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1. ALGEMEEN  

1.1 DOEL VAN HET CONVENANT 

Het bezoeken van wedstrijden van Helmond Sport geeft plezier aan veel mensen. De 

wedstrijden dienen in een feestelijke en veilige sfeer plaats te vinden. Om dit te waarborgen, is 

het noodzakelijk ambities vast te stellen en afspraken te maken tussen de betrokken partijen. 

De ambities en afspraken zijn gezamenlijk met de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd 

in dit convenant en verder operationeel uitgewerkt in het bijbehorende lokale plan van 

aanpak. De ambities uit dit convenant sluiten aan bij de doelstellingen van het Kader voor 

beleid Voetbal en Veiligheid en het Landelijk actieplan Voetbal en Veiligheid. Daar waar 

mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van de uitkomsten van de nul- en 1-metingen van het 

Auditteam Voetbal en Veiligheid. Doel van dit lokale convenant en actieplan is om enerzijds 

normalisatie te bevorderen en voetbal  een feest te laten zijn en om anderzijds geweld, 

overlast, crimineel gedrag en onveiligheid rondom het betaalde voetbal – wat normalisatie in 

de weg staat – hard en gericht aan te pakken.  

1.2 GELDIGHEIDSDUUR EN EVALUATIE 

Dit convenant is geldig vanaf het voetbalseizoen 2022-2023. Het convenant wordt aan het 

einde van ieder voetbalseizoen geëvalueerd door de convenantpartijen. Op basis van de 

evaluatie, eventuele wijzigingen in het Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid en het 

Landelijk actieplan Voetbal en Veiligheid, de jaarlijkse Kwaliteitsmeting Voetbal en Veiligheid 

van de KNVB en onderzoeksresultaten van het Auditteam wordt het convenant met het 

bijbehorende actieplan hernieuwd voor het volgende seizoen. Zolang er geen nieuw 

convenant is ondertekend, wordt dit convenant stilzwijgend verlengd en blijft het geldigheid 

behouden. Het initiatief voor de jaarlijkse evaluatie van het convenant, ligt bij de gemeente 

Helmond. 

1.3 ONDERTEKENAARS 

Dit convenant is ondertekend door: 

• Helmond Sport, vertegenwoordigd door de voorzitter/bestuurder. 

• Gemeente Helmond, vertegenwoordigd door de burgemeester.  

• Politie, vertegenwoordigd door de teamchef eenheid Oost-Brabant, district Helmond, 

Team Peelland.  

• Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Oost Brabant , vertegenwoordigd door 

de gebiedsofficier van justitie. 

• Supportersvereniging Helmond Sport, namens de voorzitter.  
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2. UITGANGSPUNTEN 

De convenantpartners zetten zich, ieder binnen hun eigen taakveld en verantwoordelijkheid, 

gezamenlijk in voor het realiseren van bovenstaande doelstellingen. Iedere vorm van 

vandalisme, overlast en geweld tijdens en rondom voetbalwedstrijden wordt niet getolereerd 

en zal door alle partijen, met de middelen die hen ter beschikking staan, hard worden 

aangepakt. Daarnaast zetten de partijen zich in om de welwillende supporters een zo 

plezierig mogelijke voetbalwedstrijd te laten beleven. 

2.1 ACTIEPLAN (BIJLAGE 1) 

De convenantpartijen dragen er zorg voor dat een actieplan wordt opgesteld. Het actieplan is 

een concrete uitwerking van afspraken uit voorliggend convenant en derhalve onderdeel van 

het convenant. In het actieplan bij dit convenant worden afspraken gemaakt over:  

- persoonsgerichte aanpak; 

- zwaarder en sneller straffen; 

- wettelijke maatregelen; 

- bepalen van het regime voor elke wedstrijd; 

- veiligheid in het stadion; 

- verbeterd gastheerschap uitsupporters; 

- betrokkenheid supporters; 

- vermindering politie inzet  

- vermindering verplichte auto-buscombi’s; 

- vervoersregelingen. 

 

Het realiseren van de doelstellingen uit het Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid, het 

Landelijk actieplan Voetbal en Veiligheid, dit convenant, het lokale actieplan en eventueel het 

handelingskader vanuit de Regiegroep Voetbal en Veiligheid is een belangrijke, 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ondertekenende partijen. Het succes van de 

gezamenlijke aanpak staat of valt met het nakomen van de gemaakte afspraken. De partijen 

zullen dit monitoren en elkaar waar nodig aanspreken. 

2.3 CATEGORISERING WEDSTRIJDEN  

Voorafgaand aan de competitie wordt het risicogehalte van de wedstrijden bepaald door de 

lokale driehoek. Hierbij wordt de landelijk categorisering van A B C wedstrijden 

aangehouden, partijen volgen hiermee het Kader voor Beleid met uitzondering van de 

bepaling in categorie C waarbij partijen overeenkomen om in deze categorie maatwerk toe te 

passen en deze vervolgens vast te stellen.  
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Deze vaststelling zal door de lokale driehoek op advies van het veiligheidsoverleg worden 

bekrachtigd. In aanloop na de wedstrijd vind altijd tijdens het veiligheidsoverleg de definitieve 

categorisering plaats.   

Oordeelt het veiligheidsoverleg dat de betrokken wedstrijd anders gecategoriseerd kan 

worden als vooraf bepaald dan zal deze aan de lokale driehoek worden voorgelegd.  

2.4 CONTROLE STADIONVERBODHOUDERS 

Om personen die in het bezit zijn van een stadionverbod buiten het stadion te houden, is een 

scherpe toegangscontrole noodzakelijk. Supporters met een landelijk stadionverbod zijn 

verplicht, conform de richtlijnen van de KNVB, om een recente pasfoto in te leveren bij de 

KNVB. Hiermee beschikken beide instanties (KNVB en Helmond Sport) over een pasfoto van 

een persoon die een landelijk stadionverbod heeft. 

2.5 ID-CONTROLE  

Om vast te kunnen stellen welke personen toegang hebben tot het stadion wordt een ID-

controle uitgevoerd. In het veiligheidsoverleg wordt bepaald wanneer deze controle 

noodzakelijk is. In overleg met Helmond Sport, politie, OM en de gemeente wordt gezocht 

naar een adequate manier om deze controle vorm te geven. Helmond Sport kan besluiten 

om bepaalde personen geen kaart te verkopen. Voor personen met een lokaal stadionverbod 

voor Helmond Sport en een landelijk stadionverbod is het altijd verboden om kaarten aan te 

verkopen. 

Hierover worden concrete afspraken gemaakt tijdens het operationeel vooroverleg waarin de 

veiligheidscoördinator van Helmond Sport, de politie (welke functionaris) en de 

coördinator/regisseur voetbal van de gemeente zitting hebben. 

Indien naar het oordeel van de politie de vaststelling van de identiteit ook redelijkerwijs 

noodzakelijk is voor de uitoefening van de politietaak, zal bij niet naleving van de wettelijke 

identificatieplicht proces-verbaal worden opgemaakt.  

2.6 TOLERANTIEGRENZEN: VUURWERK, SPREEKKOREN, ALCOHOL EN DRUGS 

Alle bij dit convenant betrokken partijen houden zich aan de afspraken die in het 

beleidskader voetbal en veiligheid zijn gemaakt over vuurwerk, spreekkoren en alcohol en 

drugs. 

