
Gedragscommissie FC Den Bosch 

 

FC Den Bosch is een klantvriendelijke organisatie die zich transparant en flexibel opstelt 

tegenover haar supporters. FC Den Bosch streeft er met alle middelen naar om elke 

bezoeker een gezellig en veilig verblijf in Stadion De Vliert te bezorgen. Daarom heeft  

FC Den Bosch een huisreglement opgesteld. Helaas houdt niet iedere bezoeker zich altijd 

aan de huisregels. Bij een (ernstige) overtreding kan een sanctie worden opgelegd. Een 

sanctie kan worden opgelegd door de gedragscommissie van FC Den Bosch en/of door de 

KNVB. De commissie kan alleen lokale sancties opleggen voor de thuiswedstrijden, 

georganiseerde uitwedstrijden en evenementen van FC Den Bosch. De KNVB legt 

eventuele landelijke stadionverboden op. Verderop vindt u het sanctiebeleid, de 

landelijke termijnen stadionverboden die door de commissie en KNVB worden gehanteerd 

en kunt u ondermeer de huisregels van FC Den Bosch lezen. 

 

Wanneer u te maken krijgt met of vragen heeft over een stadionverbod kunt u een mail 

sturen naar veiligheid@fcdenbosch.nl met als onderwerp gedragscommissie. 

Hieronder vindt u het reglement van de gedragscommissie.  

 

Doel van de commissie. 

 

De gedragscommissie van FC Den Bosch heeft als doel ongewenst gedrag van haar 

supporters te voorkomen en te beperken. Hiervoor hanteert de gedragscommissie een 

integer en transparant beleid welke op drie hoofdlijnen is vastgesteld. 

 

Supporters (vroegtijdig) aanspreken op ongewenst gedrag waardoor een positieve 

gedragsverandering ontstaat. 

Supporters die zich schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van de huisregels of 

overig voetbal gerelateerd wangedrag confronteren met de feiten en na hoor/wederhoor 

een passende sanctie/maatregel opleggen. 

Supporters die in beeld zijn gevraagd en ongevraagd de aandacht/nazorg geven welke 

noodzakelijk is om eventuele herhaling te voorkomen en positieve gedragsverandering te 

stimuleren. 

De samenstelling van de gedragscommissie. 

De gedragscommissie bestaat uit; 

1. Veiligheidscoördinator FC Den Bosch (secretaris) 

2. Vertegenwoordiger  

3. Vertegenwoordiger  

4. Onafhankelijk lid (voorzitter) 

 

De supporterscoördinator van FC Den Bosch is geen lid van de gedragscommissie 

maar heeft wel de bevoegdheid aanwezig te zijn om de belangen van de 

club/supporter te behartigen.  

 

De onafhankelijke voorzitter is een persoon met juridische achtergrond. Deze persoon 

heeft geen dienstverband met FC Den Bosch en is bevoegd tot het doen van een 

uitspraak die bindend is.  

 

De supporter ontvangt altijd een schriftelijk afschrijven van de uitspraak.  

 

 

 

 

 



 

Het opleggen van een sanctie. 

De gedragscommissie bepaalt namens FC Den Bosch welke personen in aanmerking 

komen voor een preventief correctie gesprek, stadionverbod of andere maatregel en legt 

het verbod c.q. de sanctie namens FC Den Bosch op.  

 

De commissie heeft de bevoegdheid tot het treffen van de volgende maatregelen:  

 • een schriftelijke officiële waarschuwing; 

• een voorlopig lokaal stadionverbod in afwachting van verdere besluiten; 

• een voorwaardelijk lokaal stadionverbod met proeftijd; 

• een lokaal stadionverbod; 

• een lokaal stadionverbod, inclusief doormelding naar de KNVB voor een landelijk 

stadionverbod; 

• een taakstraf, eventueel in combinatie met bovengenoemde maatregelen; 

• een alternatief traject, eventueel in combinatie met bovengenoemde 

maatregelen; 

 

Voor wat betreft de lengte van de stadionverboden wordt aangesloten bij de richtlijnen 

van de KNVB; de commissie behoudt zich echter het recht voor daar in voorkomende 

gevallen vanaf te wijken. De gedragscommissie is bevoegd om straffen om te zetten in 

een voorwaardelijk deel indien taakstraffen/alternatieve trajecten positief zijn afgerond.  

