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“ Geen enkele sport in België is zo divers als ons voetbal. 

Jongens en meisjes, van welke afkomst dan ook, delen kleedkamer en voetbalveld, 

zonder onderscheid. Net daarom is het onaanvaardbaar wanneer 

voetbalwedstrijden getroffen worden door discriminerende spreekkoren.

De Pro League heeft de opdracht om een aanpak uit te werken met duidelijke, ondub-

belzinnige richtlijnen. Met het actieplan dat vorig jaar werd opgezet en de publicatie 

van deze handleiding willen we onze opdracht ten volle opnemen. “

Pierre François, CEO Pro League
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INLEIDING

“Voetbal een feest” is één van de meest 
bekende slogans uit onze moderne voetbal-
geschiedenis. Onze sport brengt wekelijks 
duizenden mensen samen, van de kleinste 
pleintjes tot de grootste tribunes. Verenigd 
in kleuren en in de passie voor de club, de 
spelers. Weinig maatschappelijke fenomenen 
zijn zo verbindend als sport, met het voetbal 
als summum. 
Die passie heeft soms echter ook een scha-
duwzijde, wanneer supporteren voor de eigen 
ploeg ontaardt in negatieve, zelfs kwetsende 
& discriminerende uitlatingen tegenover de 
tegenstander. Zowel het profvoetbal, de 
lagere reeksen maar ook het jeugdvoetbal 
worden bij momenten geconfronteerd met 
incidenten van verbaal geweld, gericht aan 
zowel individuen (spelers op het terrein en 
officials) als gemeenschappen. Deze inci-
denten verbrodden de passie en hobby van 
deelnemers en medesupporters en maken 
van een feest een onbehaaglijke en pijnlijke 
confrontatie.
Het is evident dat dergelijke incidenten en 
dergelijk gedrag haaks staan op de geest van 
de sport en de waarden en beleving die de Pro 
League en het ganse Belgische voetbal willen 
uitdragen. Bovendien zijn dit ook inbreuken op 
de verschillende reglementen en wetgeving. 
Het is voor de Pro League essentieel dat elke 
supporter en deelnemer aan ons voetbal het 
gevoel heeft welkom te zijn op en rond de 
wedstrijden. In februari 2018 rolde de Raad 
van Bestuur van de Pro League daarom een 
plan van aanpak uit  inzake discriminerende en 
kwetsende spreekkoren en daden. Het objec-
tief is duidelijk: discriminerende en kwetsende 

spreekkoren en daden hebben geen plaats in 
onze stadions en rond de velden. We gaan 
aan de slag en zetten in op sensibilisering 
en bewustwording, repressie en vorming, in 
samenwerking met alle clubs, de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond, het bondsparket, de 
amateurvleugels, de Voetbalcel en de poli-
tionele overheden en sociale organisaties. 

Anderhalf jaar later zijn verschillende stap-
pen gezet: het bewustzijn is verhoogd, het 
bondsreglement is aangepast, onaanvaard-
bare spreekkoren en daden worden de facto 
vervolgd, infosessies werden georganiseerd, 
partnerschappen werden gebouwd, verschil-
lende vormingen zijn uitgewerkt en worden 
gegeven aan sleutelfiguren uit de wedstrijdor-
ganisatie: officials, veiligheidsverantwoordelij-
ken, stewards. In deze handleiding wordt een 
overzicht gegeven van deze ontwikkelingen. 
De lezer krijgt bouwstenen om zelf een beleid 
uit te werken om kwetsende en discrimine-
rende spreekkoren en daden tegen te gaan. 
Hoewel noodzakelijke eerste stappen reeds 
gezet zijn, is de Pro League zich er bewust 
van dat er nog vooruitgang te boeken is. Een 
volgende noodzakelijke stap is de uitbouw, 
in samenwerking met expertenorganisaties, 
van een vorming voor daders van spreekko-
ren. Deze vorming zal een verplicht onderdeel 
zijn van een traject voor zij die zich schuldig 
maken aan deze daden. Wij nodigen de lezer 
alvast uit om met deze handleiding aan de 
slag te gaan en ook onze verdere stappen in 
dit actieplan op te volgen. Want voetbal is en 
blijft een feest, voor iedereen.
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 “ RAFC verwerpt elke vorm van discriminerende en/of 

kwetsende spreekkoren. Laat ons allen samenwerken 

voor een sfeervol en respectvol stadion. Iedereen is 

welkom op de Bosuil om bij te dragen tot onze unieke 

sfeer en beleving, ongeacht religie, geaardheid of 

afkomst. ”

Sascha Van de Sande, 

community manager R. Antwerp FC
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1.1 Kwetsende en discriminerende spreekkoren en daden: 

reglementering in voetbalcontext

REGLEMENTERING 
EN WETGEVING

Elke aanpak of beschrijving van een probleem, start bij de definiëring. We geven daarom de definiëring 
van zowel UEFA als de Koninklijke Belgische Voetbalbond. De eerste is de Europese standaard, terwijl 
de definitie uit het reglement van Belgische voetbalbond de reglementaire krijtlijnen uittekent van ons 
voetbal.

UEFA DISCIPLINARY REGULATIONS, EDITION 2019
ARTICLE 14 RACISM AND OTHER DISCRIMINATORY CONDUCT

1. Any person under the scope of Article 3 who insults the human dignity of a person or group  
of  persons  on  whatever  grounds,  including  skin  colour,  race,  religion,ethnic origin, gender or 
sexual orientation, incurs a suspension lasting at least ten matches or a specified period of time, 
or any other appropriate sanction.

2. If  one  or  more  of  amember  association  or  club’s  supporters  engage  in  the behaviour 
described in paragraph 1, the member association or club responsible is punished with a minimum 
of a partial stadium closure. 

3. The following disciplinary measures apply in the event of recidivism:a.a second offence is punis-
hed with one match played behind closed doors and a fine of € 50,000;b.any subsequent offence 
is punished with more than one match behind closed doors,  a  stadium  closure,  the  forfeiting  of  
a  match,  the  deduction  of  points and/or disqualification from the competition. 

4. If  the  circumstances  of  the  case  require  it,  the  competent  disciplinary  body  may impose  
additional  disciplinary  measures  on  the  member  association  or  club responsible,  such  as  
the  playing  of  one  or  more  matches  behind  closed  doors,  a stadium  closure,  the  forfeiting  
of  a  match,  the  deduction  of  points  and/or disqualification from the competition.