2.7 OMGANG MET DE MEDIA 

Elke deelnemer heeft een zelfstandige bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor de 

omgang met de media. In overeenstemming met de geest van dit convenant zal waar nodig 

onderlinge afstemming plaatsvinden. Zeker wanneer het situaties betreft waarin eventueel 

belangen ogenschijnlijk tegenstrijdig zijn of lijken spreken partijen af om elkaar actief en 

vooraf te informeren over de wijze van communiceren naar media. Helmond Sport is 

verantwoordelijk voor de communicatie in de richting van de supporters en media met 
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betrekking tot de wedstrijdorganisatie (wijze van vervoer, ticketing, etc.) en zaken welke zich 

binnen het stadion afspelen. Hierbij worden de afspraken gevolgd welke in het vooroverleg 

zijn gemaakt. Bij incidenten buiten het stadion treedt gemeente en/of de politie op als 

woordvoerder richting de pers. 

2.8 TOEGANGSCONTROLE  

Met betrekking tot de kaartverkoop stelt Helmond Sport in overleg met de ketenpartijen 

voorafgaande aan het seizoen de regels vast. Daarbij worden de wedstrijden/tegenstanders 

benoemd waarbij dag verkoop kan plaatsvinden, dit is afhankelijk van de risico-classificatie 

die door de leden van het veiligheidsoverleg worden opgemaakt. Deze regels kunnen per 

wedstrijd nog worden aangescherpt indien hier aanleiding voor is in het veiligheidsoverleg, 

zoals het monitoren van de gekochte tickets en eventuele aangemaakte accounts. 

Helmond Sport verkoopt haar toegangskaarten via het kaartverkoopsysteem SRO (danwel 

een ander toekomstig door de KNVB goedgekeurd ticket systeem), de bezoekende club 

(voor het bezoeker vak) en/of via kassaverkoop. Alternatieve verkoopwijze kan alleen met 

goedkeuring van de KNVB, gemeente, politie en justitie.  

Helmond Sport zorgt voor adequate communicatie ten aanzien van kaartverkoop en 

afgelastingen via toepasselijke media (lokaal, regionaal en/of landelijk). Naast 

serviceoverwegingen is het doel van deze communicatie het voorkomen van onnodige/ 

ongewenste supportersbewegingen.  

2.9 SUPPORTERSBELEID 

De ketenpartijen streven naar een goed supportersbeleid waarbij gastvrijheid centraal staat. 

Hieronder vallen ook: 

• Supportersvriendelijke maatregelen wat betreft vervoer (inclusief duidelijke 

waarschuwingen voor sancties bij misdragingen); 

• Vriendelijk ontvangst en bejegening uitsupporters in stadion; 

• Verblijf in het stadion voor uitsupporters aangenamer qua zichtlijnen, comfort, 

catering en hygiëne. 

Helmond Sport zal regelmatig overleggen met de supportersvereniging en –groeperingen en 

hen – waar mogelijk – betrekken bij lokale beleidsvorming. 

2.10 PERSOONS GERICHTE AANPAK 

Wie zich misdraagt tijdens of rond een wedstrijd, moet hard worden aangepakt. Daarbij wordt 

steeds gezocht naar een optimale toepassing van de instrumenten die het civiel-, straf- en 

bestuursrecht daartoe bieden. Hiervoor vindt afstemming plaats tussen OM, politie, 

gemeente en BVO. Deze optimale toepassing moet er voor zorgen dat goedwillende 
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supporters zo min mogelijk last, hinder of andere beperkingen ondervinden van de genomen 

maatregelen. 

Bij bedreiging van of het gebruik van geweld tegen politie, stewards, beveiligingspersoneel, 

bestuursleden van de BVO, bestuur en commissieleden van de Supportersvereniging 

Helmond Sport, spelers, scheidsrechters of andere personen betrokken bij de 

wedstrijdorganisatie wordt direct opgetreden door de betrokken ketenpartijen, waar mogelijk 

gezamenlijk. Voor personen in dienstverband van Helmond Sport is een verplichte aangifte 

de intentie. Proportionaliteit wordt hier vooraf altijd meegewogen.  

2.11 OEFENING CALAMITEITENPLAN 

Het calamiteiten- en ontruimingsplan dat door Helmond Sport is opgesteld wordt jaarlijks 

geoefend. Tenminste een keer per twee jaar wordt een integrale calamiteitenoefening 

gepland en uitgevoerd in samenwerking met verschillende hulpdiensten.  

2.12 COMBIREGELING EN HET NEGEREN DAARVAN  

Partijen hebben de intentie om het aantal verplichte combiregelingen te minimaliseren. 

Afspraken over het gebruik van de combiregeling en het omgaan met supporters die buiten 

de verplichte combiregeling om de wedstrijd (willen) bezoeken maken onderdeel uit van de 

overleggen. Het beleid hieromtrent wordt op operationeel niveau, in het veiligheidsoverleg, 

gemaakt. Scenario’s voor de opvang van supporters die buiten de combiregeling om toch 

naar de speelstad afreizen, worden vastgelegd in het vooroverleg van de wedstrijd. 

Dergelijke groepen dienen niet alsnog toegang te worden gegeven tot het stadion, omdat zij 

daardoor gestimuleerd worden de combiregeling te negeren.  

3. OVERLEGSTRUCTUUR 

3.1 STRATEGISCH VEILIGHEIDSOVERLEG (VIERHOEK) 

Tijdens de winterstop vindt een tussentijdse bespreking plaats op basis waarvan bijsturing 

kan plaatsvinden. Buiten deze vaste tussentijdse besprekingen komen de ondertekenaars 

ten minste eenmaal per jaar bijeen en vaker indien nodig. Aan het eind van het seizoen 

worden de afspraken uit dit convenant geëvalueerd en wordt een eventueel nieuw convenant 

afgesloten of aanvullende afspraken gemaakt. Dit is een overleg op beleidsmatig niveau.  

De gemeente draagt er zorg voor dat de driehoek jaarlijks het veiligheidsbeleid evalueert. 

Tenminste éénmaal per jaar betrekt de burgemeester ook Helmond Sport bij de lokale 

driehoek. Dit kan in stuurgroep verband dan wel in een afzonderlijke zitting. Dit overleg 

beoogt primair de evaluatie van het partnership, verbeterpunten alsmede bespreking van  

knelpunten en/of nieuwe beleidsontwikkelingen. 
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3.2 OPERATIONEEL VEILIGHEIDSOVERLEG 

Daar waar noodzakelijk en/of wenselijk is vindt er op operationeel veiligheidsoverleg plaats 

tussen vertegenwoordigers van de gemeente Helmond, politie, OM en de 

vertegenwoordigers van de supporters. 

Het overleg kan worden aangevuld met andere relevante partijen. De gemeente Helmond 

initieert het overleg al dan niet op verzoek van een van de ketenpartners en levert de 

voorzitter. 

Het operationeel veiligheidsoverleg heeft onder andere de volgende taken: 

• adviseren van de lokale driehoek in het bijzonder de burgemeester over de risico-

inschaling van de wedstrijden voorafgaand aan en gedurende het voetbalseizoen; 

• uitvoeren, monitoren en evalueren van in het lokaal convenant en bijbehorend 

actieplan vastgelegde afspraken; 

• afstemmen en communiceren van beleid; 

• verzamelen en uitwisselen van informatie en het maken van afspraken hierover; 

• monitoren van het sociaal preventief beleid; 

• de lokale driehoek voorzien van (actuele) informatie; 

• bepalen welke informatie verder nodig is en deze verstrekken aan andere partijen. 

