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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  FC GRONINGEN  

 
1.  ALGEMENE BEPALINGEN 
 

 

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 

 

1.1  Gebruikers van deze algemene voorwaarden huishoudelijk reglement FC Groningen zijn: FC 

Groningen en organisatoren van andere evenementen in het Hitachi Capital Mobility 

Stadion. 

1.2  Wederpartijen zijn: de oorspronkelijke rechthebbende van een toegangsbewijs, de houder  

van een toegangspunt, de bezoeker van het Hitachi Capital Mobility Stadion. 

1.3  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gebruikers en hun wederpartijen bij alle 

evenementen in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Dit geldt voor zowel de koop van een 

toegangsbewijs als op het verblijf in het Hitachi Capital Mobility Stadion. 

1.4       Onderhavige voorwaarden zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen ‘bezoeker’ die op 

enig moment aanwezig is in of rond het Hitachi Capital Mobility Stadion of op sport- en 

trainingscomplex (Corpus den Hoorn) van FC Groningen of in of rond bijbehorende 

gebouwen en terreinen, daaronder begrepen toegangen en toegangswegen (hierna in totaliteit 

aangeduid als Euroborgcomplex en het trainingscomplex).  

1.5      Publiek: een ieder die een evenement bijwoont, dan wel anderszins 

           aanwezig is in of rond het Hitachi Capital Mobility Stadion vóór, tijdens of na het tijdstip        

van aanvang van een evenement.  

 

 

Artikel 2 Legitimatie / vertoon van toegangsbewijs 

 

2.1  Iedere bezoeker dient wanneer hij/zij in of om het Hitachi Capital Mobility Stadion 

aanwezig is, te beschikken over een geldig toegangsbewijs. Hij/zij heeft slechts toegang via 

de daartoe bestemde ingangen. Daarnaast dient iedereen vanaf 14 jaar in het bezit te zijn van 

een geldig legitimatiebewijs. Beneden de leeftijd van 14 jaar dient de identiteit te worden  

vastgesteld op NAW gegevens. 

2.2  Elke medewerker van FC Groningen, dan wel een door haar aangewezen derde, heeft te 

allen tijde de bevoegdheid te verlangen dat de bezoeker aantoont dat hij/zij over een geldig 

toegangsbewijs beschikt en gerechtigd is zich daar te bevinden waar hij/zij ten tijde van 

controle wordt aangetroffen of mogelijk doende is zich te begeven. Desgevraagd dient de 

bezoeker zich tevens te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs of pas met 

foto verstrekt door FC Groningen/KNVB. (Volstaan kan worden met één van de volgende 

documenten: Seizoen Club Card, Club Card of een rechtsgeldige vervanger van een 

dergelijk document). 

2.3  Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van het Hitachi 

Capital Mobility Stadion dan dat waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft (zijnde 

de plaats zelf, de ruimte noodzakelijk om de plaats te bereiken, om het stadion te verlaten en 

de bijbehorende publieke voorzieningen). 

2.4  Het publiek mag slechts daar plaatsnemen waar het toegangsbewijs recht toe geeft, waarbij 

de nummering van zitplaatsen strikt moet worden aangehouden. Uitzondering hierop zijn de 

vakken B t/m G op de Tonny van Leeuwen tribune en het gastenvak. Het Hitachi Capital 

Mobility Stadion, FC Groningen en de evenementenorganisator behouden zich het recht 

voor de oorspronkelijke rechthebbende van het toegangsbewijs, de houder van een 

toegangsbewijs, de bezoeker van het Hitachi Capital Mobility Stadion, een andere plaats toe 
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te wijzen dan de plaats die op het toegangsbewijs staat aangegeven, zonder dat daarbij het 

recht ontstaat op schadevergoeding of restitutie. 

2.5  Het personeel van FC Groningen en/of de evenementenorganisator kan de houder van het 

toegangsbewijs vragen kleding en uitingen aan te passen/te verwijderen alsmede ook het 

gedrag aan te passen. Worden deze aanwijzingen niet direct opgevolgd, dan behouden FC 

Groningen en de evenementenorganisator zich het recht voor de houder van het 

toegangsbewijs van de tribune en uit het Hitachi Capital Mobility Stadion te verwijderen.  