5. If  the  match  is  suspended  by  the  referee  because  of  racist  and/or  discriminatory conduct, 
the match may be declared forfeit.

6. The above disciplinary measures may be combined with specific directives aimed at tackling 
such conduct.

Bij wedstrijden die onder de organisatie van UEFA vallen, sanctioneert UEFA bij discriminerende inbreuken 
(spreekkoren, spandoeken,..) met een (minstens) gedeeltelijke sluiting van het stadion bij een eerste 
inbreuk. Bij recidive riskeert een club een wedstrijd achter gesloten deuren en een boete van €50.000. 
Herhaling kan zelfs leiden tot uitsluiting uit de competities. 
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De grote meerderheid van de gezangen in onze stadions en aanmoedigingen rond onze velden zijn 
bedoeld om de spelers of de ploeg aan te moedigen. Deze vormen uiteraard geen probleem, ze dragen 
net bij tot wat het bijwonen van een voetbalwedstrijd zo leuk maakt. Wanneer gezangen, uitspraken of 
daden echter niet meer bedoeld zijn om de eigen club of spelers aan te moedigen, maar om moedwil-
lig te kwetsen en te discrimineren, dan moeten de club, verantwoordelijk voor haar supporters en de 
officials, verantwoordelijk voor het wedstrijdverloop, ingrijpen, volgens de reglementen.

BONDSREGLEMENT KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND 2019-2020:
ARTIKEL B307 NEUTRALITEIT EN NIET-DISCRIMINATIE

1. De clubs verbinden er zich toe neutraal te blijven op politiek, filosofisch en godsdienstig vlak.

2. Elke discriminatie van een land, een persoon of een groep personen op basis van zogenaamd ras, 
gender, huidskleur, afkomst, etnische afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, sociale 
positie, geboorte, vermogen, leeftijd, het geloof, levensbeschouwing, politieke overtuiging of syndicale 
overtuiging, taal of om elke andere reden is streng verboden, en kan aanleiding geven tot een in Art. 
B1901 voorziene disciplinaire sanctie (zo nodig aangevuld met sancties zoals vermeld in boeken
P, V en A), evenals tot een schorsing of schrapping, zonder dat enig bijzonder opzet vereist is.

3. Alle verbale en non-verbale uitingen (andere dan louter individuele), die hetzij kwetsend of bele-
digend zijn ten aanzien van een persoon of groep van personen kunnen aanleiding geven tot de 
in Art. B1901 voorziene disciplinaire sancties (zo nodig aangevuld met sancties zoals vermeldt in 
boeken P,V en A) zonder dat enig bijzonder opzet vereist is.

4. De clubs zien er ook op toe een zelfde verbintenis in hun statuten en huishoudelijk reglement op 
te nemen ten aanzien van hun leden en in hun reglement van inwendige orde ten aanzien van hun 
supporters, en zijn verantwoordelijk voor de naleving ervan door hun supporters. Zelfs indien de 
kwetsende of beledigende uitlating louter individueel is, hebben de clubs de plicht om
alle nuttige/nodige maatregelen te nemen om de in gebreke zijnde supporters te identificeren 
opdat ten aanzien van hen maatregelen kunnen worden genomen (bv. burgerrechtelijke uitsluiting).

GEUZENNAMEN 

Geuzennamen zijn bijnamen die supporters van clubs zichzelf geven en die ze dragen als eretitel, ook 
al zijn deze benamingen in letterlijke zin niet altijd flatteus. Denken we maar aan “De Kakkers”, zoals 
de fans van KV Mechelen zich noemen of “Kielse ratten”, de bijnaam van de Beerschot-supporters. 
Deze zelf aangenomen bijnamen hebben geen negatieve bijklank. Anders wordt het echter wanneer 
deze gelieerd worden aan bepaalde eigenschappen of kenmerken die vanuit een stigma bevolkings-
groepen zogezegd typeren. Zo is de bijnaam “Boeren” op zich wel zonder probleem, de connotatie 
er van in sommige spreekkoren met seksuele voorkeur “alle boeren zijn homo’s” is dat wel, omdat 
een eigenschap, in dit geval een seksuele voorkeur, in dit spreekkoor duidelijk een stigmatiserende, 
pejoratieve bijklank heeft. 
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“ De huid openbaart de ware identiteit van een mens 

niet, het gedrag van een mens daarentegen wel. 

Gelijkheid wilt niet zeggen dat we er hetzelfde uit 

moeten zien. Gelijkheid wilt zeggen dat we accepteren 

allemaal mens te zijn. “

Jordan Botaka, kapitein STVV
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1.2 Burgerlijke wetgeving

Discriminatie is bij wet verboden en is strafbaar. Discrimineren 
is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon 
op basis van persoonlijke kenmerken. Volgens de wet zijn zowel 
discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven 
tegenover een persoon of een groep van personen omwille van 
specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar. Een rechter kan dus 
een discriminerende persoon veroordelen tot het vergoeden van 
het slachtoffer voor de geleden schade. In België is er een wet die 
discriminatie verbiedt op grond van verschillende criteria.

Zo bestaat er in België de:
Antiracismewet 
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen
Antidiscriminatiewet 
Cultuurpactwet 

De antidiscriminatiewet is een strafwet. Ze bestraft ook het aanzet-
ten tot discriminatie, haat of geweld. Door de wet is het mogelijk 
om haatmisdrijven strenger te bestraffen. De basisstraf voor dis-
criminatie is een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en 
met geldboete van vijftig euro tot duizend euro.
Meer informatie over de verschillende discriminatievormen en 
bijhorende voorbeelden vindt u op de website van Unia.

