INTERNE REGELING COMMISSIE STADIONVERBODEN MVV MAASTRICHT (CSM)
2018-2019
1) Als er een incident heeft plaatsgevonden stuurt de verantwoordelijke Veiligheidscoördinator
een e-mail met het Verklaringsformulier Lokaal Stadionverbod naar alle leden van CSM. In
principe wordt van elk incident melding gemaakt. Dus ook van gewelddadige incidenten en
recidive.
2) De voorzitter beoordeelt de ontvankelijkheid van de melding op 5 punten:
a) Er is besproken met de betrokkene dat CSM van betreffend incident op de hoogte is
gesteld en dat hij/zij een uitnodiging voor een zitting van de CSM kan verwachten;
b) Er is geen sprake van onomstotelijk vastgesteld geweld;
c) Er is geen sprake van recidivisme (overtreding van KNVB-regels en/of
Gedragscoderegels van MVV) binnen 24 maanden na afloop van een vorig lokaal
stadionverbod;
d) Het meldingsformulier is volledig ingevuld (incl. e-mailadres en telefoonnummer)
e) Het incident heeft plaatsgevonden in Stadion De Geusselt inclusief de onmiddellijke
omgeving daarvan, zijnde het gebied dat wordt omgrensd door de straten Terblijterweg
– Olympiaweg – Stadionweg en P. de Coubertinweg, of van het stadion van de
gastgevende voetbalclub. Ook regelovertredingen gemaakt tijdens een busreis (incl.
tussenstops) naar en van een gastgevende club worden aan CSM gemeld.
3) Als de melding ontvankelijk zal de secretaris betreffende toeschouwer uitnodigen via e-mail.
De secretaris noemt een datum en tijdstip en de uitgenodigde toeschouwer dient die afspraak te
bevestigen via e-mail of Whatsapp. Als de melding niet ontvankelijk is, zal de secretaris dit
melden aan betreffende VC, met uitleg waarom de melding niet ontvankelijk is. De VC kan dan
een bijgestelde versie mailen naar de secretaris.
4) Als uit de melding blijkt dat er onomstotelijk sprake is van geweld en/of recidive, dan stuurt
CSM deze melding door aan de KNVB te Zeist en zal met onmiddellijke ingang een voorlopig
lokaal stadionverbod opleggen aan betreffende toeschouwer voor alle thuis- en uitwedstrijden
van MVV vertegenwoordigende elftallen.
5) In het geval de toeschouwer 16 jaar of jonger is, worden ook de ouders c.q. voogd uitgenodigd
om het gesprek bij te wonen.
6) De zitting vindt plaats in stadion De Geusselt.
7) De secretaris notuleert de gegevens van de zitting, die gebruikt zullen worden voor de mail
aan betreffende supporter (met afschrift daarvan aan CSM-leden en veiligheidscoördinatoren).
8) Nadat de toeschouwer gehoord is door de Commissie wordt de toeschouwer gevraagd zich
buiten het zittingslokaal te begeven, zodat de Commissieleden zich kunnen beraden op de
uitspraak. Deze uitspraak vindt altijd plaats onder consensus.
9) Na dit beraad wordt de toeschouwer weer uitgenodigd naar binnen te komen en hoort de
uitspraak. Deze uitspraak zal later nog per e-mail door de secretaris worden verzonden. In
uitzonderlijke gevallen heeft de Commissie meer tijd nodig om tot een uitspraak te komen; in die
gevallen wordt een voorlopig lokaal stadionverbod opgelegd en zal de uitspraak van de CSM in
principe binnen een week na de zitting per mail aan betreffende toeschouwer bekend worden
gemaakt.

10) Er zijn verschillende soorten uitspraken mogelijk (ook in onderlinge combinaties):
a) een voorlopig lokaal stadionverbod: als er naar het oordeel sprake is van aantoonbaar
geweld en/of recidive, zal het incident gemeld worden aan de Commissie Stadionverboden van
de KNVB te Zeist. CSM zal betreffende toeschouwer dan met onmiddellijke ingang een lokaal
stadionverbod opleggen voor thuis- en uitwedstrijden van MVV Maastricht in afwachting van de
uitspraak door de KNVB. Als die uitspraak bekend is, zal deze onmiddellijk opgevolgd worden en
is het voorlopig lokaal stadionverbod afgelopen.
b) een onvoorwaardelijk lokaal stadionverbod: dat is een verbod voor thuis- en
uitwedstrijden van MVV vertegenwoordigende elftallen dat met onmiddellijke ingang wordt
opgelegd.
c) een voorwaardelijk lokaal stadionverbod: dat is een verbod dat wordt opgelegd met
een looptijd van drie jaar (gerekend vanaf de zittingsdatum). Het betekent dat betreffende
persoon wel wedstrijden van MVV Maastricht mag bezoeken. Als er zich echter binnen drie jaar
opnieuw een incident voordoet, dan zal het voorwaardelijk verbod van betreffende persoon
omgezet worden in een onvoorwaardelijk lokaal verbod en zal het incident doorverwezen
worden naar de KNVB te Zeist omdat er dan sprake is van recidive. Het door de KNVB opgelegde
landelijk stadionverbod zal dan ingaan en verlengd worden met de duur van het
voorwaardelijke lokale stadionverbod.
d) een taakstraf: als een firstoffender een lokaal of landelijk stadionverbod heeft
gekregen van korter dan 48 maanden, dan mag betreffende toeschouwer als hij 25% van zijn
straf erop heeft zitten, in aanmerking komen voor een vervangende straf. Hij dient daartoe een
verzoek in te dienen bij de voorzitter van CSM. Het betreft dan taken t.b.v. MVV Maastricht of een
aan MVV Maastricht gelieerde maatschappelijke non-profit partner. De richtlijnen voor de duur
van die straffen zijn door de KNVB vastgelegd in de nota Richtlijn Stadionverbod. De CSM (in de
persoon van secretaris Frank Salemans) heeft een bemiddelende rol in het vinden van een
passende taakstraf, in de organisatie daarvan en de controle op de uitvoering alsmede de
rapportage aan de KNVB.
e) vrijspraak.
11) Als CSM een uitspraak doet over een toeschouwer en dit leidt tot een onvoorwaardelijk
lokaal stadionverbod of voorlopig lokaal stadionverbod, dan meldt de secretaris dit aan de
administratie van MVV Maastricht en de VC. De administratie zal deze melding bijwerken op de
lijst die voorafgaande aan elke wedstrijd wordt opgesteld t.b.v. politie en Veiligheid MVV. De
MVV-administratie vermeldt op deze lijst ook de landelijke stadionverboden die door de
Commissie Stadionverboden van de KNVB te Zeist zijn uitgesproken.
12) De CSM zorgt voor strikte naleving van privacywetgeving AVG met ingang van 25 mei 2018.
Zulks conform daartoe verkregen aanwijzingen van de KNVB.
13) Het is de taak van de voorzitter om woordvoerder te zijn namens de Commissie
- in contact met bestuur en directie van MVV;
- in contact met verantwoordelijke VC’s;
- in het casusoverleg;
- in contact met de Commissie Stadionverboden van de KNVB (afgezien van administratieve
aangelegenheden waarvoor de secretaris verantwoordelijk is).
14) CSM bestaat uit drie leden
Niek Janssen: voorzitter
Frank Salemans: secretaris
Rob Logjes: lid
Maastricht, september 2018