2.6  De toegangsbewijzen voor wedstrijden van FC Groningen die door FC Groningen onder 

meer via internet en kassaverkoop bij het Hitachi Capital Mobility Stadion worden 

aangeboden zijn uitsluitend bestemd voor supporters van FC Groningen. De 

toegangsbewijzen zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor supporters die naar het oordeel van 

FC Groningen kunnen worden aangemerkt als supporters van de tegenstander van FC 

Groningen bij de betreffende wedstrijd. Onder supporters van de tegenstander van FC 

Groningen worden in elk geval uitsluitend gerekend personen die in het bezit zijn van een 

(seizoen) club card van een andere club en/of lid zijn van een (officiële) 

supportersvereniging van een andere club dan FC Groningen.  

2.7 Bij aankoop van toegangsbewijzen stemt de koper ermee in dat FC Groningen gerechtigd is 

om na te gaan of de koper, naar oordeel van FC Groningen, kan worden aangemerkt als 

supporter van de tegenstander van FC Groningen bij de betreffende wedstrijd. 

2.8 Indien koper naar het oordeel van FC Groningen kan worden aangemerkt als supporter van  

de tegenstander van FC Groningen is FC Groningen bevoegd om het toegangsbewijs zonder 

voorafgaande waarschuwing per direct het toegangsbewijs te blokkeren en/of koper de 

toegang tot het Hitachi Capital Mobility Stadion te ontzeggen en/of de koper uit (enig deel 

van) het Hitachi Capital Mobility Stadion te verwijderen zonder recht op restitutie van de 

aankoopsom van het toegangsbewijs en/of enig andere vorm van compensatie. 

2.9 In geval van twijfel bij koper over het wel/niet gerechtigd zijn tot aankopen van 

toegangsbewijzen voor wedstrijden van FC Groningen wordt geadviseerd om contact op te 

nemen met FC Groningen via e-mail: supporterszaken@fcgroningen.nl. 

2.10 Toegangen, trappen, trappenhuizen, gangpaden, bordessen en dergelijke zijn (mede) 

bestemd om in geval van gevaar een makkelijke toegang dan wel uitgang te bieden. Het is 

de bezoeker dan ook ten strengste verboden zich onnodig of langer dan strikt noodzakelijk is 

op te houden op de hiervoor genoemde locaties. 

2.11 Bij het verlaten van dat gedeelte van het Hitachi Capital Mobility Stadion waartoe het 

toegangsbewijs recht geeft, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs onherroepelijk. 

2.12 Uitzondering op de hiervoor genoemde regel heeft betrekking op de toegangsbewijzen, die 

recht geven tot het West-gebouw (Businessgebouw FC Groningen). De gebruiker van het 

toegangsbewijs heeft namelijk voor dit gedeelte van het Hitachi Capital Mobility Stadion de 

verplichting zich uit te scannen, dit gebeurt via het toegangscontrolesysteem. Indien er niet 

uit gescand wordt, vervalt het recht op toegang bij de betreffende wedstrijd. 

 

 

Artikel 3 Alcohol, drugs & handelswaar 

 

3.1  Het is de bezoeker verboden het Hitachi Capital Mobility Stadion te betreden of daarin te 

verblijven terwijl men dermate onder invloed verkeerd van alcohol, drugs dan wel enige 

andere stof, waaronder medicijnen, die het gedrag van personen ongunstig kan beïnvloeden.  

3.2  Het meebrengen van alcoholhoudende dranken, drugs en gerelateerde zaken is verboden. De 

koop en het nuttigen van (alcoholhoudende) dranken is slechts toegestaan in de daartoe 

aangewezen plaatsen c.q. ruimten. 

3.3  Wanneer naar het oordeel van FC Groningen blijkt dat een toeschouwer zodanig onder 

invloed is van alcoholhoudende drank en/of drugs, dat daardoor de openbare orde en 

mailto:supporterszaken@fcgroningen.nl
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veiligheid in het geding is, zal de betreffende toeschouwer worden verwijderd uit het Hitachi 

Capital Mobility Stadion.  