DYNAMIEKEN DISCRIMINERENDE & 
KWETSENDE SPREEKKOREN & UITLATINGEN: 

DADERS EN OMSTAANDERS

Bepaalde namen/geuzennamen kunnen in de loop van de geschie-
denis een negatieve connotatie krijgen. Zo is het evident dat het 
gebruik van de bijnaam “Joden” vragen oproept en niet meer van 
deze tijd is. In dergelijke gevallen is het aan supporters en clubs 
om de dialoog aan te gaan met de gemeenschap in kwestie. Zo 
ging KAA Gent in 2016 de dialoog aan met vertegenwoordigers 
van Native Americans toen er in de Verenigde Staten een discussie 
woedde over het gebruik van symbolen van deze gemeenschap 
als logo’s van sportclubs en in de discussie ook het logo van de 
“Buffalo’s” in het vizier kwam.  
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DYNAMIEKEN DISCRIMINERENDE & 
KWETSENDE SPREEKKOREN & UITLATINGEN: 

DADERS EN OMSTAANDERS

2.1 Daders 

Literatuur geeft aan dat de plegers van kwetsende en discriminerende 
spreekkoren en daden ingedeeld kunnen worden in 3 groepen:

Fanatieke supporters die opgaan 
in de strijd. De hevige emoties die 
gepaard gaan met de wedstrijd, 
zowel op het veld als in de tribune 
en de rivaliteit ten opzichte van de 
tegenstander zijn redenen om een 
scheldkoor aan te heffen. Deze per-
sonen zijn er van overtuigd dat er 
in de context van wedstrijdbeleving 
andere sociale conventies gelden 
en bagatelliseren niet zelden hun 
inbreuken door te verwijzen naar de 
sfeer die volgens hen bij het voetbal 
hoort: “Tijdens het voetbal is alles 
toegestaan”. 

FANATIEKE SUPPORTERS

Individuen die zonder reële over-
tuiging desalniettemin deelnemen 
aan deze handelingen. Als motivatie 
geven zij de groepsdynamiek aan. 
Zij willen deel zijn van een sociale 
omgeving en nemen dan ook deel 
aan de dominante dynamiek. Ook 
deze individuen verschonen vaak 
hun handelingen vanuit de context 
van de heersende sfeer en de tijde-
lijke codes die volgens hen bij deze 
context horen. 

MEELOPERS

Individuen die ook buiten het voet-
bal racistische en discriminerende 
principes aanhangen. 

INDIVIDUEN MET RACISTISCHE 
PRINCIPES

Dit meer theoretische deel van de handleiding geeft een inkijk op de groepsdynamiek en de verschillende 
profielen binnen een groep. Spreekkoren gebeuren immers zeer vaak in een collectieve omgeving. Een diepere 
inkijk in groepsdynamieken en de verschillende profielen binnen een collectief is daarom nuttig voor de aanpak 

van spreekkoren en daden.
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“ Voetbal is een sport die voor iedereen toegankelijk moet zijn en 

waar iedereen zich goed kan voelen zowel op als naast het veld. KV 

Oostende veroordeelt dan ook racisme en discriminatie in gelijk 

welke vorm. ”

Diego Rosseel,

community manager KV Oostende 
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2.1.1 Motieven en rechtvaardigingen

Er bestaan vier vaak terugkerende motieven die plegers van kwetsende en discriminerende spreekkoren 
en daden geven als verklaring voor hun daden. Deze motieven zijn niet altijd duidelijk te onderscheiden en 
lopen ook vaak in elkaar over:

 Rivaliteit en incidenten tussen supportersgroepen
 Emoties uit gebeurtenissen in het spel, bijvoorbeeld een ‘verkeerde’ beslissing van   
 de scheidsrechter, of een ‘gemene’ of ‘onsportieve’ actie van één van de spelers
 Doelbewuste destabilisering van spelers of scheidsrechter om de eigen ploeg te bevoordelen
 Racisme en vooroordelen, baldadigheid, verveling, stoerdoenerij, etc. 

Wanneer een individu zich schuldig maakt aan discriminerende spreekkoren dan rechtvaardigt hij/zij dit 
meestal op basis van één van de volgende gronden: 

 Ontkennen van verantwoordelijkheid: ‘Iedereen doet het’
 Ontkennen van schade: ‘Het is maar om te lachen’
 Banalisering van het gedrag 
 Culpabiliseren, in het kwaad daglicht zetten van de klager 

2.2 Omstaanders: De sociale norm en  sociale controle

Gedrag wordt gestuurd door de conventies of codes 
van de sociale context waarin het plaats vindt; 
het geheel van die codes wordt de sociale norm 
genoemd. Sociale normen zijn contextgebonden. 
Wat in één bepaalde context not done is, kan in een 
andere context wel. Concreet: de sociale norm van 
een kleuterklas verschilt van die van een bestuurs-
vergadering, de sociale norm van een studenten-
doop is niet dezelfde als die van een eredienst of 
begrafenis, het gedrag van bepaalde supporters 
tijdens een voetbalwedstrijd is niet datgene dat ze 
in een andere context zouden uitdragen. 

Sociale codes zijn het resultaat van interactie bin-
nen een groep en de opvolging van bepalingen van 
buiten de groep (top-down, richtlijnen & verboden), 
die bepalen welke gedragingen getolereerd worden. 
Deze codes zijn beïnvloedbaar. Aanpassingen van 
de sociale code of norm kunnen gebeuren door 
bepalingen van buiten de groep (top-down bepa-
lingen zoals richtlijnen of verboden en de opvol-
ging er van). Daarnaast is het cruciaal dat deze 
(uit)gedragen worden door de interactie binnen de 
context zelf, de sociale controle. Bepalingen van 
buitenaf kunnen een aanzet geven, maar sociale 
controle is essentieel voor een duurzame gedrags-
bepaling. Zo zijn bijvoorbeeld rijden onder invloed 

of hoge snelheid in de omgeving van scholen niet 
alleen verboden, ze zijn vooral sociaal onacceptabel 
geworden door een evolutie en bewustwording in 
de sociale codes. 

Twee elementen zijn cruciaal bij dit vraagstuk: 

1. De wetenschap dat mensen deel willen zijn van de 
sociale norm. Als de sociale norm bepaald gedrag 
afkeurt, zal dit minder en minder voorkomen. 
2. Het belang van de peer group; interactie vanuit 
de specifieke groep zelf over de sociale code heeft 
het grootste effect. 

Wedstrijdbeleving in het stadion of aan de 
rand van het veld kent zijn eigen dynamiek, een 
dynamiek die, zeker bij wedstrijden op het hogere 
niveau  mee bepaald wordt door het gegeven van 
de massa. Het is cruciaal om de context van de 
massa en haar dynamieken mee te nemen bij de 
analyse van deze daden en opvolgingstrajecten 
van daders. Aanrader is onder meer het werk 
“Iedereen Supporter” van Filip Boen (2016).
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Gedrag wordt dus in hoge mate mee bepaald door de heersende sociale norm en de reactie vanuit de 
peer group. Cruciaal is dan ook de rol die de leden van de peer group, de omstaanders, kunnen spelen en 
vooral, welke de factoren en omstandigheden zijn die leden van de peer group er toe zullen aan te zetten 
om bij bepaald gedrag in te grijpen en hoe de club die kan creëren. 

