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Sportcomplex Schelle Sport: Reglement van Inwendige Orde 

 

Iedere persoon die sportevenementen wil bijwonen, wenst dat in een vreedzame, gemoedelijke 
en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist voor het goede 
verloop van deze organisaties.  

1. Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige sportcomplex van Schelle 
Sport vzw zowel tijdens wedstrijden georganiseerd door Schelle Sport (hierna de organisator 
genoemd) als andere momenten waarop het sportcomplex voor bezoekers toegankelijk is. De 
personen die dit complex betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan 
aanvaarden en deze naleven.  

2. Elke bezoeker van het sportcomplex houdt zich in het sportcomplex steeds volledig op eigen 
risico op. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of ongeval.  

3. Elke bezoeker van het sportcomplex is hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade die hij 
zou toebrengen aan personen of aan gebouwen of aan materiële voorzieningen van het 
sportcomplex. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of aan het 
sportcomplex kan strafrechtelijk vervolgd worden.  

4. Elke bezoeker van het sportcomplex dient steeds de richtlijnen van de door de organisator 
aangestelde of gemandateerde personen op te volgen. Bij niet opvolging kan deze bezoeker uit 
het sportcomplex worden verwijderd.  

5. De toegang tot het sportcomplex is verboden of wordt geweigerd aan personen:  

  die kennelijk onder invloed zijn van alcohol of drugs 

  die een toegangsverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel de organisator ofwel de 
voetbalbond(en) of -federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten 

 die door hun gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of 
daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, 
woede, ....  

 die door de medewerkers van Schelle Sport, die deelnemen aan de controle op de 
naleving van het reglement van inwendige orde, de toegang tot het sportcomplex worden 
ontzegd.  
Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het sportcomplex 
weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het sportcomplex doet 
verwijderen, is de organisator niet gehouden een aangekocht toegangsbewijs terug te 
betalen. 

6. Het is de bezoekers van het sportcomplex verboden binnen te brengen, te laten binnen 
brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:  
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 alcohol, drugs, projectielen of explosieven, ontvlambare producten of materialen, 
spuitbussen  

 om het even welk wapen of gevaarlijk voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden 
gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.)  

  alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te 
brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen. 

7. Binnen het sportcomplex is het voor de bezoeker van het sportcomplex verboden:  

 zich te bevinden in de voor het publiek niet toegankelijke gedeelten van het sportcomplex 
zoals bv. dienstlokalen, kleedkamers, neutrale zones, secretariaat, het speelveld, ... 

 de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op 
dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het 
verlaten van het sportcomplex  

 de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen  

 te verkopen of in verkoop te brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder 
de uitdrukkelijke toelating van de organisator 

 dranken of voeding in het sportcomplex binnen te brengen met uitzondering van deze 
voor persoonlijk verbruik van de bezoeker zelf. Deze meegebrachte drank of voeding mag 
niet in het Sportcafé van het sportcomplex verbruikt worden 

 te gooien met een voorwerp of vloeistof of ander product naar het speelveld en/of de zone 
die het speelveld omringt  

 te roken in de gebouwen van het sportcomplex  

8. In het sportcomplex zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en onbetamelijke uitlatingen 
die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.  

9. Iedere persoon die zich voor een competitiewedstrijd aanbiedt aan de ingang tot het 
sportcomplex moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale 
toelating die wordt verleend door de organisator en waaruit blijkt om in het sportcomplex te 
mogen vertoeven. De houder van het toegangsbewijs voor een wedstrijd of van een speciale 
toelating voor een wedstrijd, die zich binnen het sportcomplex wil begeven moet zich 
onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. Met een 
wedstrijd-toegangsbewijs wordt een eenmalige toegang verleend tot de wedstrijd. 

10. Onder verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot "Bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 
11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95 I 46 (EG van 24 oktober 1995 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die 
gegevens" wordt de bezoeker in kennis gesteld dat de organisator op grond van 
veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze 
wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens.  

11. Elke persoon die binnenkomt in het sportcomplex kan worden gefilmd en de beelden kunnen 
worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de 
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politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van 
de veiligheid te verzekeren binnenin het sportcomplex.  
De verwerking van de beelden heeft tot doel de feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 
december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 
2003 en wet van 27 december 2004, de misdrijven en de inbreuken op het reglement van 
inwendige orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de 
identificatie van de daders. 
                                                                      

 