3.3 VOOROVERLEG EN NABESPREKING 

Rond elke wedstrijd vinden een voor- en een nabespreking plaats tussen 

vertegenwoordigers van: 

o BVO uit- en thuisclub 

o Politie 

o Gemeente Helmond 

Er worden voor de wedstrijd afspraken over de veiligheidsmaatregelen gemaakt afhankelijk 

van het ingeschatte risico en vooraf bepaalde categorisering. Deze maatregelen kunnen 

betrekking hebben op het  vervoer, kaartverkoop, alcohol, ID-controles, toegangscontroles 

etc. Partijen passen voor wat betreft de afstemming tussen de operationele en bestuurlijke 

voorbereiding van een thuiswedstrijd van Helmond Sport de werkwijze toe zoals nader 

uitgewerkt en beschreven in de als bijlage bij dit convenant gevoegde ‘Procesbeschrijving 

voetbalveiligheid Helmond Sport’ (bijlage 2).   
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4. INFORMATIEVOORZIENING 

Adequate informatievoorziening is van cruciaal belang voor de aanpak van voetbal en 

veiligheid. Met name de notoire relschoppers  dienen in kaart te worden gebracht en gericht 

worden gemonitord. Het betreft hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Helmond 

Sport, politie en OM. Met inachtneming van de bestaande privacywetgeving en bijgevoegde 

privacy paragraaf, worden de volgende acties ondernomen: 

• Helmond Sport brengt haar eigen supportersgroepen en waar nodig de individuele 

probleemsupporters in kaart en deelt het met de relevante partijen ten behoeve van 

een gedegen analyse en daderprofielen. 

• De politie zorgt voor een goede informatiepositie binnen de supportersgroep(en). De 

politie besteedt daarbij aandacht aan de nieuwe aanwas van probleemsupporters. 

• De gemeente, de BVO en de politie beschikken over informatie uit het 

Ketenvoorziening Voetbal (KVV).  

• Alle relevante informatie wordt zo spoedig mogelijk door politie en OM doorgegeven 

aan het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme. 

• Al de partijen verstrekken aan de convenantpartijen, de informatie die operationeel 

van belang is. 

• De benodigde informatie wordt tussen de convenantpartijen gedeeld en op basis 

daarvan wordt beleid ontwikkeld. 

• Na incidenten rondom de wedstrijden of andere activiteiten van de BVO worden de 

convenantpartijen binnen 4 weken van de juiste informatie voorzien bestaande uit 

feiten en/of omstandigheden en daarbij horende argumentatie.  

4.1 CAMERABEELDEN  

Met betrekking tot het verwerken van camerabeelden moeten de volgende punten in acht 

worden genomen:  

Op grond van art. 8 onder f Wpb mag Helmond Sport gebruik maken van camera’s om 

ervoor te zorgen dat zij de veiligheidssituatie in het stadion en het bijbehorende terrein 

kunnen garanderen. Waar zij ook primair verantwoordelijk voor is.  

Helmond Sport kan deze beelden op grond van art. 8 onder f Wpb ook delen met de politie 

omdat dit het belang van de politie behartigt, namelijk het handhaven van de openbare orde 

op grond van art. 3 Politiewet. Op grond van art. 8 onder c Wpb is het voor Helmond Sport 

ook mogelijk om gebruik te maken van camera’s om hun wettelijke verplichting na te komen., 

Denk hierbij aan de voorschriften uit de vergunning en de veiligheidsverklaring.   

De beelden zijn eigendom  van Helmond Sport en vallen op grond van art. 2 Wpb onder de 

Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet is niet van toepassing wanneer de 

verwerking van de beelden ten behoeve van de politietaak, als bedoeld in art. 3 Politiewet, 

wordt gedaan. Dus op het moment dat de politie de beelden verwerkt dan vallen ze onder de 

Wet Politiegegevens.  
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In samenwerking met de politie, draagt Helmond Sport zorg voor een koppeling tussen de 

geplaatste camera’s en het politiesysteem. Helmond Sport draagt actief bij aan de opsporing 

en vervolging van misdragingen binnen het stadion door het aanleveren van de juiste 

camerabeelden en, wanneer bekend, de namen van de verdachten. Dit wel met in acht 

name van de geldende wet- en regelgeving, nader toegelicht in de bijgevoegde privacy 

paragraaf.  

5. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Een nadere uitwerking van de verantwoordelijkheden van de hieronder genoemde 

ketenpartijen is opgenomen in bijlage II van het Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid. 

Deze kunnen eventueel in zijn geheel of gedeeltelijk in het convenant worden toegespitst op 

de lokale situatie. 

5.1 HELMOND SPORT 

Helmond Sport is verantwoordelijk voor de organisatie van de afzonderlijke wedstrijden en 

voor het ordentelijke verloop van de wedstrijden. Helmond Sport is daarom primair 

verantwoordelijk voor de veiligheid en ordehandhaving in het stadion, in het bijzonder voor: 

• een kwalitatief goede veiligheidsorganisatie (waaronder het aantal benodigde 

stewards – zo nodig onderscheiden t.b.v. A-, B-, of C-wedstrijden, inzet particuliere 

beveiligers, vervoersplan en verkeersregeling); 

• opstellen veiligheidsbeleidsplan (inclusief calamiteiten- en ontruimingsplan); 

• kaartverkoop/ toegangscontrole/ fouillering; 

• Helmond Sport draagt zorg en is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop en de 

wedstrijden en de veiligheid binnen de buitenste hekken van de afrastering van het 

stadion, inclusief de stadionparkeerplaatsen. 

• Helmond Sport is verantwoordelijk voor een goed supportersbeleid. Hieronder vallen 

onder meer: 

• maatschappelijke projecten (bijv: sociaal-preventief supportersbeleid, versterking van 

het jeugdbeleid, integrale aanpak van risicosupporters); 

• overleggen met supportersvereniging en –groeperingen; 

• beleid ten aanzien van wangedrag en uitsluitingen. Tevens de aanpak van 

spreekkoren en verbaal geweld waarin Helmond Sport actief afstand neemt ten 

opzichte van dergelijke wangedragingen.  

Binnen het bestuur/directie van Helmond Sport is een portefeuillehouder supportersbeleid 

aangewezen. Helmond Sport zal regelmatig overleggen met de supportersvereniging en –

groeperingen en hen betrekken – waar mogelijk – bij lokale beleidsvorming. 
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5.2 GEMEENTE 

De gemeente Helmond vervult de regierol van het lokale voetbalveiligheidsbeleid. Hiervoor 

stelt zij een ‘regievoerder’ aan. Dit houdt in dat de gemeente er zorg voor draagt dat de 

partijen periodiek met elkaar overleggen op strategisch en operationeel niveau  zodat er een 

netwerk van samenwerking ontstaat. De verantwoordelijkheid voor Veilig Voetbal wordt door 

alle betrokkenen gedragen en ieder heeft zijn eigen uitvoeringsverantwoordelijkheid. De 

regievoerder zorgt ervoor dat de partijen hun afspraken nakomen en het gezamenlijke doel 

gerealiseerd wordt. Hierbij heeft de regievoerder het totaaloverzicht en monitort de 

voortgang. 

De burgemeester  is degene die de club toestemming verleent voor het spelen van 

wedstrijden. Dit geschiedt fysiek door afgifte van een vergunning tot het spelen van Betaald 

Voetbal wedstrijden in het betreffende seizoen (jaarvergunning). De burgemeester is als 

zelfstandig bestuursorgaan, verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en 

veiligheid., Daarnaast is de burgemeester ook gezagsdrager over de politie voor wat betreft 

openbare orde aangelegenheden. De ketenpartijen stellen de burgemeester onverwijld op de 

hoogte van informatie die kan leiden tot het nemen van bestuurlijke maatregelen die in het 

kader van deze handhaving van de openbare orde nodig zijn. De burgemeester neemt alle 

maatregelen die er op gericht zijn dat de openbare orde en de rechtsorde rond de wedstrijd 

op aanvaardbare wijze worden gehandhaafd. Daarnaast heeft de burgemeester 2 keer per 

jaar een gesprek met een afvaardiging van de supporters. 