3.4  Het in het Hitachi Capital Mobility Stadion verkopen, dan wel te koop aanbieden van 

handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en 

dergelijke, is slechts toegestaan voor zover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen 

van FC Groningen. Op verzoek van FC Groningen medewerkers dient deze toestemming te 

worden overhandigd. 

3.5 FC Groningen behoudt zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, dranken en 

etenswaren, in zijn geheel of gedeeltelijk te staken op bepaalde tijden en/of in bepaalde 

delen van het Hitachi Capital Mobility Stadion. 

 

 

 Artikel 4 Voorwerpen, vuurwerk, wapens & hinder 

 

4.1  Het is verboden de volgende voorwerpen in het Hitachi Capital Mobility Stadion mee te 

nemen, dan wel voorhanden of in het bezit te hebben:  

Flessen, glazen, blikjes, licht met een gebundelde straal, bivakmutsen en/of andere 

manieren/middelen om het gezicht en/of een verwijtbare handelen te bedekken, spandoeken 

met, naar de mening van medewerkers, discriminerende of provocerende teksten, kettingen, 

slag-, steek- of stootwapens, dan wel andere voorwerpen die als wapen kunnen worden 

aangewend of als middel om de orde te verstoren. (zie bijlage “zaken die niet mee mogen in 

Euroborg” op de website van FC Groningen, 

http://www.fcgroningen.nl/home/supporters/huisregels/). Stokken mogen maximaal 1 meter 

lang zijn en een maximale diameter hebben van 2 centimeter. 

4.2  Het naar het Hitachi Capital Mobility Stadion meenemen, dan wel voorhanden hebben of 

bezitten, als ook het ontsteken van vuurwerk, is te allen tijde verboden. 

  

http://www.fcgroningen.nl/home/supporters/huisregels/
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4.3  Het is verboden in het Hitachi Capital Mobility Stadion te gooien met enig voorwerp of met 

enige vloeistof. 

4.4  Het is verboden zich in het Hitachi Capital Mobility Stadion te gedragen op een wijze die 

door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden 

ervaren, dan wel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend. Hieronder 

valt het scanderen van leuzen die door anderen als discriminerend kunnen worden ervaren. 

4.5  Het is verboden in het Hitachi Capital Mobility Stadion middelen aan te wenden dan wel 

voorhanden te hebben die naar het oordeel van de medewerkers, onnodige overlast of hinder 

aan derden veroorzaken dan wel de mogelijkheid hebben om gevaar te doen ontstaan voor, 

schade toe te brengen aan, een ander persoon of goed. Middelen tot het produceren van 

lawaai worden hieronder begrepen. 

4.6  Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan 

wel van anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen. In het 

bijzonder is het verboden zich te begeven op plaatsen anders dan waar het 

toegangsbewijs/dienstkaart recht toe geeft. Uitzondering hierop is, indien door of namens de 

directie van Euroborg NV / FC Groningen nadrukkelijk toestemming is gegeven, om daar 

werkzaamheden te verrichten. 

4.7  Het meebrengen van dieren in het Hitachi Capital Mobility Stadion is, aan andere dan 

gemachtigde medewerkers, verboden. 

 

 

Artikel 5 Vluchtwegen, zitplaatsen, afval & roken 

 

5.1  Een ieder dient zich bij aankomst in het Hitachi Capital Mobility Stadion op de hoogte te 

stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten 

worden. Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden. 

5.2  Een ieder dient van de stoel gebruik te maken overeenkomstig het stoelnummer op het 

toegangsbewijs. Het is verboden op stoelen te gaan staan. Vernieling van een stoel kan 

leiden tot uitzetting en een stadionverbod. De kosten zullen verhaald worden op de 

veroorzaker. 

5.3  Een ieder dient afval van onder meer de genuttigde dranken en etenswaren te deponeren in 

de daartoe bestemde afvalbakken. 

5.4  Roken is verboden in het Hitachi Capital Mobility Stadion met uitzondering van de tribunes 

en de omloop gesitueerd achter de tribunes. De Koeman Tribune is met ingang van het 

seizoen 2018/2019 een rookvrije tribune, dit geldt voor zowel de 1e als de 2e ring. 

