
 
 
Protocol Commissie Stadionverboden Helmond Sport seizoen 2016/2017 
 
Volgend op het schriftelijk besluit van het bestuur van stichting Helmond Sport d.d. 1 juli 2016 met 
betrekking tot het verlenen van een volmacht ten gunste van de Commissie Stadionverboden is het 
onderhavige Protocol Commissie Stadionverboden Helmond Sport opgesteld. De verleende volmacht 
aan de Commissie Stadionverboden behelst het opleggen van lokale stadionverboden aan personen 
die op enigerlei betrokken zijn bij incidenten, in de ruimste zin des woords, in of rond het Stadion van 
Helmond Sport dan wel in of rond bijbehorende gebouwen (inclusief het Supporterscafé en de 
Business Club), daaronder begrepen de toegangen, dan wel de personen die in strijden handelen met 
het Huisreglement Stichting Helmond Sport dan wel de KNVB Standaardvoorwaarden welke beide 
reglementen van toepassing zijn.  
 
Begripsbepalingen 
 
BVO:     Betaald voetbalorganisatie Stichting Helmond Sport 
Bestuur:    Het bestuur van de Betaald voetbalorganisatie Stichting Helmond
    Sport 
Regelgeving:    Alle geldende regelgeving, zoals doch niet uitsluitend het  

Huisreglement Stichting Helmond Sport en de 
Standaardvoorwaarden van de KNVB 

Betrokkene:    De natuurlijke persoon die mogelijk de Regelgeving heeft  
overtreden  

Lokaal stadionverbod:   Het verbod zich in Stadion van de BVO te begeven 
Stadion: Het Stadion van Helmond Sport dan wel in of rond bijbehorende 

gebouwen (inclusief het Supporterscafé en de Business Club), 
daaronder begrepen de toegangen en de toegangswegen 

 
Artikel 1: Vaststelling reglement 
 

Dit Reglement is vastgesteld door het Bestuur en voorziet in de wijze waarop de Commissie 
Stadionverboden is samengesteld en in de procedureregels met betrekking tot het opleggen van 
sancties, waaronder Lokale stadionverboden, in verband met niet naleving van Regelgeving. 
 
Artikel 2: Doel Commissie Stadionverboden 
 

De Commissie Stadionverboden bepaalt, op grond van de verleende volmacht, of en indien van 
toepassing, welke personen in aanmerking komen voor een Lokaal stadionverbod of een andere 
sanctie en legt die sanctie namens de BVO op.  
 
Artikel 3: Samenstelling en benoeming Commissie Stadionverboden 
 

1.  De Commissie Stadionverboden bestaat uit tenminste drie (3) leden, die elk voor de duur van 
een periode van vijf (5) jaar door het Bestuur worden benoemd. 

2. Eventuele herbenoeming van een lid van de Commissie Stadionverboden is onbeperkt 
mogelijk. 

3. De Commissie Stadionverboden draagt uit haar midden een voorzitter en waarnemend 
voorzitter voor. 

 
 
 
 



Artikel 4: Procedure Commissie Stadionverboden  
 

1. Overtredingen van Regelgeving worden door daartoe door het Bestuur aangewezen 
medewerkers van de BVO als klacht ter kennis van de voorzitter, of bij diens afwezigheid de 
waarnemend voorzitter, van de Commissie Stadionverboden gebracht. 

2. Indien naar het voorlopig oordeel van de voorzitter, respectievelijk waarnemend voorzitter, 
van de Commissie Stadionverboden de klacht kan leiden tot het opleggen van een sanctie, 
geeft deze de BVO opdracht Betrokkene deugdelijk op te roepen voor een hoorzitting van de 
Commissie Stadionverboden, waarbij Betrokkene in staat wordt gesteld te worden gehoord 
en verweer te voeren. Tussen de dag van verzending van de oproep en de hoorzitting dienen 
tenminste veertien (14) kalenderdagen te liggen. 

3. Betrokkene kan zich ter zitting laten bijstaan door een door hem/haar gekozen gemachtigde. 
4. Indien Betrokkene hoewel opgeroepen niet verschijnt kan de Commissie Stadionverboden 

daaruit de gevolgtrekking maken die haar geraden acht. 
5. Na de zitting gaat de Commissie Stadionverboden in beraad en komt tot een oordeel. Daarbij 

wordt gestreefd naar consensus tussen de leden van de Commissie Stadionverboden. Indien 
dat niet wordt bereikt wordt geoordeeld bij meerderheid van stemmen waarbij in geval van 
het staken der stemmen de stem van de voorzitter en bij diens afwezigheid die van zijn 
waarnemer, dubbel telt. 