Aan de driehoek worden de wensen, eisen, voorwaarden en knelpunten ten aanzien van het 

competitieprogramma door de regievoerder namens het veiligheidsoverleg, voorgelegd . Er 

wordt aan de KNVB doorgegeven op welke momenten er wedstrijden gespeeld kunnen 

worden. Zodra het competitieprogramma is vastgesteld, maken gemeente, politie en 

Helmond Sport afspraken over de wedstrijdscenario’s op basis van de op dat moment 

beschikbare informatie. De scenario’s kunnen per wedstrijd aangepast worden afhankelijk 

van de actuele  informatie.  

5.2.1 GEBRUIK PROFESSIONEEL V UURWERK 

Indien nodig, zal de burgemeester, na daartoe strekkend positief advies van de 

Veiligheidsregio en de politie een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 3B.3A 

zevende lid van het Vuurwerkbesluit afgeven ten behoeve van het verkrijgen van een 

vergunning van de provincie Noord-Brabant, waarbij het afsteken van professioneel 

vuurwerk in het stadion wordt toegestaan aan een op dat gebied professionele instantie. 
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5.2.2 BOVENLOKALE  ORDEVERSTORING  

• De burgemeester informeert, zo mogelijk via de Commissaris van de Koning, haar 

ambtgenoten, wanneer zij inschat dat wedstrijden kunnen leiden tot openbare orde `

 verstoringen in nabijgelegen gemeenten; 

• Indien Helmond Sport thuis speelt, neemt de burgemeester het voortouw tot 

afstemming met burgemeesters van andere betrokken gemeenten indien hier 

aanleiding toe is; 

• De burgemeester informeert, zo mogelijk via de Commissaris van de Koning, het 

Nationaal Coördinatie Centrum (NCC). 

5.2.3 INZET POLITIE  

Doelstelling van de ketenpartijen is het terugdringen van de inzet van politie rondom 

wedstrijden. De gemeente oefent hierop actief invloed uit door efficiëntie processen te 

stimuleren en innovatieve projecten in dit kader toe te laten. De politie-inzet dient zo veel 

mogelijk beperkt te worden door de inzet van stewards en particuliere beveiliging door 

Helmond Sport. 

5.2.4 BESTUUR(SRECHTE)LIJKE MAATREGELEN  

• De burgemeester wordt door de ketenpartijen op de hoogte gebracht van informatie 

die kan leiden tot het nemen van bestuurlijke maatregelen die in het kader van 

handhaving van de openbare orde nodig zijn; 

• De burgemeester neemt alle maatregelen die er op gericht zijn dat de openbare orde 

en de rechtsorde rond de wedstrijd op aanvaardbare wijze worden gehandhaafd; 

• Indien de Burgemeester overgaat tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel 

zullen alle convenantpartijen op de hoogte worden gebracht betreffende de 

aanleiding en argumentatie van de bestuurlijke maatregel. 

5.2.5 DE VOETBALWET 

Als uitgangspunt bij gebruikmaking van de bevoegdheden die de burgemeester heeft op 

grond van de Voetbalwet geldt dat de burgemeester over zal gaan tot het opleggen van een 

bestuursrechtelijke maatregel als dit op grond van artikel 172a van de Gemeentewet of de 

APV mogelijk is.  

• Voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke maatregel dient de burgemeester 

de officier te informeren of die voornemens is een gedragsaanwijzing op te leggen. 

Bij het opleggen van een gedragsaanwijzing door de officier ziet de burgemeester af 

van het opleggen van een maatregel; 

• De burgemeester zal, waar mogelijk, een civielrechtelijke sanctie versterken met 

bestuursrechtelijke maatregel; 



 

14 

 

• De burgemeester zal, waar mogelijk, een bestuursrechtelijke maatregel combineren 

met een (digitale) meldplicht; 

• Indien de officier van justitie overgaat tot het opleggen van een aanwijzing conform 

artikel 509hh lid 2 sub a van het Wetboek van Strafvordering, dan trekt de 

burgemeester een geldend groeps- en/of gebiedsverbod voor hetzelfde gebied in. 

5.3 POLITIE  

De taak van de politie is tweeledig;  

• de openbare ordetaak; 

• de taak inzake de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.  

5.3.1 OPENBARE ORDETAAK  

Met betrekking tot de handhaving van de openbare orde staat de politie onder gezag van de 

burgemeester. Per wedstrijd wordt door de politie een draaiboek opgesteld, waarin de 

operationele taken en verantwoordelijkheden van de politie nader worden omschreven. 

Hierover vindt afstemming plaats met de overige partijen in het veiligheidsoverleg. Daarnaast 

wordt aan de hand van de aangeleverde informatie (risicoanalyse) en afhankelijk van het 

vastgestelde scenario de politie-inzet bepaald. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de inzet 

van de politie alleen buiten het stadion plaatsvindt, tenzij incidenten in het stadion zodanig 

van aard en omvang zijn dat de veiligheid door de betrokken BVO niet langer gegarandeerd 

kan worden, dan wel dat sprake is van strafbare gedragingen welke direct politieoptreden 

noodzakelijk maken. Indien de situatie dit vereist, kunnen in het veiligheidsoverleg hierover, 

uit preventief oogpunt, afwijkende afspraken worden gemaakt. Het politieoptreden richt zich 

op het voorkomen en beteugelen van ongeregeldheden. 

In geval van ongeregeldheden wordt naast het herstellen van de openbare orde een 

zorgvuldige afweging gemaakt tussen de mate van inbreuk op de openbare orde c.q. de 

rechtsorde en de gevolgen van het politieoptreden tegen de inbreuk op de openbare orde 

c.q. de rechtsorde.  

5.3.2 STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING VAN DE RECHTSORDE  

Met betrekking tot de strafrechtelijke handhaving staat de politie onder gezag van de Officier 

van Justitie. De politie zorgt voor voldoende recherchecapaciteit, zowel vóór, tijdens als na 

de wedstrijd, onder andere voor de afwerking van aangehouden verdachten en voor het 

uitvoeren van onderzoeken bij grootschalige ordeverstoringen. 

De politie streeft er naar dat er binnen een maand (behalve bij transactie- of 

taakstrafvoorstel) na het eerste verhoor van de verdachte, het proces-verbaal naar Justitie is 

gezonden. Aangehouden verdachten worden na toestemming van de Officier van Justitie 

binnen één week na aanhouding via het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme bij de 

KNVB aangemeld voor een civielrechtelijk stadionverbod. 
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De politie heeft een eigen bejegeningsprofiel ontwikkeld. Doel van het bejegeningsprofiel is 

een herkenbaar en afgemeten politieoptreden te bereiken. Dit tracht de politie in de praktijk 

te bereiken door naar het publiek: 

- neutraal en publieksvriendelijk op te treden; 

- doortastend op te treden met duidelijke grenzen; 

- een uniforme uitstraling te hebben. 

5.3.3 INZET POLITIEPERSONEEL  

• De inzet van politiepersoneel wordt bepaald aan de hand van de bij aanvang van het 

seizoen vastgestelde scenario’s maar kan worden aangepast op grond van actuele 

informatie; 

• De teamchef zorgt voor voldoende recherche capaciteit tijdens en na de wedstrijd ten 

behoeve van de afwerking van aangehouden verdachten en voor het uitvoeren van 

onderzoeken bij grootschalige ordeverstoringen (repressief: strafbare feiten); 

• Stewards, beveiligers en hulpverleners van/bij Helmond Sport worden behandeld 

overeenkomstig de richtlijnen welke gelden indien geweld wordt gebruikt tegen 

hulpverleners; 

• Gemeenschappelijke doelstelling van de keten-/convenantpartijen is het  

terugdringen van politie inzet rondom wedstrijden. In sommige gevallen is het 

mogelijk om de politie-inzet lager dan bij een A-scenario te handhaven. Dit wordt op 

basis van de actuele informatie beoordeeld.  