FACTOREN

Het belang van de clubcultuur 
Omstaanders zullen pas ingrijpen 
wanneer duidelijk is dat bepaald 
gedrag niet getolereerd wordt 
door de clubgemeenschap zelf. 
Het is cruciaal dat omstaanders 
weten dat de club bepaalde 
spreekkoren en daden afkeurt 
en strijdig vindt met de clubwaar-
den. De club moet hier dan ook 
duidelijk en herhaaldelijk over 
communiceren, zowel met zachte 
campagnes als met harde bood-
schappen van de reglementen en 
sanctionering. Dit moet gebeuren 
met de inzet van alle communi-
catiemiddelen. Bij inbreuken op 
de reglementen, moet de club 
de communicatie herhalen, met 
vermelding van de waarden van 
de club, de reglementering en de 
gevolgen van de inbreuken voor 
club en individuen. 

Het belang van 
gemeenschappelijk bewustzijn 
Om in te grijpen op het gedrag 
van een dader moet een omstaan-
der enkele aanzienlijke drempels 
overwinnen. Indien de omstaan-
der weet dat hij het belang van de 
clubgemeenschap dient en zich 
bewust is dat hij niet alleen zelf 
verantwoordelijkheid neemt, maar 
dat zijn actie de club en de peer 
group ten goede komt en gedra-

gen wordt door de clubomgeving, 
nemen de drempels af. Indien een 
supporter bijvoorbeeld weet dat 
het negatieve gedrag van enke-
lingen de club of de supporters 
als gemeenschap kan straffen 
(boetes, gedeeltelijke sluitingen 
tribune, puntenaftrek), is de kans 
op ingrijpen veel groter. Bij com-
municatie over dergelijke sanc-
ties moet de club echter steeds 
ook de verbinding maken met 
de waarden van de clubgemeen-
schap zelf om een duurzame ver-
andering van de sociale norm te 
verzekeren. 

Herkennen en erkennen van 
inbreuken 
Omstaanders zullen pas ingrij-
pen wanneer duidelijk is dat een 
bepaald gedrag een overtreding 
inhoudt. Het moet dus voor ieder-
een, toeschouwers en clubperso-
neel, duidelijk zijn wat inbreuken 
zijn op de waarden van de club en 
de reglementering. Dit kan gebeu-
ren via professionele training voor 
het clubpersoneel, via duidelijke 
reglementen en communicatie 
vanuit de overkoepelende federa-
tie en herhaalde en in het stadion 
duidelijk zichtbare communicatie 
door de club zelf. 

Vertrouwen in de efficiënte van 
een tussenkomst en in vertegen-
woordigers club
Omstaanders zullen pas ingrij-
pen wanneer ze er op vertrou-
wen dat hun tussenkomst een 
gunstig effect zal hebben. Eerst 
en vooral moet de omstaander 
er in vertrouwen dat zijn tussen-
komst niet alleen gedragen wordt 
door de clubcultuur maar ook een 
dienst is ten aanzien van de club. 
Daarnaast moet hij of zij er ook 
op vertrouwen dat de eigen vei-
ligheid niet in het gedrang komt 
en moet de omstaander weten 
dat de vertegenwoordiger van de 
club tot wie ze zich wenden de 
tussenkomt serieus neemt en zal 
opvolgen volgens de gecommu-
niceerde procedures. 

Kennis van de procedures
Omstaanders zullen pas ingrijpen 
wanneer zij weten welke weg ze 
moeten volgen om hun tussen-
komst effect te laten hebben. 
Daarom moet de club instaan 
voor voldoende en duidelijke com-
municatie over de procedures en 
aanspreekpunten, eventuele con-
tactnummers, de procedures die 
standaard zijn bij spreekkoren. 
Hoe minder onzekere factoren, 
hoe groter de kans op reactie van 
omstaanders bij inbreuken. 

2.2.1 Sociale controle en zelfcorrectie binnen de peer group 
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“ Discriminerende spreekkoren zijn een maatschappelijk probleem 

waarmee sportclubs geconfronteerd worden, maar dat we mee 

proberen de wereld uit te helpen. ”

Matthias Leterme, CEO KV Kortrijk 
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“ Gezangen in de stadions zijn er om een team aan te 

moedigen,  niet om te beledigen. Het is niet normaal om 

de scheidsrechter te beledigen voor een spelbeslissing, 

of vandaag nog een speler op de korrel te nemen

 vanwege zijn huidskleur of seksuele geaardheid.

Anti-Waalse spreekkoren zijn belachelijk, aangezien 

we allemaal in hetzelfde land wonen. Er zou op het veld 

geen onderscheid moeten worden gemaakt tussen 

Walen en Vlamingen. “

Dorian Dessoleil, kapitein Sporting Charleroi
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WANNEER VOETBALLERS & 
VOETBALFANS HET MIKPUNT WORDEN: 

GETUIGENISSEN OVER SPREEKKOREN & DADEN

Discriminerende spreekkoren of daden kunnen bij 
slachtoffers zware negatieve gevolgen veroorzaken. 
De confrontatie met uitlatingen die rechtstreeks 
gericht zijn tegen de identiteit van iemand, laten 
diepe sporen na. Ze raken de geviseerde personen 
in hun kern en in hun passie, die ze niet meer vrij 
kunnen beleven. Dit brengt negatieve psychische 
effecten met zich mee. 
Uit angst voor herhaling gaan slachtoffers vaak 
plaatsen en contexten mijden waar het risico op 
confrontatie bestaat. Zo gebeurt het dan voet-
balfans of spelers het voetbal noodgedwongen 
verlaten. 