 

De procedure. 

• Uitgangspunt is dat er ongewenst/strafbaar gedrag wordt geconstateerd door 

camerabeelden en/of door waarneming van veiligheidspersoneel, ketenpartners 

en/of waarnemer KNVB.  

• De gedragscommissie verzamelt de NAW-gegevens van de betrokken persoon 

inclusief geboortedatum, geboorteplaats, voornaam, roepnaam, huidige 

verblijfplaats, telefoonnummer en al wat benodigd is. 

• De veiligheidscoördinator informeert de commissieleden binnen vier werkdagen na 

ontvangst van de melding en NAW gegevens dat er een persoon in aanmerking 

komt voor de gedragscommissie. 

• De commissie bepaald op basis van de beschikbare informatie of de persoon een 

voorlopig lokaal stadionverbod opgelegd krijgt.  

• De commissie kan bepalen dat afhankelijk van de ernst van de overtreding de 

persoon direct een lokaal stadionverbod opgelegd krijgt en eventueel direct zal 

worden aangemeld bij de KNVB. Hierbij vervalt een eventuele hoorzitting. 

• De commissie verstuurd een aangetekende brief naar de betreffende persoon met 

daarin het besluit om wel of niet een voorlopig lokaal stadionverbod op te leggen 

en een uitnodiging voor de eventuele hoorzitting.  

• De hoorzitting dient na het versturen van de brief binnen 14 werkdagen plaats te 

hebben gevonden.  

• Voorafgaand aan de hoorzitting ontvangen de commissieleden het beschikbare 

bewijsmateriaal, verklaringen en overige relevante informatie.  

• De persoon die uitgenodigd is krijgt tijdens de hoorzitting de gelegenheid zijn of 

haar verhaal weer te geven over de te laste gelegde overtreding en eventuele 

relevante feiten aan te dragen. 

• Alle commissieleden worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan 

de overtreder. 

• Wanneer de commissie voldoende weet, wordt de overtreder verzocht de 

vergaderruimte te verlaten.  

• De definitieve beslissing zal direct of uiterlijk binnen 7 werkdagen per brief (per 

gewone post en aangetekend) worden bekend gemaakt; deze wordt verzonden 

namens de gedragscommissie uit naam van FC Den Bosch.  

 

 

 



De volgende bezwaar- en beroepsmogelijkheden doen zich voor: 

• Een voorwaardelijk of voorlopig stadionverbod (geen beroep of bezwaar); 

• Een lokaal stadionverbod, excl. doormelding (geen beroep of bezwaar); 

• Een lokaal stadionverbod met doormelding (beroep bij de KNVB). 

 

De KNVB richtlijnen voor termijn stadionverbod. 

Een ieder die door een betaal voetbalorganisatie en/of het openbaar ministerie aan de 

KNVB wordt gemeld ter zake het in strijd handelen met de Standaardvoorwaarden van de 

KNVB en/of het zich schuldig maken aan voetbal gerelateerd wangedrag, waaronder in 

ieder geval, maar niet uitsluitend, ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden worden 

verstaan, zal door de KNVB worden uitgesloten van het bezoek aan voetbalstadions. De 

KNVB zal de desbetreffende personen stadionverboden opleggen overeenkomstig de in 

deze Richtlijn termijn stadionverbod (hierna: “Richtlijn”) weergegeven termijnen. De 

KNVB hanteert het uitgangspunt dat de genoemde termijnen onvoorwaardelijk gelden. 

Desalniettemin kunnen de door de KNVB opgelegde termijnen bestaan uit een 

voorwaardelijk en een onvoorwaardelijk deel, zulks ter beoordeling van de KNVB. Indien 

de in deze Richtlijn weergegeven gedragingen gericht zijn tegen personen die functioneel 

betrokken zijn bij het voetbal (bijvoorbeeld spelers, trainers, coaches, (assistent-

)scheidsrechters, personen die belast zijn met de ordehandhaving, waarnemers, leden 

van stadiondirecties en leden van clubbesturen) kan de in de Richtlijn genoemde termijn 

worden verdubbeld, zulks ter beoordeling van de KNVB.  