 

 

 Artikel 6 Beeld- en/of geluidsopnamen 

 

6.1  Met uitzondering van, naar het oordeel van FC Groningen, bevoegde persfotografen, -

filmers of  journalisten, is het maken van beeld- en/of geluidsopnamen in het Hitachi Capital 

Mobility Stadion, ten behoeve van commerciële doeleinden, verboden. Dit verbod kan 

uitgebreid worden tot alle doeleinden. Dit wordt bij de ingangen aangeduid. 

6.2  Het gebruik van zogeheten ‘selfiesticks’ is niet toegestaan. 

6.3 In het Hitachi Capital Mobility Stadion is een videobewakingssysteem operationeel. 

Bezoekers gaan ermee akkoord dat er video-opnamen van hen gemaakt kunnen worden. 

 

 

 Artikel 7 Van toepassing zijnde bepalingen 

 

7.1  Bepalingen en algemene voorwaarden van de Gemeente Groningen en de KNVB zijn 

integraal verbindend. Ook de bepalingen in de strafwetgeving zijn, voor zover dit 
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gedragingen op de openbare weg betreft, of kunnen betreffen, op het Hitachi Capital 

Mobility Stadion van toepassing dan wel van overeenkomstige toepassing. 

 

2.  BEVOEGDHEDEN 
 

 Artikel 1 Aanwijzingen 

 

1.1  Aanwijzingen van medewerkers van FC Groningen en evenementenorganisaties, alsmede 

politie, brandweer, GHOR, GGD en ander bevoegd gezag, dienen door de bezoeker 

onverwijld te worden gevolgd. 

1.2  Een ieder dient op verzoek van medewerkers van FC Groningen dan wel de 

evenementenorganisator, dan wel aangewezen personen, alsmede de politie een geldig 

toegangsbewijs te overleggen, dan wel een bewijs dat hij/zij dienst doet als medewerker van 

FC Groningen of van de organisator van het plaatshebbende evenement. 

1.3  Beveiligers/stewards werkzaam in het Hitachi Capital Mobility Stadion, zijn gerechtigd de 

bezoeker te visiteren/fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in 

voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen. 

1.4       Wanneer men in het bezit is van enige parkeerkaart, uitgegeven door FC Groningen dan 

  dient men bij gebruik van deze kaart, de betreffende kaart bij aankomst te tonen aan de 

verkeersregelaar. 

1.5       Het is niet toegestaan fietsen te plaatsen in of nabij het Hitachi Capital Mobility Stadion 

waardoor gevaar of hinder kan ontstaan. Aanwijzingen hieromtrent dienen te worden opgevolgd. 

Fietsen die niet in de daarvoor bestemde plaatsen zijn geplaatst zullen door de Milieudienst 

Groningen op last van de politie worden verwijderd. 

1.6 De politie is bij de door FC Groningen te organiseren wedstrijden in eerste instantie 

verantwoordelijk voor de openbare orde buiten het stadion. In voorkomende gevallen van 

(ernstige) verstoring van de openbare orde en veiligheid binnen het stadion zal de aansturing 

worden overgedragen aan de politie. 

 

 

3. SANCTIES 
 

 Artikel 1 Verwijdering 

 

1.1  Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met dit huishoudelijk reglement, kan door 

medewerkers van FC Groningen en de evenementenorganisatie, dan wel aangewezen 

personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder 

voorafgaande waarschuwing de toegang tot het Hitachi Capital Mobility Stadion worden 

geweigerd ofwel uit (enig deel van) het stadion worden verwijderd, dan wel overgedragen 

worden aan de politie. Eén en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het 

toegangsbewijs van de betrokkene(n), ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest 

zonder dat enig recht op restitutie ontstaat. 

1.2  FC Groningen is gerechtigd, in geval van strijdig handelen als hiervoor bedoeld, dan wel 

indien sprake is van een strafbaar feit of van een gedraging, waardoor het aanzien van 

Euroborg, FC Groningen, de KNVB en/of derden wordt geschaad, gepleegd respectievelijk 

in of buiten het Hitachi Capital Mobility Stadion, doch in relatie staande tot een evenement 

en/of wedstrijd in het stadion, de betrokkene(n) voor de toekomst de toegang tot één of meer 

evenementen en wedstrijden te ontzeggen, al dan niet onder tijdslimiet en die maatregelen te 

nemen, die tot handhaving van een dergelijke maatregel noodzakelijk mochten zijn. Dit 

geldt ook voor de oorspronkelijke rechthebbende als genoemd in hoofdstuk 1, artikel 1.2 op 

basis van het bedrag van de houder van het toegangsbewijs. 
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1.3  Een ieder die in strijd handelt met het hiervoor in enig artikel bepaalde, verbeurt aan de 

KNVB, indien het evenement een voetbalwedstrijd betreft, een voor onmiddellijke opeising 

vatbare geldboete zonder daartoe enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst 

noodzakelijk zal zijn. 