Om de impact van de confrontatie met kwetsende 
en discriminerende daden en spreekkoren duidelijk 
te maken, tekende de Pro League de voorbije maan-
den getuigenissen op van spelers, fans, bestuur-
ders en andere personen uit het Belgische voetbal. 
Zij komen voor in deze handleiding en geven een 
inkijk op de impact van kwetsende uitlatingen op 
mede-voetballiefhebbers. 
Deze moedige getuigenissen van liefhebbers van 
het voetbal vormen voor de Pro League een motiva-
tie om te blijven strijden tegen dergelijke uitlatingen. 
De Pro League wenst elk van hen dan ook hartelijk 
te danken voor de inkijk in hun voetbalziel. 
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WANNEER VOETBALLERS & 
VOETBALFANS HET MIKPUNT WORDEN: 

GETUIGENISSEN OVER SPREEKKOREN & DADEN

Voor mijn communie, in de joodse gemeenschap heet dat bar mitswa, heb ik dankzij mijn vader 
voor een wedstrijd mee mogen oplopen. Ik ben toen samen met de spelers het veld op gelopen. 
Ik heb de supporters begroet. Dat blijft echt in mijn geheugen gegrift staan. Sindsdien brandt dat 
vuur volop in me. Ik blijf het voetbal met passie volgen. 
Voetbal is voor mij een feest, een grote verbroedering. Het is een moment dat je deelt met je 
familie, je vrienden, met andere culturen ook. 
Helaas hoor je in de tribunes maar al te vaak spreekkoren die heel betreurenswaardig zijn. Ze 
zingen niet alleen van ‘al wie niet springt, is een jood.’ Ze wijzen je als jood met de vinger, en dat 
doet wel pijn. Zo is het tijden WO II ook begonnen. Joden werden toen met de vinger gewezen. 
Dat brengt angst met zich mee, maar ook woede en verdriet. Je staat echt wel verbouwereerd 
aan de grond genageld door wat zich voor je ogen afspeelt. Je voelt je ook machteloos. Je staat 
daar alleen tegenover die tribune die zulke dingen zingt. Ik wil hen vragen daarmee op te houden. 
Een ploeg schiet er echt niks mee op als de supporters zo doen. Supporter trots voor je ploeg, 
zonder anderen met de vinger te wijzen. 

David, Joodse voetbalfan 
.

Ik was voor het eerst slachtoffer van racisme toen ik 20 jaar oud was en in Bulgarije speelde. Daar 
vonden deze incidenten elke week plaats, zonder dat de federatie reageerde. De tweede keer was 
in Kortrijk toen ik er met KRC Genk speelde. Meer recent ontving ik racistische beledigingen op 
sociale media na de halve finale van de FA Cup. Gewoon omdat ik mijn kapitein verdedigde die 
ook een slachtoffer was.
Het is heel moeilijk om te accepteren dat je als een dier wordt behandeld. Op dat ogenblik spelen 
er veel gevoelens, zoals woede, onrecht en walging. Maar steeds moeten we zien kalm te blijven 
en de incidenten waar we het slachtoffer van zijn te rapporteren en aan te klagen.
De sleutel ligt bij de jeugd en hun vorming. We moeten hen de waarden van respect voor anderen 
bijbrengen, maar vooral dat we allemaal gelijk zijn, ondanks het verschil in kleur, afkomst, religie, 
seksuele geaardheid, enz. Sportwedstrijden en stadions zijn momenten en plaatsen om te ont-
spannen of de stress uit het dagelijkse leven te ventileren. Dit zijn geen gelegenheden om je haat 
ten opzichte van de andere te gaan uiten.

Christian Kabasele (Watford FC, Belgian Red Devils) 

Op 19 augustus 2011 werd Eiji Kawashima, toenmalig keeper van Lierse SK op de korrel genomen 
door Beerschot-supporters die de kernramp in Fukushima aangrepen om de doelman persoonlijk 
te treffen. De doelman protesteerde tegen de scheidsrechter, die het spel een paar minuten stopte 
om de orde te herstellen. Na de wedstrijd barstte de keeper van Lierse in tranen uit in de kleed-
kamer en uitte hij zijn woede over de beledigingen met betrekking tot de kernramp in Fukushima 
(maart 2011). ‘Ik kan veel dingen door de vingers zien, maar niet dit. Het op deze manier gebruiken 
van het verschrikkelijke drama van Fukushima is niet humoristisch, het is voorbij de menselijke 
waardigheid.’ 

Eiji Kawashima (ex-speler Lierse SK)



22 Discriminerende & kwetsende spreekkoren & uitlatingen

Ook in het vrouwenvoetbal komt helaas discriminatie voor. Vaak krijg ik als eerste vraag: “ zijn er 
veel potten in jullie ploeg?”. Alsof dat relevant is.

Het mooie aan vrouwenvoetbal is dat je seksuele geaardheid of je uiterlijk helemaal  geen rol spelen. 
Of je nu hetero, lesbisch, biseksueel bent met kort of lang haar: niemand maakt er een punt van. 
Dat geldt ook voor je huidskleur en religie. Daarom is het ook een omgeving waar vrouwen zich 
sneller uiten. Mijn huidige voetbalploeg wist het als eerste dat ik op meisjes viel, gewoon omdat 
ik me daar enorm aanvaard voelde. Zij zagen mijn geaardheid als een klein, onbelangrijk detail. 
Dat is in het mannenvoetbal totaal anders, daar is homoseksualiteit nog steeds een groot taboe, 
want mannenvoetbal is voor “echte” mannen toch?

Voetbal is voor iedereen. Het is een sport die heel veel mensen verbindt. Dat is ook de reden waarom 
ik tot mijn 17 heb gevoetbald met jongens in TK Meldert. Ik voelde mij verbonden met hen. Mijn 
teamgenoten zagen me steeds als één van hen, ook al was ik een meisje. Dat toont aan dat je bij 
voetbal in geen enkel geval moet rekening houden met hoe een persoon is of hoe die eruit ziet. 
Dat is bijzaak. Wat die persoon van meerwaarde biedt binnen een ploeg, dat is het belangrijkste.

Kassandra Missipo (KAA Gent, Red Flames)



Discriminerende & kwetsende spreekkoren & uitlatingen 23



24 Discriminerende & kwetsende spreekkoren & uitlatingen



Discriminerende & kwetsende spreekkoren & uitlatingen 25

Toen ik de gezangen voor het eerst hoorde, voelde ik me vernederd, daarna werd ik boos. 
Het ergst waren de oerwoudgeluiden. Soms deden zelfs de supporters van mijn eigen club mee.
Ik herinner me dat ik mijn vader gebeld had om hem te vertellen wat er gebeurde. “Ik vertelde 
hem hoe slecht ik me voelde maar hij zei dat ik moest spelen en sterk moest zijn, omdat hij niet 
wilde dat ik me helemaal van slag zou laten brengen. Maar hij niet wist hoe slecht ik me voelde. 
Op een dag was hij naar een wedstrijd komen kijken. Toen hij op zijn zitje plaatsnam, gingen alle 
blanken van hem weg en gingen ergens anders zitten. “Wat is er aan de hand, stink ik?”, zei hij. - 
het stoorde hem niet… 
Na al die jaren kan ik je wel verzekeren: zelfs als je je erop voorbereidt, het raakt je nog steeds 
keihard als het dergelijke spreekkoren je overkomen … 