 

Indien sprake is van recidive (een persoon die gedurende dan wel 2 jaar na afloop van de 

termijn van een opgelegd stadionverbod aan de KNVB wordt gemeld ter zake het in strijd 

handelen met de Standaardvoorwaarden van de KNVB en/of het zich schuldig maken aan 

voetbal gerelateerd wangedrag) kan de in de Richtlijn genoemde termijn worden 

verdubbeld. Bij recidive van de meest ernstige gedragingen als bedoeld in deze Richtlijn, 

waarvoor in beginsel een termijn van 240 maanden is weergegeven, kan een levenslang 

stadionverbod worden opgelegd. Beide voorgaande situaties zijn ter beoordeling van de 

KNVB. 
 

INLEVEREN PASFOTO:  

 

Als de KNVB aan een persoon een stadionverbod oplegt, is deze persoon verplicht om 

binnen zes weken na de ingangsdatum van het opgelegde stadionverbod een goed 

gelijkende, recente pasfoto ter beschikking te stellen aan de KNVB, zodat op een 

behoorlijke naleving van het stadionverbod kan worden toegezien. Indien niet of niet 

tijdig aan deze verplichting wordt voldaan, wordt de termijn van het stadionverbod 

verdubbeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Delictomschrijving Aantal maanden Alternatieven 

Wet ID in het stadion 3 maanden (1e keer 

voorwaardelijk) 
 

Wet ID rond het stadion 

(alleen in combinatie met een andere gedraging)  

3 maanden (1e keer 

voorwaardelijk) 
 

Overig voetbalgerelateerd wangedrag, niet nader en/of 

afzonderlijk vermeld in deze richtlijn, waardoor het 

aanzien en/of de belangen van het voetbal wordt 

geschaad  

Afhankelijk van de 

omschrijving en/of de 

gevolgen 3-36 maanden 

Afhankelijk van de 

termijn: 6 tot 

maximaal 90 uur 

Opgeven van een valse naam 

Overtreding APV 

3 maanden 

9 maanden 

6 tot 9 uur 

15 tot 22 uur 

Poging tot brandstichting met geringe gevaarzetting 9 maanden 15 tot 22 uur 

Niet voldoen aan een bevel of vordering van personen die 

belast zijn met kaartcontrole en/of het handhaven van de 

orde, waaronder politie en stewards 

9 maanden 15 tot 22 uur 

Valsheid in geschrift 9 maanden 15 tot 22 uur 

Beledigen en/of kwetsen van personen 9 maanden 15 tot 22 uur 

Diefstal en verduistering 9 maanden 15 tot 22 uur 

Baldadigheid/provocatie 9 maanden 15 tot 22 uur 

Openbare dronkenschap in of rond het stadion 9 maanden 15 tot 22 uur 

(Geringe) vernieling of beschadiging 9 maanden 15 tot 22 uur 

Overtreding van de Opiumwet Afhankelijk van het feit 

en/of de gevolgen 

9 tot 18 maanden 15 tot 45 uur 

Overtredingen van de KNVB standaard niet nader en/of 

afzonderlijk vermeld in deze richtlijn 

Afhankelijkheid van de 

overtreding 9 tot 24 

maanden 

15 tot 60 uur 

Gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen  Afhankelijk van het feit 

en/of de gevolgen. 9 tot 

24 maand 

Afhankelijk van de 

termijn: van 15 tot 

maximaal 60 uur 

Niet voldoen aan een verplichte combiregeling 12 maanden 24 tot 30 uur 

Poging tot binnendringen van het stadion 12 maanden 24 tot 30 uur 

Schaden van het aanzien en/of het belang van het 

voetbal 

12 maanden 24 tot 30 uur 

Aanbieden/Verkopen van toegangskaarten 18 maanden 36 tot 45 uur 

Bezit of verkoop van illegale kaarten 18 maanden 36 tot 45 uur 

Opruiing 18 maanden 36 tot 45 uur 

Overtreding landelijk stadionverbod buiten het stadion  18 maanden 36 tot 45 uur 

Brandstichting met geringe gevaarzetting 18 maanden 36 tot 45 uur 

Wederspannigheid 18 maanden 36 tot 45 uur 

Eenvoudige mishandeling 18 maanden 36 tot 45 uur 

Overtreding van de Wet Wapens en Munitie 18 maanden 36 tot 45 uur 

Bezit en/of voorhanden hebben en/of afsteken van 

vuurwerk 

18 maanden 36 tot 45 uur 

Openlijke geweldpleging Afhankelijk van de 

omschrijving en/of de 

gevolgen 18 tot 36 

maand  

Afhankelijk van de 

termijn: 36 tot 

maximaal 90 uur 

Voorbereidingshandeling (alleen voor feiten waarop 

volgens deze richtlijn minimaal 36 maanden staat) 