1.4  Een ieder die onrechtmatig/onbevoegd het speelveld van het Hitachi Capital Mobility 

Stadion betreedt, kan direct een levenslang stadionverbod opgelegd worden. De veldbetreder 

kan dan ook op basis van de Standaardvoorwaarden van de KNVB een landelijk 

stadionverbod opgelegd krijgen. Hierbij verbeurt de overtreder ook de bijbehorende boete 

die voortvloeit uit de Standaardvoorwaarden van de KNVB. 

Het stadionverbod van levenslange duur voor het Hitachi Capital Mobility Stadion is niet 

vatbaar voor alternatieve behandeling. 

 

 

 4. KAARTVERKOOP 

 
1.1 Kinderen vanaf 3 jaar dienen een toegangskaart aan te kopen. Kinderen tot en met 2 jaar 

mogen bij hun ouders, dan wel begeleiders op schoot zitten en hebben geen recht op een 

zitplaats. 

1.2       In het geval de sponsor met behulp van zijn/haar sponsorschap of (Business) Club Card, 

  toegangskaarten koopt, dan wel toegangskaarten laat kopen en deze toegangskaarten 

vervolgens aan derden verstrekt, dan wel aan derden laat verstrekken blijft de sponsor tevens

 verantwoordelijk voor de gedragingen van de persoon, die met behulp van voornoemde  

toegangskaart het Hitachi Capital Mobility Stadion betreedt. Het is de sponsors verboden om 

de op de voornoemde wijze verkregen toegangskaarten ter beschikking te stellen, c.q. te verkopen 

aan supporters van de tegenpartij. Het vorenstaande geldt tevens in het geval met behulp van de 

(Business) Club Card toegangsbewijzen worden gekocht bij TicketBox of een dergelijke andere 

instelling (waarbij de sponsor tevens zelf verantwoordelijk is voor het in ontvangst nemen van de 

juiste, met de eigen (Business) Club-Card gekochte, toegangskaart bij voornoemde             

instelling).  

1.3       Sponsors en businessclubleden van FC Groningen zijn verantwoordelijk voor het feit dat 

hun genodigden op de hoogte zijn van de gedragsregels beschreven in dit huishoudelijk 

reglement.  

1.4 Het is verboden toegangsbewijzen al dan niet commercieel te verkopen. Toegangsbewijzen 

zijn alleen in privésfeer overdraagbaar. De houder van de kaart draagt volledige 

verantwoordelijkheid. 

1.5 Evenementen, waaronder wedstrijden, worden zoveel mogelijk gehouden c.q. gespeeld op 

de op het toegangsbewijs vermelde tijdstip(pen) en dag(en). Het recht op het aanbrengen van 

wijzigingen, dan wel het herstellen van fouten ter zake, wordt door de organisatoren echter 

te allen tijde voorbehouden. 

1.6  De afgelasting, het staken en/of het niet uitspelen van een wedstrijd c.q. evenement geeft het 

publiek geen recht op restitutie van (enig deel van) de toegangsprijs, of andere compensatie, 

behoudens nader door FC Groningen, dan wel de evenementenorganisatie te stellen regels. 

1.7  Een ieder dient zich bij aankoop van een toegangsbewijs te kunnen legitimeren met een 

geldig identiteitsbewijs verstrekt door de overheid. Als legitimatiebewijs wordt geaccepteerd 

het paspoort, het rijbewijs of een ID-kaart. 

1.8  Voor de aankoop van toegangsbewijzen voor voetbalwedstrijden geldt, indien aangegeven, 

dat tevens een Seizoen Club Card, of een Club Card dient te worden getoond (of eventuele 

rechtsgeldige vervangers van de genoemde documenten). 