Yaya Toure 
(ex- SK Beveren, FC Barcelona & Manchester City, over zijn ervaringen bij Metalurh Donetsk, 2003)

.
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Ik ben uit Senegal vertrokken omdat ik volgens mijn ouders te veel met voetbal bezig was. Ze 
hebben me toen naar mijn zus gestuurd om daar te gaan studeren. Zo ben ik in Frankrijk terecht 
gekomen en daar bleek dat ik me het best van al zou kunnen integreren door lid te worden van 
een kleine voetbalclub en daar vrienden te maken. Als je als Afrikaan naar Europa komt en je kent 
hier weinig mensen, dan maak je niet zomaar vrienden. Dankzij het voetbal lukt dat veel beter. 
In de kleedkamer kom je heel veel nationaliteiten tegen. Veel verschillende karakters, mensen 
uit verschillende continenten. Maar met een bal aan je voet spreek je allemaal eenzelfde taal. Je 
verstaat elkaar en dat helpt om banden te smeden. 

Ik had het geluk gehad om vaak voor volle tribunes te mogen spelen. Ik voelde me toen wel trots. Het 
was echt leuk. Je kunt dat moeilijk uitdrukken. Je passie voor voetbal maakt dat gevoel erg sterk. 
Je hebt in het voetbal dus veel onvergetelijke momenten. Maar er zijn ook momenten waarop je 
je afvraagt wat je daar komt zoeken. Je voelt je soms geen voetballer meer, gewoon omdat je 
dingen ziet gebeuren die je op een voetbalveld niet hoort te zien. Als ik supporters racistische 
liederen hoor zingen tegen Afrikanen en als ze je van alles naar het hoofd slingeren, dan kan je 
daar om een gegeven moment niks tegen beginnen. Het gaat om een hele massa mensen op de 
tribune die zich kunnen permitteren te zingen wat ze willen. 

Het gaat niet alleen om racisme, het gaat om de hele gemeenschap en om al die problemen die 
je in het voetbal kunt tegenkomen. We moeten dat een halt toeroepen. Voetbal moet gaan om 
plezier, om mensen die samen genieten. Als je merkt dat dat in een stadion niet meer kan, moet 
je ingrijpen. 

Mbaye Leye (ex- voetballer, T2 Standard de Liège).
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Mijn coming out is vlot verlopen. Ik was wel bang voor eventuele reacties, maar dat bleek achteraf 
niet nodig te zijn. Mijn ploeggenoten zijn daar allemaal heel goed met omgegaan. Ik vertelde hun: 
“Kijk gasten, ik val op jongens maar blijf nog steeds dezelfde Matthias die jullie kennen.” Mijn 
teamgenoten hadden het niet echt verwacht, maar aanvaardden het ook heel snel.

Zelf heb ik gelukkig nooit problemen gehad op het voetbalveld, misschien ook omdat supporters 
en tegenspelers niet weten dat ik homo ben. Af en toe ben ik ook scheidsrechter voor een match 
bij de jeugd of reserven. Eén keer heb ik de wedstrijd kort stilgelegd omdat supporters kwetsende 
uitspraken deden richting een allochtone speler. Ik ben dan naar de supporters gegaan en heb hun 
gezegd dat dit niet thuishoort op een voetbalveld en als ik het nog eens zou horen de wedstrijd 
definitief zou stil leggen. We hebben de wedstrijd kunnen uitspelen. Ik vind het heel belangrijk om 
het debat aan te gaan en niet zomaar alles over je heen te laten lopen.

Het is en blijft zeer jammer als supporters in het stadion zaken roepen als ‘alle boeren zijn homo’s’. 
Ook de uitspraak van Leandro Trossard tijdens de kampioensviering van Racing Genk heeft heel 
wat teweeg gebracht heeft binnen de holebigemeenschap. Dit heeft op bepaalde jongens een 
zware impact. Je moet je voorstellen dat je bijna op het punt staat om je te outen bij je ploegge-
noten en dan allemaal samen naar een match gaat kijken en deze koren hoort. Dan kan je van 
vooraf aan beginnen.

Ik vind dat er meer ingezet moet worden op sensibilisering. Ik zou graag het debat aangaan 
met supporters, met clubs en spelers opdat ze beseffen welke impact hun woorden en daden 
hebben op kwetsbare jongeren. Als supporters de spelers in hun armen gaan sluiten ongeacht 
de afkomst, huidskleur, geloof of geaardheid ben ik er zeker van dat deze spelers beter zullen 
presteren. Wanneer er negatieve reacties komen moet men de vraag durven stellen: waarom zeg 
je dat? Waarom zou ik minder zijn dan jou omdat ik homo ben?

Matthias De Roover (amateurvoetballer FC Eksaarde, Mr Gay Belgium)
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Als kind ben ik op mijn 6 jaar ongeveer beginnen te voetballen. Tot mijn 17e, dan ben ik supporter 
geworden. Je zit daar met een aantal duizenden mensen samen in dat stadion en er wordt gezon-
gen, er wordt gedanst. Je zit echt wel in die adrenaline, in het bruisende van alles wat er op en 
rond dat veld gebeurt. Dat is een redelijk uniek gevoel dat je op dat moment meemaakt, omdat jij 
je verbonden voelt en deel voelt van die massa supporters die als één blok achter die ploeg staan. 
Er zijn er soms die het verkloten. Als mensen dingen beginnen te roepen die sowieso niet naar 
mij gericht zijn, maar waar ik me wel aangesproken voel… Als iemand de tegenstander uitmaakt 
voor vuile janet, dat raakt je toch. Dan heb ik de neiging om in mijn schulp te kruipen en wil ik 
eigenlijk een soort onzichtbare koepel over mezelf trekken om mij te kunnen onttrekken aan wat 
er rondom mij gebeurt. Dat maakt je wel een beetje triest, eigenlijk. 

Het enige wat ik tegen die mensen zou willen zeggen: “Besef je wel dat je een aantal mensen 
rondom jou rechtstreeks daarmee kwetst?”. En het excuus achteraf is altijd: “Dat was toch niet op 
u bedoeld? Ik bedoel dat toch niet letterlijk of niet slecht?”. Maar ondertussen is het wel gezegd 
en worden die uitspraken mainstream en deel van het normale discours. Zonder dat mensen erbij 
stilstaan dat ze echt wel kwetsend kunnen zijn. En eens de mensen dat gaan beseffen, dan gaan 
ze erop letten, en gaan ze het niet meer doen. 