Afhankelijk van het feit 

en/of de gevolgen 18 tot 

36 maand 

Afhankelijk van de 

termijn: 36 tot 

maximaal 90 uur 

Belediging groep c.q. verspreiding discriminatoire 

uitlatingen 

24 maanden 40 tot 60 uur 

(Ernstige) vernieling of beschadiging 24 maanden 40 tot 60 uur 

Poging tot brandstichting met ernstige gevaarzetting 36 maanden 75 tot 90 uur 

Poging zware mishandeling 36 maanden 75 tot 90 uur 

Bedreiging 36 maanden 75 tot 90 uur 

Overtreding landelijk/lokaal stadionverbod (in het 

stadion) 

Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk  

36 maanden 

 

36 maanden 

75 tot 90 uur 

 

75 tot 90 uur 

Binnendringen van het stadion met geweld  48 maanden  
Betreden van het speelveld (erfvredebreuk) 60 maanden  
Vernieling met ernstige gevolgen 60 maanden  
Bezit en/of voorhanden hebben en/of afsteken van een 

vuurwerkbom 

60 maanden  
 

Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge 60 maanden   



c.q. zware mishandeling 

Brandstichting met ernstige gevaarzetting 60 maanden  
Poging doodslag 60 maanden  
Deelneming aan een aanval of een vechterij 60 maanden  
Mishandeling met de dood ten gevolge 240mnd/20 jaar  
Doodslag 240mnd/20 jaar  
Deelneming aan aanval of vechterij met de dood ten 

gevolge 

240mnd/20 jaar 
 

 

II BOETES 

Indien een stadionverbod van tenminste 12 maanden wordt opgelegd, zal tevens 

(overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.3 van de standaardvoorwaarden van de 

KNVB) een boete worden opgelegd: 

• voor personen in de leeftijdscategorie vanaf 12 tot 16 jaar bedraagt de geldboete  

€ 100,-; 

• voor personen in de leeftijdscategorie vanaf 16 tot 18 jaar bedraagt de geldboete  

€ 250,-; 

• voor personen vanaf 18 jaar bedraagt de geldboete € 450,-. 

 

Indien sprake is van overtreding van een opgelegd stadionverbod wordt voor de eerste 

overtreding een boete opgelegd van € 900,-, voor de tweede overtreding een boete van 

€ 1500,- en voor de derde en elke navolgende overtreding een geldboete van € 2000,-. 
 

 

III ALTERNATIEVE TRAJECTEN 

De Nederlandse clubs hebben de mogelijkheid om de commissie stadionverboden 

(hierna: “commissie”) van de KNVB te verzoeken een door de KNVB onvoorwaardelijk 

opgelegd stadionverbod om te zetten in een deels voorwaardelijk stadionverbod. Om in 

aanmerking te komen voor omzetting dient een stadionverbod houder een zogeheten 

alternatief traject te volgen bestaande uit het verrichten van een aantal uren onbetaalde 

arbeid, ten behoeve van de club die het verzoek doet. De KNVB heeft voor deze 

alternatieve trajecten een aantal ‘spelregels’ opgesteld: 

 

Teneinde aan deze situatie een einde te maken heeft de KNVB een aantal ‘spelregels’ 

opgesteld. 

• De derde kolom van de Richtlijn termijn stadionverbod geeft de marges weer die 

in acht moeten worden genomen teneinde supporters een individueel, op de 

persoon gericht, alternatief traject aan te bieden. Een voorstel van een club aan 

de gedragscommissie zal niet in behandeling worden genomen als het voorstel tot 

een alternatief traject niet tenminste het bij de gepleegde gedraging behorende 

minimum aantal uren beslaat. Indien een supporter zich aan meerdere 

gedragingen schuldig heeft gemaakt, wordt het bij de desbetreffende gedragingen 

behorende minimum aantal uren bij elkaar opgeteld. 