1.9  Een ieder geeft medewerkers van FC Groningen het recht om de gegevens op het 

legitimatiebewijs direct of indirect over te nemen. Dit kan in de vorm van het maken van een 

kopie van het identiteitsbewijs of overnemen van gegevens. 
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1.10  De wijze van kaartverkoop is, naast het hier bepaalde in hoofdstuk 4, geregeld in de 

algemene voorwaarden van de KNVB. De standaardvoorwaarden van de KNVB, 

gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, d.d. juni 2002 (nr. 

181-2002) zijn tevens van toepassing. Een ieder die op een andere dan de beschreven wijze 

een toegangsbewijs heeft verkregen, kan onder inneming van het toegangsbewijs de toegang 

tot het Hitachi Capital Mobility Stadion worden ontzegd of onthouden. 

1.11  De toegangskaarten die het geautomatiseerde toegangscontrolesysteem niet als zodanig 

herkent, verliezen hun geldigheid en kunnen worden ingenomen zonder dat de houder van 

de toegangskaart wordt toegelaten. 

 

 

5. AANSPRAKELIJKHEID 
 

1.1  Het betreden van het Hitachi Capital Mobility Stadion is op eigen risico. FC Groningen is op 

geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade. 

1.2  De bezoeker van het Hitachi Capital Mobility Stadion is aansprakelijk voor alle directe en 

indirecte schade die hij veroorzaakt al dan niet het gevolg van het niet naleven van deze 

huisregels en vrijwaart FC Groningen en de evenementenorganisator voor aanspraken van 

derde ter zake. FC Groningen noch de evenementenorganisator en evenmin hun 

medewerkers zijn aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die door de  

oorspronkelijke rechthebbende of de houder van een toegangsbewijs of door een bezoeker is 

geleden tenzij deze aantoont dat er sprake is van grove schuld en/of nalatigheid. 

1.3       De oorspronkelijke rechthebbende van het toegangsbewijs is mede verantwoordelijk en 

mede aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs. 

1.4  Indien om veiligheidsredenen noodzakelijk wordt geoordeeld dat één of meerdere bezoekers 

uit het stadion geweerd of verwijderd worden, dienen deze bezoekers de instructies op te  

volgen en bestaat geen recht op schadevergoeding en/of restitutie. 

1.5       Overtredingen en/of handelingen in strijd met de bepalingen uit onderhavig huishoudelijk 

reglement en/of verwijdering uit het Hitachi Capital Mobility Stadion ten gevolge van onder 

meer vernieling, beschadiging, betreden van het speelveld (etc.) integraal te verhalen op de 

veroorzaker(s) of andere aansprakelijken.  

 

 

6. SUPPORTERS VAN BEZOEKENDE CLUB 

 
1.1 Voor de bezoekers van de bezoekende club stelt FC Groningen een gastenvak ter 

beschikking van in totaal 1100 zitplaatsen. Dit alles geheel conform de regels in het kader 

van de stadioncapaciteit zoals deze door de KNVB zijn opgesteld. Het gastenvak is op te 

delen in twee vakken. Vak QQ heeft beschikking over 525 zitplaatsen en vakken OO/PP 

over 575 zitplaatsen. 

1.2 Naast de huisregels van FC Groningen geldt voor de bezoekers dat ze gast zijn bij FC 

Groningen, wij ons als gastheer zullen opstellen maar dat bij ongewenst gedrag FC 

Groningen zich het recht voor houdt om bij een volgende te organiseren wedstrijd, 

bezoekende supporters of een deel van de bezoekende supporters niet of onder bepaalde 

voorwaarden toe te laten tot het Hitachi Capital Mobility Stadion. 

1.3 Eventueel veroorzaakte schade zal altijd op de bezoekende club worden verhaald. Eventuele 

bewijsvoering zoals verklaringen van medewerkers van FC Groningen of digitale beelden 

zullen ter beschikking worden gesteld aan de politie, medewerkers FC Groningen, 

bezoekende club en de KNVB. 
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7. KNVB 

 
Op grond van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal hebben de tuchtrechtelijke 

organen de mogelijkheid om straffen op te leggen indien de aanhang van een BVO zich 

misdraagt en de betrokken BVO onvoldoende maatregelen heeft getroffen. 