5.4 OPENBAAR MINISTERIE  

Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de 

rechtsorde (justitiële handhaving), in welk verband het OM het bevoegd gezag over de politie 

is. 

5.4.1 AFSPRAKEN BELEIDSKADER BESTRIJDING VOETBALVANDALISME EN VOETBALGEWELD  

De volgende afspraken worden, conform het beleidskader opgenomen: 

- Het OM zal er zorg voor dragen dat in de gevallen genoemd in het beleidskader, in de 

eis bij de rechter het strafrechtelijke stadionverbod en de meldingsplicht zal worden 

opgenomen (inclusief de sancties zoals genoemd in de voetbalwet);  

- Het OM zal overeenkomstig de ‘voetbalwet’ consequent een gedragsaanwijzing 

opleggen aan een verdachte daar waar volgens de wet mogelijk met daarin 

opgenomen een omgevingsverbod en/of in combinatie met een meldplicht;  

- Het OM zal personen die al de eerste keer het civielrechtelijke stadionverbod hebben 

overtreden vervolgen;  

- Het OM draagt er zorg voor dat: (1) het ingezonden proces-verbaal (strafdossier) 

binnen 2 maanden na binnenkomst op het parket is beoordeeld en (2) voor zover er 
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nog geen AU dagvaarding is uitgereikt, er een dagvaarding aan de verdachte wordt 

betekend. Ook bestaat de mogelijkheid dat het OM besluit om andere 

afdoeningsmodaliteiten toe te passen; 

- Het OM draagt er zorg voor dat de voetbalvandalen, die volgens de OM-aanwijzing 

aan de KNVB gemeld dienen te worden, binnen 2 weken nadat het OM van het/de 

strafbare feit(en) door de politie op de hoogte is gesteld, aan de KNVB gemeld 

worden middels het informatie systeem KVV. 

5.4.2 AANWEZIGHEID OPENBAAR MINISTERIE 

- Bij categorie B wedstrijden zijn de voetbalofficier en voetbalsecretaris altijd 

telefonisch bereikbaar; 

- Bij categorie C wedstrijden zijn de (voetbal)officier en de voetbalsecretaris zo veel 

mogelijk aanwezig in de regionale intakeruimte van de politie dan wel in een andere 

werkruimte of in het stadion van Helmond Sport; 

- Bij categorie C wedstrijden wordt, bij aanwezigheid van een parketsecretaris, de ZSM 

werkwijze toegepast. Waar mogelijk zal het OM zaken tegen voetbalvandalen via de 

ZSM aanpak binnen een week afdoen en bij voetbal gerelateerd geweld zo mogelijk 

snelrecht toepassen. Het OM legt bij vervolging gebieds- en stadionverboden met 

eventuele meldplicht op en vordert naast boete, taakstraf of gevangenisstraf gebieds- 

en stadionverboden als zelfstandige vrijheid beperkende maatregelen; 

- Categorie A en B wedstrijden worden regulier afgewerkt, maar waar nodig wordt de 

snelrechtprocedure toegepast. 

5.4.3 SAMENWERKING POLITIE  

- De voetbaldossiers worden door de politie met een V geoormerkt en zijn altijd 

voorzien van een uittreksel documentatie Centraal Informatiepunt Voetbal (CIV); 

-  Foto's van voetbal gerelateerde verdachten worden door de politie aan het CIV ter 

beschikking gesteld. 

5.4.4 BELEID 

In alle strafzaken waarin sprake is van ernstig voetbalgeweld of van een recidiverende 

voetbalvandaal, is het uitgangspunt dat, als het OM als strafeis een gevangenisstraf of 

taakstraf overweegt, deze deels voorwaardelijk wordt gevorderd met een strafrechtelijk 

stadionverbod/omgevingsverbod als bijzondere voorwaarde.  

Onder ernstig voetbalgeweld dient te worden verstaan strafbare feiten die een gevaar 

betekenen voor de veiligheid en/of gezondheid van (een) perso(o)n(en) en/of goederen.  

Ook in geval er al een civielrechtelijk stadionverbod is opgelegd door de KNVB, zal het OM 

een strafrechtelijk stadionverbod vorderen nu een strafrechtelijk stadionverbod niet 

dubbelop, maar juist ondersteunend daaraan is. 
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In geval van een strafrechtelijk stadionverbod en/of stadion omgevingsverbod zal het 

uitgangspunt zijn dat dit zoveel als mogelijk gecombineerd wordt met een meldingsplicht. 

Bij bedreiging van of het gebruik van geweld tegen politie, stewards, beveiligingspersoneel, 

bestuur, spelers, scheidsrechters of andere personen betrokken bij de wedstrijdorganisatie 

wordt direct opgetreden door de betrokken ketenpartijen, waar mogelijk gezamenlijk. Voor 

personen in dienstverband van Helmond Sport is een verplichte aangifte de intentie. 

Proportionaliteit wordt hier vooraf altijd meegewogen.  

Geweld tegen stewards, beveiligers en hulpverleners van de BVO wordt door het OM 

behandeld overeenkomstig de richtlijnen welke gelden indien geweld wordt gebruikt tegen 

hulpverleners en personen met een publieke taak.  

5.5 SUPPORTERSVERENIGING 

De supportersvereniging is betrokken bij (het algemene deel van) de organisatie van de 

afzonderlijke wedstrijden en draagt mede zorg voor het ordentelijke verloop van de 

wedstrijden en bestrijden preventief in woord en gedrag voetbalvandalisme en (verbaal) 

geweld. De supportersvereniging wordt eveneens betrokken bij de evaluatie van de 

wedstrijden.  

De supportersvereniging is verantwoordelijk voor het volgende: 

• De supportersvereniging organiseert in overleg met Helmond Sport activiteiten om de 

sfeer bij thuiswedstrijden in positieve zin te verbeteren en ongewenst gedrag tegen te 

gaan; 

• De supportersvereniging onderhoudt een goede relatie met de supporters en probeert 

ervoor te zorgen dat zij toegang heeft tot alle supporters van Helmond Sport. De 

supportersvereniging doet er alles aan om problemen, veroorzaakt door supporters, 

te voorkomen. Zij hebben een voorbeeldfunctie voor goed gedrag en dragen dit actief 

uit naar hun achterban. 

• Ze zorgen samen met Helmond Sport voor de realisatie en regelmatige update van 

het huishoudelijk reglement en de naleving daarvan;  

• De supportersvereniging houdt eenmaal in het seizoen een bijeenkomst voor 

supporters over voetbalveiligheid. Daarbij wordt voorlichting gegeven over gewenst 

gedrag en mogelijke consequenties voor henzelf en Helmond Sport bij het overtreden 

van gedragsregels. De voorlichting richt zich in het bijzonder op jonge, nieuwe 

supporters; 

• De supportersvereniging draagt zorg voor een heldere communicatie naar de 

supporters over wedstrijdinrichting, kaartverkoop, e.d. 
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6. TOLERANTIEGRENZEN  

Op landelijk niveau is getracht om eenduidig beleid op te stellen met betrekking tot de wijze 

waarop wordt omgegaan met gewenst en ongewenst gedrag van supporters. Hiervoor zijn 

op de meest urgente terreinen grenzen getrokken. Doel van het stellen van tolerantiegrenzen 

is om op deze terreinen eenduidig op te treden vanuit alle betrokken partijen. De 

tolerantiegrenzen zijn lokaal als volgt geconcretiseerd.  