6. De Commissie Stadionverboden doet schriftelijk uitspraak, waarbij zij haar beslissing 
motiveert. 

 
Artikel 5: Oordeelsvorming/bewijsmiddelen/bronbescherming 
 

1. De Commissie Stadionverboden, haar voorzitter en waarnemend voorzitter, laten zich bij hun 
oordeel leiden door de gerechtvaardigde belangen van alle belanghebbenden en oordelen 
met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid en zijn mitsdien niet gehouden aan de 
bewijsregels zoals bij de wet gesteld.  

2. Ter bescherming van bronnen en getuigen is de Commissie Stadionverboden, haar voorzitter 
en waarnemend voorzitter, noch de BVO gehouden inzage te geven in de middelen die tot 
hun oordeelsvorming hebben geleid indien die middelen of de wijze van inzage zou kunnen 
leiden tot identificatie van personen. 

 
Artikel 6: Voorlopige maatregel 
 

1. In situaties van verdenking van overtreding van Regels en Voorwaarden betrekking hebbende 
op de openbare orde en/of veiligheid, kan de voorzitter van de Commissie Stadionverboden 
of bij diens afwezigheid zijn waarnemer, bij wijze van voorlopige maatregel een sanctie als 
bedoeld in artikel 7 opleggen. 

2. In geval van het opleggen van een voorlopige maatregel wordt Betrokkene tevens 
opgeroepen voor een zitting van de Commissie Stadionverboden teneinde in de gelegenheid 
te worden gesteld te worden gehoord en verweer te voeren. 

3. De voorzitter/waarnemend voorzitter doet in geval van het opleggen van een voorlopige 
maatregel mondeling of schriftelijk uitspraak, welke uitspraak zo spoedig mogelijk schriftelijk 
aan Betrokkene wordt bevestigd. 

4. De voorlopige maatregel wordt opgelegd voor de periode tot de Commissie Stadionverboden 
uitspraak heeft gedaan. 

 
 
 
 
 
 



Artikel 7: (Voorwaardelijke) Sancties  
 
De volgende sancties zijn van toepassing: 
 

a. Het is verboden om zonder toestemming van Helmond Sport het veld te betreden. Indien het 
betreden gebeurt voor, tijdens of na een wedstrijd van Helmond Sport, wordt onverwijld een 
stadionverbod van 5 jaar en een geldboete van (maximaal) € 7.500,- opgelegd. 

b. Het gooien van voorwerpen en of vloeistoffen naar veld of derden dan wel het gebruik van 
vuurwerk is ten strengste verboden en wordt onverwijld bestraft met een stadionverbod van 
(maximaal) 5 jaar en een geldboete van (maximaal) € 1.000,-. 

c. Het plaats nemen op bordessen en trapopgangen is in verband met de veiligheid van 
supporters niet toegestaan. Indien niet op 1e vordering van bevoegd personeel deze locaties 
worden verlaten, wordt een stadionverbod opgelegd van 1 jaar. 

d. Aanwijzingen van stadion- en beveiligingspersoneel, dienen te worden opgevolgd. Agressief 
gedrag ten aanzien van dit personeel en andere medewerkers van Helmond Sport, wordt 
extra zwaar bestraft met een stadionverbod van (maximaal) 5 jaar en een geldboete van 
(maximaal) € 1.000,-. 

e. Deelnemen aan en/of aanzetten tot spreekkoren wordt bestraft met een stadionverbod van 
(maximaal) 1 jaar en een geldboete van (maximaal) €500,-. 

f. Vernielingen worden bestraft met een stadionverbod van 1 jaar en een geldboete welke gelijk 
is aan de vervangingswaarde van het vernielde object.  

g. Het inklimmen/hangen aan hekken en andere bouwwerken wordt bestraft met een 
stadionverbod van (maximaal) 1 jaar en een geldboete van (maximaal) € 500,-. 

 
Bovenstaande lijst met strafbare gedragingen en sancties is niet limitatief. Het staat de Commissie 
Stadionverboden vrij om niet in de lijst opgenomen gedragingen te sanctioneren indien de 
omstandigheden daartoe aanleiding geven. De Commissie Stadionverboden laat zich bij het opleggen 
van de sanctie mede leiden door de richtlijnen die de KNVB hanteert, maar is vrij daarvan af te wijken. 
Het opleggen van een sanctie laat onverlet een doormelding van de Betrokkene door de BVO aan de 
KNVB in het kader van een landelijk stadionverbod.  
 
 
 
 
 