Herhaling en zware vormen van wanordelijkheden zullen leiden tot deels nieuw in de 

reglementen opgenomen zwaardere straffen. Met name wanordelijkheden gericht op, of 

leidend tot confrontatie met andere supporters zullen worden bestraft. Dit kan leiden tot als 

straf het spelen zonder (delen van) het publiek. De uitgangspunten voor de strafmaat ingeval 

van spreekkoren, vernieling, gooien van voorwerpen en de confrontatie zoeken staan in de 

bijlage “Richtlijn termijn stadionverboden KNVB” aangegeven. Zie de website van de 

KNVB voor meer informatie omtrent stadionverboden: 

https://www.knvb.nl/themas/veiligheid/stadionverboden  

 

Stadionverboden 

 

Stadionverboden worden opgelegd door zowel FC Groningen als de KNVB. Bij FC 

Groningen is het zo geregeld dat de betrokkenen in eerste instantie worden opgeroepen door 

de veiligheidscommissie FC Groningen. 

De veiligheidscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de politie, het 

supportersproject en de veiligheidsorganisatie van FC Groningen. De veiligheidscoördinator 

van FC Groningen is voorzitter van deze commissie. De veiligheidscommissie komt 

wekelijks bij elkaar. Hier worden de afgelopen wedstrijden doorgenomen en eventuele 

incidenten belicht. Supporters, die om welke reden dan ook op een negatieve manier in 

beeld zijn gekomen voor, tijdens of na de wedstrijden in het stadion (zowel bij uit- en/of 

thuiswedstrijden) kunnen een uitnodiging krijgen van de veiligheidscommissie. De 

supporter heeft dan de mogelijkheid om een afspraak te maken en zijn/haar kant van het 

verhaal kenbaar te maken aan de commissie. Eventuele sancties hieruit voortvloeiend, 

worden ter advisering aangeboden aan de directie van FC Groningen. Na besluit in het 

management wordt een eventuele sanctie ten uitvoer gelegd. 

 

Een ieder die door een betaalvoetbalorganisatie en/of het Openbaar Ministerie aan de KNVB 

wordt gemeld inzake ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden, zal door de KNVB 

worden uitgesloten van het bezoek aan voetbalstadions. De KNVB zal de betreffende 

persoon een stadionverbod opleggen overeenkomstig de in de bijlage genoemde 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. 

 

Indien de in de Richtlijn Termijn Stadionverboden weergegeven gedragingen gericht zijn 

tegen onder meer spelers, trainers, coaches, (assistent-)scheidsrechters, personen die belast 

zijn met de ordehandhaving, waarnemers, de stadiondirecties en/of de clubbesturen kan de 

genoemde termijn worden verdubbeld.  

 

Indien sprake is van recidive, dat wil zeggen indien een persoon niet voor het eerst aan de 

KNVB wordt gemeld inzake een hieronder genoemde delictsomschrijving, kan de in de 

Richtlijn Termijn Stadionverboden genoemde termijn worden verdubbeld. Bij recidive van 

de zwaarste feiten (20 jaar) kan een levenslang stadionverbod worden opgelegd. 

 

Inleveren pasfoto:  

https://www.knvb.nl/themas/veiligheid/stadionverboden
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Indien aan een persoon een stadionverbod wordt aangezegd is deze persoon verplicht om 

binnen zes weken 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, dan wordt de termijn van het 

stadionverbod verdubbeld. U kunt uw pasfoto inleveren bij de Businessbalie van FC 

Groningen. 

 

 

8. SPREEKKOREN 
 

Tegen massale 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. FC Groningen volgt hierbij de richtlijn ”bestrijding verbaal 

geweld” van de KNVB. Binnen deze richtlijn wordt een opsomming 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. Voorbeelden zijn: 

 Oerwoudgeluiden; 

 Imitaties van geitengemekker / schapengeblaat; 

 “Hamas, Hamas, Joden aan het gas” 

 (scheidsrechter/speler…. Je moeder is een hoer; 

 Gesis; 

 Vuurwerkgeluiden; 

 Geitenneuker; 

 Alle …. zijn homo’s; 

 “Tasjesdief, tasjesdief”. 
 