6.1 ALCOHOL EN DRUGS 

• Het ordepersoneel oftewel de stewardorganisatie van Helmond Sport weigert 

zichtbaar dronken of gedrogeerde supporters de toegang tot het stadion;  

• Helmond Sport draagt zorg voor de communicatie aangaande het verbod richting 

publiek en zakelijke bezoekers (businessroomhouders). Het ordepersoneel van 

Helmond Sport controleert of het verbod niet overtreden wordt; 

• In het geval van een verplichte buscombi worden er vooraf in het veiligheidsoverleg 

afspraken gemaakt over het gebruik van alcohol in de bus. De twee verplichte 

aanwezige stewards (per bus) zullen hierop toezien. 

• De politie ondersteunt Helmond Sport bij het weigeren van de toegang van dronken 

of gedrogeerde supporters door de stewardorganisatie. Er zal proces-verbaal worden 

opgemaakt tegen personen die in het bezit zijn van harddrugs dan wel tegen 

personen die onder invloed van drugs en/of alcohol overlast veroorzaken. De politie 

zal de bij visitatie aangetroffen verdovende middelen en/of andere strafbare 

voorwerpen overnemen van Helmond Sport en als zodanig in beslag nemen. 

6.2   STADIONVERBOD 

• Het handhaven van stadionverboden is een gedeelde verantwoordelijkheid van 

Helmond Sport en politie. Beiden voorzien elkaar van informatie. Dit alles binnen de 

grenzen en mogelijkheden van de privacyregelgeving; 

• Helmond Sport hanteert het landelijk afgesproken terugkombeleid na stadionverbod; 

• Indien een persoon met een stadionverbod in het stadion aanwezig is wordt door de 

politie proces-verbaal opgemaakt ter zake van overtreding van artikel 138 van het 

wetboek van Strafrecht (erfvredebreuk). 

6.3 SPREEKKOREN EN SPANDOEKEN 

Op weg naar of van het stadion, zowel als in en rondom het stadion is het ontoelaatbaar dat 

(groepen van) supporters kwetsende, discriminerende en/of racistische spreekkoren 

aanheffen en/of dergelijke uitingen op spandoeken meevoeren. In geval van bovenstaande 

wordt gehandeld conform het Lokaal Stappenplan Aanpak spreekkoren en Samen sterk 

tegen Racisme. 
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6.4 GEWELD 

• Helmond Sport treedt actief op tegen supporters die zich schuldig maken aan 

strafbare feiten, onder andere aan het  gebruik van fysiek geweld en aan bedreiging; 

• In geval van geweld of bedreiging ten aanzien van ordehandhavers, waaronder 

stewards en toezichthoudend personeel van Helmond Sport, is het doen van aangifte 

de intentie. Bij bijzondere omstandigheden vervalt de verplichting maar worden de 

partners hierover ingelicht. Tevens zal hierbij aansluiting worden gezocht op het 

geweldsprotocol van politie, eenheid Oost-Brabant; 

• De politie treedt actief op tegen supporters die zich schuldig maken aan gebruik van 

fysiek geweld of zich schuldig maken aan bedreiging; 

• In geval van geweld of bedreiging ten aanzien van ordehandhavers bij wedstrijden 

wordt van de betreffende slachtoffers een aangifte opgenomen. 

6.5 SUPPORTERSBELEID 

• Helmond Sport draagt zorg voor een goede communicatie met de supporters uit alle 

geledingen; 

• Helmond Sport is actief bezig met een sociaal preventief beleid gericht op het 

terugdringen van voetbalvandalisme en geweldig door hier actief afstand van te 

nemen en  

• Helmond Sport betrekt haar supporters op een positieve manier bij de club. .  

6.6 VUURWERK 

Met betrekking tot het gebruik van vuurwerk moet het bezit en gebruik in en rondom het 

stadion zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast moet het vuurwerk in beslag worden 

genomen. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid voor Helmond Sport, politie en gemeente 

(in verband met de APV). De BVO zorgt voor een goede fouillering en neemt zo nodig 

preventieve maatregelen 

De politie treedt buiten het stadion repressief op tegen personen die in het bezit zijn van 

vuurwerk, in het stadion treedt de politie op verzoek van de BVO op wanneer de dader 

bekend is. Het optreden in het stadion is afhankelijk van de feitelijke situatie. Op basis van 

veiligheid voor personeel /bezoekers kan de tactische keuze gemaakt worden om op een 

later moment tot aanhouding over te gaan. 

7. PRIVACYPARAGRAAF (BIJLAGE)  

7.1            GRONDSLAGEN GEGEVENSVERWERKING                 

De politie verwerkt politiegegevens voor zover die verwerking noodzakelijk is voor de 

vervulling van de politietaak, zoals neergelegd in artikel 3 Politiewet. De verstrekking door de 

Politie gebeurt op basis van art 16 lid 1 onder b Wet politiegegevens (Wpg).  

De grondslag voor verwerking van politiegegevens is gelegen in artikel 8, danwel artikel 13 

eerste lid Wpg.                                   
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Het Openbaar Ministerie verwerkt strafvorderlijke gegevens, voor zover die verwerking 

noodzakelijk is voor de vervulling van de taak zoals neergelegd in artikel 124 Wet op de 

Rechterlijke organisatie (Wet RO).  De wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking zijn 

voor het Openbaar Ministerie gelegen in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 

(Wjsg). De grondslag voor de verstrekking van strafvorderlijke gegevens door het Openbaar 

Ministerie aan de Partijen in het is gelegen in artikel 8a en 39f Wjsg waar het verstrekkingen 

aan de Burgemeester betreft, waarbij art 8a Wjsg van toepassing is op de justitiële gegevens 

waarover het OM al beschikt en die niet specifiek voor deze aanpak apart mag worden 

bevraagd in JDS. Art 39f Wjsg ziet op de strafvorderlijke gegevens.    

Op grond van deze artikelen kan het OM , voor zover noodzakelijk en ingeval van een 

zwaarwegend algemeen belang aan personen of instanties voor de volgende buiten de 

strafrechtspleging gelegen doeleinden respectievelijk strafvorderlijke en justitiële gegevens 

verstrekken met als doel: 

• het voorkomen en opsporen van strafbare feiten; 

• het handhaven van de orde en veiligheid; 

• het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving; 

• het nemen van een bestuursrechtelijke beslissing; 

• het beoordelen van de noodzaak tot het treffen van een rechtspositionele of 

tuchtrechtelijke maatregel; 

• het verlenen van hulp aan slachtoffers en anderen die bij een strafbaar feit betrokken 

zijn; 

• het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling door een persoon of 

instantie die met een publieke taak is belast.  

De Burgemeester verstrekt persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is op grond van 

artikel 6 lid 1 onder e van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De 

Burgemeester verwerkt de ontvangen gegevens op grond van artikel 6 lid 1 onder e van de 

AVG. De burgemeester verwerkt gegevens in het kader van de uitoefening van zijn taak op 

grond van handhaving van de openbare orde op grond van artikel 3 en 11 Politiewet jo artikel 

172, 172a, 172b, 174 Gemeentewet dan wel artikel 38v van het Wetboek van Strafrecht. 

Hieronder valt ook het bestrijden van overlast in een gemeente. 

