
Bijlage 2. Overzicht maatregelen aanpak voetbalongeregeldheden  
 
Maatregel Opgelegd door: Termijn 

Civielrechtelijk stadionverbod 
lokaal (eigen stadion) 

Betaald 
voetbalorganisatie 
(club) 

Verschillend, van 3 maanden 
tot, bij recidive, levenslang.  
 
Verbod geldt voor, tijdens en 
na afloop voetbalwedstrijd 

Civielrechtelijk stadionverbod 
landelijk (elk stadion) 

KNVB 60 maanden, mogelijkheid 
tot een alternatief traject.   
 
Verbod geldt voor, tijdens en 
na afloop voetbalwedstrijd 

Gedragsaanwijzing (artikel 509hh 
Wetboek van Strafvordering):  
- gebiedsverbod en/of 
- meldplicht en/of 
- contactverbod 

Voorwaarde:  
- er moet sprake zijn van een stevige 
verdenking van een strafbaar feit.  

OvJ Maximaal 90 dagen (in een 
periode van 2 jaar), kan 3 
maal verlengd worden met 
90 dagen. 

Voortuitlopend op een 
rechterlijke veroordeling. 

Bij niet-naleving aanhouden 
en dagvaarding mee. 

Maatregel (artikel 172a 
Gemeentewet): 
- gebiedsverbod en/of 
- meldplicht en/of 
- groepsverbod 

Voorwaarden:  
- ernstige verstoring openbare orde 
en 
- vrees voor herhaling 

Een gedragsaanwijzing van de OvJ 
prevaleert boven een maatregel van 
de burgemeester. 

Burgemeester Maximaal 3 maanden (in een 
periode van 2 jaar), 
maximaal 3 maal verlengd 
met 3 maanden. 

Geen straf, maatregel om 
anderen te vrijwaren van 
overlast. 

Bij niet naleving aanhouden 
en dagvaarding mee. 

Versterking stadionverbod (artikel 
172a, lid 2, Gemeentewet):  
- gebiedsverbod en/of 
- meldplicht en/of 
- groepsverbod 

Voorwaarden:  

- Er ligt een sanctie van de KNVB  
- Vrees voor verstoring buiten het 
stadion 
- Burgemeester moet noodzaak 
aanvullende maatregel goed 
motiveren 

Burgemeester Maximaal 3 maanden (in een 
periode van 2 jaar), 
maximaal 3 maal verlengd 
met 3 maanden. 

Geen straf, maatregel om 
anderen te vrijwaren van 
overlast. 

Bij niet-naleving aanhouden 
en dagvaarding mee. 

Strafrechtelijk stadionverbod als 
bijzondere voorwaarde bij een 
gedeeltelijk voorwaardelijke straf 

Strafrechter Proeftijd van max. 3 jaar, 
kan worden verlengd tot 
max. 5 jaar 

 



Vrijheidsbeperkende maatregel 
(artikel 38v Wetboek van Strafrecht): 

- gebiedsverbod en/of  
- contactverbod en/of 
- meldplicht  
 
Voorwaarde: er ligt een veroordeling 
voor een strafbaar feit 

Strafrechter Maximaal 5 jaar, bij niet 
naleven vervangende 
hechtenis 

 
 

 

 