Ten aanzien van recidive wordt er maximaal twee jaar teruggekeken vanaf de datum van de 

wedstrijd. Hierbij wordt er gekeken hoe vaak de betaald voetbalorganisatie in die twee jaar 

onherroepelijk veroordeeld is. Het opstellen van een plan van aanpak zoals genoemd in de 

richtlijnen houdt in dat de betaald voetbalorganisatie opdracht krijgt van het bevoegde 

tuchtrechtelijke orgaan tot het doen van een investering gericht op voorkoming van 

herhaling van verbaal geweld, zulks voor rekening van de betaald voetbalorganisatie. Het 

plan van aanpak van de betaald voetbalorganisatie zal bekrachtigd moeten worden door het 

bevoegde tuchtrechtelijke orgaan. Het plan van aanpak dient te voorzien in concrete 

prestaties van de betaald voetbalorganisatie waaraan op daarvoor vastgestelde tijdstippen 

dient te zijn voldaan. Het bevoegde tuchtrechtelijke orgaan stelt bij bekrachtiging van het 

plan van aanpak een sanctietraject vast waaruit blijkt welke sancties - in voorkomende 

gevallen achtereenvolgend - zijn verbonden aan het niet voldoen aan de in het plan van 

aanpak geformuleerde prestaties op de daarvoor geldende tijdstippen. 
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Anti-racismebeleid FC Groningen 

Het veiligheidsbeleid van FC Groningen is erop gericht om altijd repressief op te treden 

tegen racistisch gedrag in het stadion. 

 

Middels diverse uitingen van FC Groningen wordt afstand gedaan van racisme en 

opgeroepen om ‘Nee’ te zeggen tegen racisme. Hierbij gaat het: 

 Uitingen op de megaschermen bij elke thuiswedstrijd. 

 Uitingen op de LED boarding bij elke thuiswedstrijd. 

 Uitingen in het programmaboekje bij elke thuiswedstrijd. 

 

 

9. SPECIFIEKE AFSPRAKEN TIFO-MATERIAAL 
 

1.1 Spandoeken, banners en andere uitingen in woord of beeld zijn toegestaan in Hitachi Capital 

Mobility Stadion. 

Voor het gastenvak gelden specifieke afspraken welke worden vastgelegd in een 

vooroverleg met de bezoekende club.  

1.2   Een spandoek met een kwetsende tekst met een belediging gericht op een persoon of 

  instantie dan wel een strafbare tekst wordt uit het stadion verwijderd. 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". 

1.3 Spandoeken, banners en andere uitingen groter dan 1m2 dienen aantoonbaar, middels een 

certificaat, geïmpregneerd te zijn. Deze dient getoond te worden bij de toegang van het 

Hitachi Capital Mobility Stadion. 

1.4 Toiletrollen/confetti/plastic vlaggen en ander gerelateerd tifo-materiaal is niet toegestaan.  

Zowel de inrichtingselementen, vast aangebrachte aankleding als georganiseerd 

meegebrachte versiering (zoals bijvoorbeeld in het kader van een sfeeractie) worden in 

overleg met het bevoegd gezag (VC FC Groningen, Brandweer Groningen en supervisor 

BRIT beoordeeld op brandvertragendheid. Versiering mag niet brandgevaarlijk zijn. 

Dit kan worden bepaald door: 

 het product is onbrandbaar volgens NEN 6064; 

 het product voldoet aan klasse A1 volgens NEN-EN 13501-1 

 bij een brandtest heeft het product een navlamduur van maximaal 15 seconden en een 

nagloeiduur van maximaal 60 seconden. 

1.5 Beoordeling is tevens mogelijk door de brandweer een deskundige vanuit de 

Veiligheidsregio en/of een handhaver van de Gemeente Groningen. 

 

10. OVERIGE BEPALINGEN 
 

1.1   FC Groningen en de evenementenorganisatoren hebben het recht derden aan te wijzen om 

datgene wat in deze algemene voorwaarden staat te effectueren. 

1.2   Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden  

 dan blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in de plaats van de 

niet geldige bepalingen een nieuwe bepaling die met de oude niet-geldige zoveel mogelijk 

overeenkomt, qua inhoud, bereik en doelstelling. 

 

 