In het kader van dit samenwerkingsverband, worden de door de partijen ontvangen 

persoonsgegevens alleen verwerkt in de eigen gegevensbestanden van de partijen, conform 

de op de partijen van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  

Partijen in het samenwerkingsverband zijn ieder voor zich alleen 

verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking in de eigen gegevensbestanden en de 

verstrekking vanuit de eigen gegevensbestanden aan elkaar, aan betrokkene(n) en derden.  

De partijen zijn zich ervan bewust dat bij het verwerken van persoonsgegevens sprake moet 

zijn van doelbinding en dat ook de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit 

afgewogen worden.   
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De gegevens zoals bedoeld in dit artikel 7.5 staan op de eigen gegevensdragers en zijn de 

eigen gegevensbestanden van de partijen. Desalniettemin bepalen de partijen (deels) 

gezamenlijk doel en middelen van de aanpak. In die zin is er sprake van een gezamenlijke 

verwerkingsverantwoordelijkheid. Daarom is conform artikel 26 AVG in dit convenant op 

transparante wijze vastgelegd wat ieders respectieve verantwoordelijkheden voor nakoming 

van de verplichtingen uit hoofde van de AVG, de Wpg en de Wjsg zijn. Met name met 

betrekking de uitoefening van de rechten de betrokkene en de verplichtingen om de 

bepaalde informatie over de verwerkingsactiviteiten te verstrekken. De wezenlijke inhoud van 

deze vastlegging wordt aan de betrokkene beschikbaar gesteld door middel van een brief die 

aan betrokkene wordt uitgereikt of verstuurd. Aanvullende informatie over de manier waarop 

de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen, kan betrokkene vinden op: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy. 

De KNVB verwerkt persoonsgegevens voor zo ver dit noodzakelijk is op grond van artikel 6 

lid 1 onder f van de AVG. De KNVB verwerkt de ontvangen gegevens op grond van artikel 6 

lid 1 onder f van de AVG. De KNVB verstrekt de persoonsgegevens op grond van artikel 6 lid 

1 onder e juncto artikel 6 lid 4 van de AVG. 

De Betaald Voetbal Organisatie (BVO) verwerkt persoonsgegevens voor zo ver dit 

noodzakelijk is op grond van artikel 6 lid 1 onder f van de AVG. De BVO verwerkt de 

ontvangen gegevens op grond van artikel 6 lid 1 onder f van de AVG. De BVO verstrekt de 

Persoonsgegevens op grond van artikel 6 lid 1 onder e juncto artikel 6 lid 4 van de AVG. 

Op de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit convenant is 

de AVG van toepassing.  

De persoonsgegevens die in deze samenwerking worden verwerkt zijn de volgende:  

1) Naam, adres en woonplaats;  

2) Geboortedatum;  

3) BRP-gegevens;  

4) Politiële gegevens;  

5) Strafvorderlijke gegevens;  

6) Foto’s en filmbeelden (waaronder camerabeelden).  

Geen van deze persoonsgegevens wordt geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst 

verwerkt. Indien persoonsgegevens van minderjarigen worden verwerkt, worden de 

ouders/wettelijk verzorgers daarvan op de hoogte gebracht.  

8.              WIJZE VAN VERSTREKKING EN DUUR 

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt door en aan die medewerkers die uit hoofde van 

hun functie door die partijen zijn aangewezen en geautoriseerd voor het verwerken van deze 

gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taak bij het behalen van de doelstellingen 

van het convenant.    

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy
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Politiegegevens kunnen mondeling, tijdens een overleg worden ontvangen en gedeeld en/of 

telefonisch worden ontvangen en gedeeld en/of schriftelijk door de politie worden verstrekt 

door middel van beveiligde e-mail of de bestandenpostbus van het OM. Van mondelinge 

overleggen wordt verslag opgemaakt. In het verslag staat welke persoonsgegevens tijdens 

dat overleg zijn gedeeld.  

Strafvorderlijke en/ of justitiële gegevens kunnen mondeling tijdens overleg ontvangen en 

gedeeld en/of telefonisch ontvangen en gedeeld en/ of schriftelijk door het Openbaar 

Ministerie worden verstrekt via de bestandenpostbus / het beveiligde mailprogramma van het 

OM. Het document wordt tevens beveiligd met een wachtwoord. 

Persoonsgegevens kunnen door de Burgemeester worden verstrekt op volgende wijze: via 

(beveiligde) e-mail, mondeling, tijdens een overleg of telefonisch ontvangen en gedeeld. Van 

mondelinge overleggen wordt verslag opgemaakt. In het verslag staat welke 

persoonsgegevens tijdens dat overleg zijn gedeeld. 

Persoonsgegevens kunnen door de KNVB worden verstrekt op volgende wijze: via 

(beveiligde) e-mail, mondeling, tijdens een overleg of telefonisch ontvangen en gedeeld. Van 

mondelinge overleggen wordt verslag opgemaakt. In het verslag staat welke 

persoonsgegevens tijdens dat overleg zijn gedeeld. 

Persoonsgegevens kunnen door de BVO worden verstrekt op volgende wijze: via 

(beveiligde) e-mail, mondeling, tijdens een overleg of telefonisch ontvangen en gedeeld. Van 

mondelinge overleggen wordt verslag opgemaakt. In het verslag staat welke 

persoonsgegevens tijdens dat overleg zijn gedeeld. 

Iedere partner die bij verstrekking constateert dat de verstrekte persoonsgegevens onjuist of 

onvolledig zijn, stelt de andere partijen op de hoogte van correcties van en/ of aanvullingen 

op de persoonsgegevens. 

Gegevensverstrekking vindt niet langer plaats dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering 

van het convenant. 

9.             GEHEIMHOUDINGSPLICHT 

De partijen dragen er zorg voor dat degenen die persoonsgegevens verwerken, voor wie niet 

reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, 

verklaren tot geheimhouding over persoonsgegevens en over andere gegevens waarvan zij 

het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, behoudens voor 

zover enig wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking verplicht of uit hun taak daartoe 

voortvloeit.  

De partijen verplichten zich andere partijen op de hoogte te stellen van de voor hen van 

toepassing zijnde geheimhoudingsplicht.    

Doorverstrekking van persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats onder gelijkluidende 

geheimhouding en beveiligingsvoorwaarden die bij dit convenant overeengekomen zijn.    
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Partijen komen overeen dat het niet is toegestaan om de binnen het samenwerkingsverband 

ontvangen gegevens intern verder te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden 

in het samenwerkingsverband.   

Partijen komen overeen dat het niet is toegestaan om de binnen het samenwerkingsverband 

ontvangen gegevens te verstrekken aan derden.                 

10.              BEWAARTERMIJNEN EN VERNIETIGING 

Voor deze verwerking van persoonsgegevens is er geen wettelijke termijn van toepassing, 

omdat de AVG uitgaat van het beginsel dat gegevens niet langer worden bewaard dan 

noodzakelijk.  

Het OM bewaart en vernietigt de persoonsgegevens die het in de eigen systemen heeft 

opgeslagen conform de toepasselijke archiefwet en –regelgeving. Het OM ontvangt van de 

driehoekspartijen persoonsgegevens die context aan een strafzaak geven. Dergelijke 

contextinformatie wordt gedeeld met de zaakofficier van justitie en door haar/hem aan het 

strafdossier toegevoegd. De bewaartermijnen van de artikelen 4 en 6 Wjsg zijn van 

toepassing. De Politie bewaart en vernietigt de persoonsgegevens die het in de eigen 

systemen heeft opgeslagen conform de toepasselijke archiefwet en –regelgeving en de 

termijnen die zijn opgenomen in artikel 14 Wpg.  

