge-
staan door een ouder of voogd.
De aanwezigheid van een advocaat is te allen tijde 
toegestaan.

roep kan gaan tegen zijn sanctie worden door het OM 
aan de supporter aangegeven. 

2.9 BEROEPSMOGELIJKHEDEN CIVIELRECHT

2.9.1 Landelijk stadionverbod (KNVB)
Bij een landelijk stadionverbod kan uitsluitend in be-
roep 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
Woudenbergseweg 56 – 58
 3707 HX  Zeist

Voor aanvullende informatie zoals Standaardvoorwaar-
den KNVB, Commissie Stadionverboden of Gedrags-
code gegevensverwerking, kun je terecht op de web-
site van de KNVB. 

2.9.2 Lokaal stadionverbod (Feyenoord)
Bij het beroep op een lokaal stadionverbod wordt aan 
de Commissie van Toezicht van Feyenoord om een 
nieuw oordeel gevraagd. De drie leden van de com-
missie 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 eventu-
ele 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 beslui-
ten de betreffende supporter uit te nodigen voor een 
gesprek. 

Het hoger beroep betreft inhoudelijk een enigszins re-
delijk verzoek. Feyenoord behoudt zich te allen tijde het 
recht voor verzoeken tot gesprekken met de Commis-
sie 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.
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2.10.3 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.
- Ten aanzien van een landelijk stadionverbod met 

een termijn van 3 tot en met 9 maanden kan Fey-
enoord (na afronding van traject) de commissie 
Stadionverboden van de KNVB direct verzoeken 
om omzetting van een onvoorwaardelijk landelijk 
stadionverbod in een deels voorwaardelijk stadi-
onverbod.

- Ten aanzien van een landelijk stadionverbod met 
een termijn van 12 maanden of meer kan Fey-
enoord (na afronding van een alternatief traject, 
inlevering van pasfoto’s en het betalen van de 
boete aan de KNVB) de commissie Stadionver-
boden van de KNVB – eerst na het verstrijken 
van ten minste een kwart van de opgelegde ter-
mijn – verzoeken om omzetting van een onvoor-
waardelijk landelijk stadionverbod in een deels 
voorwaardelijk stadionverbod.

• Indien van toepassing worden toegangskaarten 
voor thuiswedstrijden in het kader van de KNVB Be-
ker of UEFA-competities, die je voor je aanhouding 
hebt aangekocht, gedeblokkeerd.

• Indien je in het bezit was van een uitkaart (Feyen-
oord Gold- of Diamondcard) wordt deze omgezet 
naar een Silvercard. Alle behaalde uitkaartpunten 
vervallen.

2.9.3 Officiële waarschuwing (Feyenoord)
Tegen een officiële waarschuwing in de vorm van een 
gele kaart (bijvoorbeeld vanwege hinderlijk gedrag) is 
geen hoger beroep mogelijk.

Ondersteuning en advies
Als je geconfronteerd wordt met een sanctiemaatregel 
kun je voor advies of ondersteuning bij bijvoorbeeld 
het opstellen van en verweerschrift altijd een beroep 
doen op de afdeling Supporters- en Maatschappelijke 
Zaken van Feyenoord door contact op te nemen via het 
contactformulier op www.feyenoord.nl/service

2.10  TERUGKOMBELEID
Wanneer een sanctie wordt opgelegd kan dit gevolgen 
hebben voor het wedstrijdbezoek na beëindiging van 
de sanctie. Daarnaast kent Feyenoord een aantal aan-
vullende bepalingen, die met name van toepassing zijn 
op het bezoeken van uitwedstrijden. 

2.10.1 Officiële waarschuwing - 
  gele kaart (Feyenoord)
• Je behoudt bij een eerste officiële waarschuwing je 

seizoen-, uit- of clubkaart.
• Indien je in het bezit bent van een uitkaart worden 

10 punten op je behaalde uitkaartpunten in minde-
ring gebracht.

• Kom je binnen één jaar in aanmerking voor een 
tweede officiële waarschuwing (gele kaart) dan volgt 
een sanctie in de vorm van een lokaal of landelijk 
stadionverbod. (deze sanctie is niet van toepassing 
als de gele kaart is verstrekt op basis van een over-
treding van de vervoersregeling bij uitwedstrijden).

2.10.2 Lokaal stadionverbod (Feyenoord)
• Na afloop van het onvoorwaardelijk deel van het 

stadionverbod kom je direct weer in aanmerking 
voor (deblokkering of aanschaf van) een seizoen-
kaart.

• 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. Op het behaalde 
aantal uitkaartpunten worden 20 punten in minde-
ring gebracht
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3.1 VOORWAARDEN DEELNAME 

Feyenoord is van mening dat iedereen die een keer de 
fout in gaat een tweede kans verdient. Om die reden 
heeft Feyenoord enkele jaren geleden besloten om 
supporters in voorkomende gevallen een alternatief 
traject aan te bieden. Via zo’n traject, waarbij suppor-
ters zich op een positieve manier inzetten voor de club 
kunnen zij op voorwaardelijke basis versneld weer de 
wedstrijden bezoeken. 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. 

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 stadion-

verbod).
• Goedkeuring van de directie van Feyenoord.
• Intakegesprek met een Fancoach van Feyenoord.

Voor goedkeuring voor een alternatief traject wordt de 
KNVB verzocht een (onvoorwaardelijk) landelijk sta-
dionverbod om te zetten in een eventueel gedeeltelijk 
voorwaardelijk stadionverbod. Altijd dient daarbij een 
aantal uur onbetaalde arbeid te worden verricht, ten 
behoeve van de club. Ook supporters met een lokaal 
stadionverbod kunnen in aanmerking komen voor een 
alternatief traject. 

3.1.1 Verschil voorwaardelijk en onvoorwaardelijk
(Bij een onvoorwaardelijk stadionverbod is de suppor-
ter 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. Door deelname aan een 
alternatief traject kan een deel van het onvoorwaarde-
lijk deel van het stadionverbod worden omgezet naar 
een voorwaardelijk deel.

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 we-
gens de overtreding ‘belediging groep c.q. verspreiding 
discriminatoire uitlatingen’.
 
3.2 CONTACT

Deelname alternatief traject
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 
met het verzoek tot het volgen van een alternatief 
traject. 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 stadionver-
bod 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.

3 ALTERNATIEF TRAJECT
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BIJLAGE 1 REGLEMENT VAN ORDE KNVB
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BIJLAGE 2 RICHTLIJN TERMIJN  STADIONVERBOD KNVB
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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 uitslui-

ting 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 Fey-
enoord verdubbeld.
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BIJLAGE 3 STROOMSCHEMA
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BIJLAGE 4 CONTACTGEGEVENS

Commissie Stadionverboden van de KNVB
t.a.v. de secretaris
Woudenbergseweg 56 – 58
3707 HX 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