• Ten aanzien van een stadionverbod met een termijn van 3 tot en met 9 maanden, 

voor een gedraging als bedoeld in deze Richtlijn, kan de club de commissie direct 

verzoeken om omzetting van een onvoorwaardelijk stadionverbod in een deels 

voorwaardelijk stadionverbod. Ten aanzien van een stadionverbod met een 

termijn van 12 maanden of meer, voor een gedraging als bedoeld in deze 

Richtlijn, kan een club de commissie eerst na het verstrijken van ten minste een 

kwart van de opgelegde termijn verzoeken om omzetting van een 

onvoorwaardelijk stadionverbod in een deels voorwaardelijk stadionverbod.  

• De desbetreffende club is verantwoordelijk voor de effectuering van het 

alternatieve traject. Nadat de club de commissie schriftelijk in kennis heeft gesteld 

dat de stadionverbod houder het alternatieve traject met goed gevolg heeft 

doorlopen, zal de commissie het verzoek tot omzetting in behandeling nemen. 

• De commissie zal een onvoorwaardelijk stadionverbod niet eerder omzetten dan 

nadat de stadionverbod houder een pasfoto heeft ingeleverd, conform de 

voorwaarden zoals opgenomen in het deurwaardersexploot, alsmede nadat de 



stadionverbod houder de explootkosten en de geldboete (bij een stadionverbod 

met een termijn van 12 maanden of meer) aan de KNVB heeft voldaan dan wel 

een betalingsregeling met de deurwaarder van de KNVB is overeengekomen.  

Indien een stadionverbod houder zijn betalingsregeling met de deurwaarder van 

de KNVB niet nakomt, zal de gehele termijn van het voorwaardelijke 

stadionverbod alsnog onvoorwaardelijk worden opgelegd door de KNVB.  

• Een stadionverbod houder die zich gedurende de looptijd van zijn stadionverbod, 

dan wel binnen 2 jaar na afloop van zijn stadionverbod, wederom in strijd handelt 

met de Standaardvoorwaarden van de KNVB en/of zich schuldig maakt aan 

voetbal gerelateerd wangedrag, komt niet in aanmerking voor deelname aan een 

alternatief traject.  

• Een stadionverbod houder met een onvoorwaardelijk stadionverbod met een 

termijn van (bij elkaar opgeteld) 48 maanden of meer, komt niet in aanmerking 

voor deelname aan een alternatief traject, zulks met uitzondering van een 

stadionverbod houder die een stadionverbod opgelegd heeft gekregen uitsluitend 

wegens de gedraging “belediging groep c.q. verspreiding discriminatoire 

uitlatingen” en met uitzondering van een stadionverbod houder die een 

stadionverbod opgelegd heeft gekregen uitsluitend wegens de gedraging 

“Betreden van het (speel)veld (erfvredebreuk). Voor personen die zich schuldig 

maken aan het betreden van het speelveld, zonder dat ze geweld hebben gebruikt 

om het veld te betreden en zonder dat ze op het veld de confrontatie gezocht 

hebben met uitsupporters, spelers en/of arbitrage, is de mogelijkheid voor een 

alternatief traject. 

• Een supporter met een alternatief traject mag de wedstrijden pas bezoeken nadat 

het traject succesvol is afgerond en bevestigd door de KNVB of 

gedragscommissie.  

 

De gedragscommissie van FC Den Bosch kan bij lokale stadionverboden 

afwijken van de KNVB richtlijnen. Bij landelijke stadionverboden is 

overeenstemming noodzakelijk met de commissie stadionverboden van de 

KNVB. 

 

Retourgesprek  

Een supporter met een aflopend stadionverbod kan door de gedragscommissie 

uitgenodigd worden voor een retourgesprek. Dit gesprek zal uiterlijk 8 weken voor het 

aflopen van de termijn gepland worden. Doelstelling van dit gesprek is het evalueren van 

de maatregelen en het bespreken van de terugkeer in het stadion. Het retourgesprek kan 

onderdeel uitmaken van de voorwaarden omtrent alternatieve sancties.   