Kenny, LGBTQ-supporter 

Iemand voorbij willen spelen, samen vieren van een goal, samen trainen, plezier in het spel hebben 
en samen een missie hebben en dat tot voldoening brengen. Daardoor heb ik mijn ziel verkocht 
aan het voetbal. Als je in een eliteploeg speelt, train je elke dag met elkaar. Dan ben je eigenlijk 
meer met de jongens dan bij je eigen familieleden. Die jongens zijn eigenlijk meer familie dan 
je eigen officiële familie. Vriendschap wil ik het niet noemen. We zijn eigenlijk meer familie. Je 
debuutwedstrijd, dat is iets wat je nooit vergeet. Dat is echt een onbeschrijflijk gevoel, de goal 
die je maak, het plezier en je ploegmaten die het je gunnen. Ze weten dat het je eerste goal is. 
Ja, dat was heerlijk. 

De lol is eraf al je weleens in een stadion komt en onheus wordt bejegend. In Nederland hebben ze 
een nummer: “we hebben geen bananen vandaag.” Dat nummer werd een aantal keren gezongen 
bij de balcontacten van de donkere jongens. Het is niet fijn. Het is ook onbegrijpelijk waarom je 
dat zou willen doen. Van mijn jonge jaren heb ik het al meegemaakt. Dus over de jaren heen. Je 
ziet wel dat het erger wordt door sociale media, het internetgebeuren. Dat het persoonlijk wordt, 
en dat bepaalde mensen het vergroten.  

De lol is eraf als je weleens in een stadion komt en onheus wordt bejegend. In Nederland hebben ze 
een nummer: “we hebben geen bananen vandaag.” Dat nummer werd een aantal keren gezongen 
bij de balcontacten van de donkere jongens. Het is niet fijn. Het is ook onbegrijpelijk waarom je 
dat zou willen doen. Van mijn jonge jaren heb ik het al meegemaakt. Dus over de jaren heen. Je 
ziet wel dat het erger wordt door sociale media, het internetgebeuren. Dat het persoonlijk wordt, 
en dat bepaalde mensen het vergroten.  

Brian Tevreden (ex-CEO KSV Roeselare) .
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Twee jaar geleden  kwam ik voor het eerst in aanraking met racistische opmerkingen. Supporters in 
de tribune deden apengebaren naar mij. Natuurlijk voelde ik mij meteen gekwetst hierdoor. Ik had 
helemaal niets fout gedaan en toch werd ik zo zwaar aangepakt. Ik begreep totaal niet waarom. 
Gelukkig had de vierde scheidsrechter dit onmiddellijk door. De scheidsrechter verdedigde mij 
meteen en meldde dit achteraf in het verslag. Hier ben ik zeer blij om want soms krijgen spelers 
ook al eens een gele kaart als ze hierop reageren. 

Ook vorig seizoen heb ik helaas een voorval van discriminerende spreekkoren gehad. Op het einde 
van de match tegen KV Kortrijk begonnen ineens een groepje supporters naar alle Afrikaanse 
spelers te roepen. Ik wou onmiddellijk reageren omdat ik face-to-face hen op hun fout wou wij-
zen. De wedstrijd was toch gedaan dus ik kon naar hen toe gaan in de tribune, maar de stewards 
hebben mij gekalmeerd en zelf ingegrepen. Ik vind het echt goed dat op het moment zelf ik altijd 
steun krijg, maar achteraf wordt er helaas nooit door hogerop ingegrepen. Zolang dat niet gebeurd, 
moeten wij maar reageren op zulke ontoelaatbare praktijken. 

Na die wedstrijd kreeg ik via Instagram een bericht van één van de daders om zich te verontschuldi-
gen. De daders moeten gestraft worden, maar je moet ze ook wel te kans geven om zich te kunnen 
verbeteren daarna. Iedereen maakt fouten.  Wij moeten een voorbeeld nemen aan Engeland. Daar 
liggen de straffen veel hoger. Je krijgt er veel sneller een stadionverbod voor discriminerende 
spreekkoren. Maar daar zie je ook dat het probleem zelden nog voor komt. In België zouden de 
daders ook sneller en harder gestraft moeten worden.  

Ikzelf zou altijd reageren als ik een voorval van racisme in het stadion zie, zelfs bij de tegenpartij.  
Ook al is de tegenstander de grootste vijand op het veld, niemand verdient het om zo behandeld 
te worden. Vaak zeggen supporters wel: het is maar om te lachen maar ik ben er zeker van dat 
deze mensen het altijd menen. Gelukkig ben ik door de supporters van Standard de Liège altijd 
goed aanvaard. Ik weet dat zij nooit racistische uitspraken naar mij of anderen zouden roepen. 
Supporters moeten leren denken aan de kinderen in het stadion. Racisten worden niet geboren. 
Dat komt doorheen de jaren als gevolg van de opvoeding. Als in de Belgische stadions dit als 
normaal geschouwd wordt, dan gaan jonge supporters dit ook overnemen. Iedereen komt naar 
het voetbal om zich te amuseren, niet om de tegenstander uit te schelden. Ik wil dan ook vragen 
aan de omstaanders om direct in te grijpen als je iets hoort dat niet kan. Door hen aan te pakken, 
tonen we dat dit niet sociaal aanvaard is.

Paul – José Mpoku (Standard de Liège) 
.
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“ Voetbal is de enige echte mondiale sport in de wereld. 

Voetbal bepaalt mee de identiteit voor heel veel men-

sen, over rassen, gender, leeftijden, nationaliteiten en 

achtergronden heen. Ik geniet enorm van die diversiteit 

en internationale dimensie. Racisme heeft geen plaats 

in de toekomst van het voetbal. “

Peter Croonen, 

voorzitter KRC Genk, voorzitter Pro League
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AANPAK SPREEKKOREN EN 
UITLATINGEN DOOR CLUBS

Discriminatie en racisme zijn door de strafwet verboden. Inbreuken worden door de veiligheidsdiensten 
geverbaliseerd en leiden tot vervolging.