Partijen houden rekening met de geldende archiefwet en -regelgeving. De gegevens 

(inclusief alle kopieën en back ups) worden in geval van vernietiging onherstelbaar gewist. 

11.             BEVEILIGING  

Partijen beveiligen de persoonsgegevens van de betrokkenen tegen verlies of enige vorm 

van onrechtmatige verwerking en treffen daartoe de nodige passende technische en 

organisatorische maatregelen. Deze maatregelen betreffen in ieder geval: 

Een autorisatieproces voor toegang tot systemen, informatie, waarde goederen, gebouwen, 

werkruimten en speciale zones zodat medewerkers slechts toegang krijgen tot de voor hen 

relevante onderdelen en gegevens. Bescherming tegen inbraak en andere vormen van 

ontvreemding van informatie zodanig dat inbraakpogingen onmiddellijk worden gesignaleerd 

en de vertraging van inbraak afdoende is om diefstal van informatie te voorkomen, ook in 

geval van mobiele werkplekken. Interne procedures opdat gegevens niet onbedoeld in 

handen van derden kunnen vallen, in ieder geval over omgang met externe media en beheer 

en gebruik daarvan. Beveiligde elektronische uitwisseling van gegevens, minimaal door 

encryptie en andere vormen van beveiliging, waarbij uitlekken van gegevens wordt 

gesignaleerd en gegevens niet direct leesbaar zijn voor derden.  

Voor uitschakeling van de beveiliging zijn specifieke procedures ingericht die 

ongecontroleerd uitschakelen onmogelijk maken. Overleggen hebben plaats in 

vergaderlocaties van de gemeente of Politie Helmond waar een aanmeldingsprocedure van 

toepassing is, zodat de identiteit van de deelnemers van te voren bekend is.   

Partijen hebben procedures om de betrouwbaarheid, zowel bij aanname als gedurende het 

dienstverband, van medewerkers vast te stellen. Onderdeel hiervan is in ieder geval het 
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laten ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring en een screening van medewerkers 

door middel van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).   

Partijen zijn zich bewust dat alle afspraken ten spijt incidenten kunnen optreden. Ieder 

incident aangaande een (mogelijk) inbreuk op de beveiliging van gegevens wordt terstond 

aan de andere partijen gemeld, indien de mogelijke inbreuk voldoet aan de interne criteria 

van de partner. De melding van de ene partner aan de andere gebeurt via e-mail en bevat 

een korte beschrijving – geanonimiseerd – van het soort incident en de eventueel getroffen 

mitigerende maatregelen.   

Indien gezien de aard van de inbreuk melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens wettelijk 

is  verplicht, dragen Partijen zorg voor een afgestemde melding en woordvoering, waarbij de 

partner die de inbreuk heeft geconstateerd het initiatief neemt. Partijen zullen op dat moment 

een nader onderzoek (laten) uitvoeren voor zover dit hun eigen gegevensverwerking betreft 

waarvoor zij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Artikel 41 lid 1 sub d van de Uitvoeringswet 

Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), art 21 lid 2 onder a Wjsg en  art. 23 

lid 1 j 27 lid 1 onder a Wpg bieden de mogelijkheid om de betrokkene, als er sprake is van 

een opsporingsbelang, niet of op een later moment te informeren.  

Partijen zullen minimaal voldoen aan de autorisatie- en beveiligingsvereisten zoals 

vastgelegd in de specifieke wet- en regelgeving en vereisten van de betreffende 

organisaties. Partijen zullen er alles aan doen de beveiliging van de gegevens afdoende te 

regelen.    

12.           INFORMATIEPLICHT 

Ten einde ervoor te zorgen dat personen en organisaties bekend worden met de 

gegevensuitwisseling in het kader van dit samenwerkingsverband, wordt dit convenant door 

de deelnemende partijen gepubliceerd op hun website en/of op andere wijze openbaar 

gemaakt.  

Indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen, wordt de betrokkene 

door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd tenzij er sprake is van een uitzondering 

zoals genoemd in artikel 14 lid 5 AVG, danwel artikel 41 UAVG. Voor de duidelijkheid: omdat 

er sprake is van een gezamenlijke verwerking van de persoonsgegevens, is alleen de AVG 

van toepassing.  

13.           RECHTEN VAN BETROKKENE 

 Betrokkene kan bij partijen een verzoek indienen om:  

a. Inzage in de persoonsgegevens die over hem of haar worden verwerkt;  

b. Rectificatie of wissing, tenzij er sprake is van de uitvoering van een 

taak in het algemeen belang zoals bedoeld in art. 17 lid 3 sub b AVG, 

art 39m Wjsg of art 28 Wpg van hem of haar betreffende 

persoonsgegevens; 

c. Beperking van de verwerking. 
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Bij een verzoek zoals bedoeld onder artikel 13.1 van dit convenant met betrekking tot de 

persoonsgegevens in het gezamenlijk bestand is de AVG van toepassing. Indien 

persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in het kader van de politietaak, dan is de 

Wpg van toepassing op die verwerking voor de politie. Worden de gegevens verwerkt in het 

strafdossier, dan is de Wjsg van toepassing op die verwerking voor het OM.   

Ten aanzien van partijen die persoonsgegevens verwerken op grond van artikel 6 lid 1 onder 

f AVG kan betrokkene bij die partijen die op grond van die betreffende grondslag gegevens 

verwerken, te allen tijde bezwaar daartegen aantekenen in verband met zijn bijzondere 

omstandigheden.  

Indien betrokkene een verzoek richt tot een van de convenantpartijen, bericht deze hem bij 

de beantwoording ook over de identiteit van de andere Partijen in het 

samenwerkingsverband waaraan eerder voor de doeleinden van het samenwerkingsverband 

gegevens zijn verstrekt, informeert deze de andere Partijen binnen het 

samenwerkingsverband over het verzoek en informeert deze de betrokkene welke Partij 

binnen de samenwerking zijn verzoek behandelt.  

Partijen die vallen onder het regime van de AVG hebben het recht om een verzoek geheel of 

gedeeltelijk af te wijzen op grond van de criteria zoals genoemd in artikel 41 UAVG.  

De politie heeft het recht om een verzoek geheel of gedeeltelijk af te wijzen op grond van de 

criteria zoals genoemd in artikel 27 Wpg.   

Het Openbaar Ministerie heeft het recht om een verzoek geheel of gedeeltelijk af te wijzen 

op grond van de criteria zoals genoemd in artikel 39l Wjsg. 

Partij(en) stemmen eerst onderling af alvorens betrokkene wordt beantwoord conform de op 

de Partijen van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de daarin geldende termijnen. 
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8. ONDERTEKENING 

 

Dit convenant is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen de gemeente Helmond, het 

Openbaar Ministerie, politie, Helmond Sport en de supportersvereniging.  

Helmond, 2 november 2022 

 

De gemeente Helmond, 

vertegenwoordigd door de burgemeester, Mevr. P.J.G.M. Blanksma- van den Heuvel. 

 

……………………………………………... 

Helmond Sport, 

vertegenwoordigd door de voorzitter/bestuurder, de heer P van Esch. 

 

……………………………………………... 

Politie, Eenheid Oost-Brabant, 

vertegenwoordigd door de teamchef Peelland mevrouw E. Nagtegaal, teamchef Eenheid Oost 

Brabant. 

 

……………………………………………... 

Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Oost Brabant  

vertegenwoordigd door de gebiedsofficier, de heer, mr. P.D. van Hees. 

 

 

……………………………………………... 

Supportersvereniging Helmond Sport, 

namens de voorzitter, mevrouw M. Cortenbach. 

 

 

……………………………………………... 

 