Keten Voorziening Voetbal (KVV) 

 

FC Den Bosch gebruikt voor de vastlegging en informatiedeling het KVV systeem. In dit 

systeem verzamelt FC Den Bosch de benodigde informatie omtrent personen die in beeld 

zijn bij FC Den Bosch en/of de ketenpartners door hinderlijk/overlast gevend gedrag 

en/of in het bezit zijn van een stadionverbod of ander soort gerelateerde maatregel.  

 

Middels KVV systeem worden personen, afhankelijk van hun dossier, in een categorie 

ingedeeld. De navolgende categorieën zijn hierbij van toepassing; 

 

GROEN = Positief in beeld, voldoet aan gemaakte afspraken en toont positief gedrag 

ORANJE = Actief in beeld, heeft actief stadionverbod of alternatief traject 

ROOD = Negatief in beeld, komt afspraken niet na, vertoont negatief gedrag, recidivist  

 

Het is de doelstelling om supporters in de groene categorie te krijgen c.q. te houden. 

Supporters uit de rode categorie worden standaard uitgesloten uit alternatieve trajecten 

c.q. strafvermindering.  

 



De dossiers van deze personen worden besproken in het casus overleg van de 

ketenpartners. Dossiers worden geheel verwijderd indien er in een periode van 5 jaar 

geen activiteit plaats heeft gevonden. Dit is niet van toepassing op supporters met een 

stadionverbod. Hierbij gaat de termijn van 5 jaar in na het verlopen van het meest 

recente stadionverbod. FC Den Bosch deelt de informatie uit het KVV met haar 

ketenpartners conform het geldende convenant veiligheid.   

 

Specifieke afspraken 

• Spandoeken, vlaggen, banners en andere uitingen in woord of beeld. 

Uitingen met een kwetsende, opruiende en/of beledigende tekst en/of afbeelding, 

met gericht op een persoon, groep of instantie dan wel een strafbare 

tekst/afbeelding worden uit het stadion geweerd/verwijderd. In dit kader wordt 

als kwetsend/beledigend/opruiend gedefinieerd “als de grens van door een brede 

laag van de maatschappij geaccepteerde normen en waarden wordt/is 

overschreden”.  

FC Den Bosch behoud zich het recht voor om uitingen te weigeren/verwijderen die 

(in)direct verwijzen naar politieke, geloof, landsovertuigingen en/of ander 

soortgelijke uitingen die de orde en rust in het stadion kunnen verstoren.  

 

• Spreekkoren. 

Tegen massale en langdurige spreekkoren met kwetsende teksten dan wel 

racistische en/of discriminerende uitingen wordt opgetreden. Als zijnde 

spreekkoren wordt gedefinieerd; alle gevallen waarin kwetsende, beledigende, 

bedreigende, racistische en/of discriminerende teksten vanaf de tribune worden 

geroepen. In dit kader wordt als kwetsend gedefinieerd ‘als de grens van door een 

brede laag van de maatschappij geaccepteerde normen en waarden wordt/is 

overschreden”. Tijdens de wedstrijd zal na een oproep de wedstrijd kunnen 

worden stilgelegd. Na een eventuele 2e onderbreking bestaat de mogelijkheid, dat 

de wedstrijd definitief zal worden gestaakt. 

 

Bestrijding verbaal geweld                                           

FC Den Bosch volgt hierbij de richtlijn “bestrijding verbaal geweld” van de KNVB.  

Binnen deze richtlijn wordt een aantal beleidsuitgangspunten vermeld en dat zijn: 

• Clubs en supportersverenigingen zijn in beginsel verantwoordelijk voor het gedrag 

van hun supportersaanhang c.q. leden. 

• Clubs en supportersverenigingen zijn verantwoordelijk voor het duidelijk stellen 

van tolerantiegrenzen t.a.v. ongewenste spreekkoren c.q. verbaal geweld. Dit 

dient onder meer te geschieden door actieve bekendmaking van het opgestelde 

huisreglement. 

• Clubs en supportersverenigingen dienen al het mogelijke – vanuit zowel 

preventief, beheersmatig als repressief perspectief - te ondernemen om 

ongewenste spreekkoren c.q. verbaal geweld tegen te gaan. Dit betekent in ieder 

geval dat aanstichters en daders worden aangesproken op hun gedrag. 

• Aanstichters van ongewenste spreekkoren dienen te worden opgespoord en te 

worden gecorrigeerd via de ketenbenadering (club, supportersvereniging, KNVB, 

politie, justitie). 

• Gedragsbeïnvloeding c.q. interventies die gericht zijn tegen ongewenste 

spreekkoren, vinden te allen tijde plaats op initiatief van de betreffende club, na 

overleg met de lokale autoriteiten. 

 

Tevens worden binnen deze richtlijn opsommingen gegeven van niet toelaatbaar verbaal 

geweld. Het betreft hier echter geen exclusieve uitputtende opsomming. Voorbeelden van 

ontoelaatbaar verbaal geweld: 

• Alle verwijzingen naar hoer, ziekten en geslachtsdelen; 

• Alle kwetsende, beledigende, racistische of discriminerende verwijzingen naar ras, 

geloof of bevolkingsgroep, zoals: oerwoudgeluiden, imitaties van geitengemekker 

/ schapengeblaat, “Hamas”, gesis, vuurwerkgeluiden, geitenneuker.  



 

FC Den Bosch tolereert geen enkele vorm van verbaal geweld en distantieert zich van 

dergelijk gedrag. Tegen supporters die dergelijk gedrag vertonen zal hard worden 

opgetreden doormiddel van het geven van een stadionverbod.     

 

Sfeeracties  

Sfeeracties in het stadion worden in goed overleg met FC Den Bosch, de 

supporterscoördinator en de veiligheidscoördinator tot stand gebracht. Hierbij geldt dat 

het afsteken van vuurwerk onder geen enkele voorwaarde op de tribunes is toegestaan, 

maar dat er soms, onder geconditioneerde omstandigheden (vergunning provincie), 

mogelijkheden zijn.  

 

Spelregels voor het publiek  

“Reglement van orde; spelregels voor het publiek”. Het betreden en verblijven op de 

terreinen van dit stadion geschiedt onder meer onder de volgende voorwaarden en 

spelregels: 

• dat men instemt met fouillering; 

• dat het verboden is voorwerpen waarmee de orde verstoord kan worden, alsmede 

alcoholhoudende dranken en verdovende middelen mee op het stadionterrein te 

nemen; 

• dat men aanwijzingen van het ordepersoneel en de politie ten behoeve van de orde-

handhaving onverwijld opvolgt; 

• dat het ordepersoneel en de politie te allen tijde gemachtigd zijn om bij 

overtreding van één van deze spelregels of bij orde verstorend gedrag personen, 

in het bezit van een geldig toegangsbewijs, onder inname hiervan zonder 

terugbetaling van het entreegeld, de toegang te weigeren of van het terrein te 

verwijderen; 

• dat men verplicht is, desgevraagd, een geldig identificatiebewijs te tonen (Wet ID); 

• dat ter beveiliging van goederen en personen gebruik wordt gemaakt van 

videocameratoezicht; 

• dat de stadiondirectie en het bestuur van de club elke aansprakelijkheid voor schade 

door het betreden en verblijven op het stadionterrein uitsluiten; 

• dat de standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd ter Griffie van de 

Arrondissementsrechtbank te Utrecht, verbindend zijn voor een ieder die een 

wedstrijd bijwoont waaraan een Nederlandse club of een vertegenwoordigend 

Nederlands elftal deelneemt, dan wel anderszins aanwezig is in of rond het stadion 

of in of rond de bijbehorende gebouwen en terreinen. 

 

Een ieder die in strijd handelt met deze algemene voorwaarden wordt een stadionverbod 

opgelegd en verbeurt, conform artikel 10 lid 4 van de voorwaarden, een voor onmiddellijke 

opeising vatbare geldboete van:  

• € 450 voor personen vanaf 18 jaar 

• € 250 voor personen in de leeftijdscategorie van 16-18 jaar 

• € 100 voor personen in de leeftijdscategorie van 12-16 jaar   

zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn. 

 

Bij overtreding van een stadionverbod zijn de volgende boetebedragen van toepassing: 

• 1e overtreding stadionverbod                 €    900  

• 2e overtreding stadionverbod                 € 1.500 

• 3e overtreding stadionverbod                 € 2.000 

 

De standaardvoorwaarden worden op verzoek (afdeling juridische zaken betaald voetbal, 

postbus 515, 3700 AM Zeist) onverwijld en kosteloos door de KNVB toegezonden 

 