De federaties of koepelverenigingen zijn bevoegd voor de reglementering en de handhaving van deze. Zij 
zijn dus bevoegd voor sanctionering van de leden of aangeslotenen. Federaties en koepelverenigingen 
staan ook in voor de communicatie over de reglementering en mogelijke campagnes. 
Discriminatie en racisme zijn door artikel B.307 Neutraliteit en niet-discriminatie van het 
bondsreglement verboden. Inbreuken hierop leiden tot vervolging. 

Clubs zijn volgens de reglementering van de federaties (UEFA en KBVB) aansprakelijk voor het gedrag 
van elke persoon die zij in dienst hebben en voor het gedrag van hun supporters. Zij worden geacht 
engagement te nemen in de sensibilisering van de eigen supporters.

De toeschouwers en andere deelnemers aan het voetbalgebeuren zijn steeds verantwoordelijk voor 
hun eigen gedrag en dienen de richtlijnen, de wetgeving en het reglement van inwendige orde van 
de clubs te respecteren. De club kan geleden schade steeds verhalen op de individuele supporters. 

UITGANGSPUNTEN

ACTOREN

Federatie (KBVB en Pro League): bevoegd voor de reglementering en de handhaving van deze. Zij zijn 
dus bevoegd voor sanctionering van de leden of aangeslotenen. Federaties en koepelverenigingen 
staan ook in voor de communicatie over de reglementering en mogelijke campagnes.

Match Delegate: Officiele functie, door Bondsreglement gereguleerd. De Match Delegate is officiële 
waarnemer tijdens wedstrijden van 1A en 1B. Hij neemt in zijn verslag eventuele inbreuken door toe-
schouwers op het bondsreglement op die hij aan het bondsparket bezorgt. Bij spreekkoren is hij er 
toe gebonden om de vierde official in te lichten en aan te zetten om de officiële driestappenprocedure 
op te starten.

Scheidsrechter: Officiële functie, door Bondsreglement gereguleerd. De scheidsrechter leidt de wed-
strijd. Scheidsrechters zijn verplicht om elke onregelmatigheid die zich voordoet tijdens de wedstrijd 
op te nemen in hun scheidsrechtersverslag. Bij discriminerende spreekkoren moet hij een driestap-
penprocedure volgen, waarbij hij eerst een boodschap laat omroepen in het stadion. In fase 2 zal hij 
de wedstrijd tijdelijk onderbreken en de spelers naar de kleedkamers sturen. Bij inwerkingtreding van 
fase 3 zal de wedstrijd definitief gestaakt worden. 
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Clubs: zijn volgens de reglementering van de federaties (UEFA en KBVB) aansprakelijk voor het gedrag 
van elke persoon die zij in dienst hebben en voor het gedrag van hun supporters. Zij worden geacht 
engagement te nemen in de sensibilisering van de eigen supporters.

Veiligheidsverantwoordelijke: Andermaal een officiële functie, die geregeld wordt in het Bondsreglement. 
Heeft een superviserende en coördinerende rol en staat in contact met de scheidsrechter indien de 
driestappenprocedure wordt toegepast. Hij is speciaal gemachtigd om aan de politiediensten inlich-
tingen te verstrekken, die vervolgens een proces-verbaal van de feiten kunnen opstellen. Hij staat aan 
het hoofd van de hiërarchische veiligheidsstructuur. 

Supporters Liaison Officer: Volgens Koninklijk Besluit gereglementeerde brugfunctie die dialoog 
tussen de club en de supporters begeleidt. Moet draagvlak voor campagnes bij fans verzekeren door 
hen mee te nemen in opmaak communicatie en campagnes. 

Steward: De hoofdtaak van de steward is het begeleiden van de mensen in het stadion. Ze werken in 
een hiërarchische structuur en moeten rapporteren aan de hoofdsteward, die rechtstreeks onder de 
veiligheidsverantwoordelijke werkt. Stewards kunnen de toeschouwers attent maken op hun ongepaste 
uitlatingen en na de wedstrijd een rapport opstellen. Ze kunnen supporters het stadion uitzetten indien 
deze het Reglement van Inwendige Orde niet naleven.  

Community (CSR) manager: Functie binnen de dagelijkse werking van de club. Zet het sociaal beleid 
van de voetbalclub op. Maakt verbinding met maatschappelijke thema’s en sociale organisaties en 
zet campagnes op, vanuit de club of collectief met de Pro League. 
Speaker:  zijn verplicht om op aangeven scheidsrechters of Match Delegate in de eerste fase van het 
driestappenplan een boodschap om te roepen die toeschouwers aangeeft dat spreekkoren niet kunnen 
en ze kunnen leiden tot stopzetting van de wedstrijd. 

Supportersfederaties en -verenigingen: kunnen een belangrijke rol spelen in het verspreiden van 
boodschappen naar hun achterban en mee helpen om draagvlak te creëren en de sociale context te 
versterken. Als de club haar beleid rond spreekkoren wil opnemen of voorstellen, gaat ze daarom best 
in gesprek met de supportersfederatie. De Supporters Liaison Officer is hiervoor de geschikte persoon.  

Politiediensten:  waken mee op de toepassing van de richtlijnen en nemen in geval van inbreuken de 
nodige (preventieve en repressieve) maatregelen. 
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“ Voetbalstadions worden tegenwoordig door sommige fans 

beschouwd als een strijdtoneel waar ze uiting kunnen geven aan 

bepaalde gevoelens die ze zogezegd elders niet kunnen uitdruk-

ken. Aan deze fans zou ik een ding kwijt willen: wat als kwetsend 

ervaren zou kunnen worden door jullie eigen familie, vrienden, 

buren of collega’s hoort ook niet thuis in een stadion. ”

Alain Eliasy, 

community manager, Royale Union Saint-Gilloise 
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“ KRC Genk is een club in een uitgesproken 

multiculturele regio. Wij veroordelen ten strengste elke 

vorm van discriminatie. Spreekkoren in een 

voetbalstadion moeten een steun zijn voor onze ploeg 

op het terrein. 

Wie zich schuldig maakt aan discriminerende

 en/of kwetsende spreekkoren, heeft geen plaats in 

een voetbalstadion. “

Erik Gerits, CEO KRC Genk
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4.1 Preventie: Het belang van communicatie

Zoals reeds eerder aangehaald is communicatie cruciaal in de aanpak van discriminerende en kwet-
sende spreekkoren en daden. Belangrijk is dat het gehele beleid van de club bekend is bij de achterban. 
Zowel zachte communicatie (over de waarden van de club) als harde communicatie (reglementering 
en sanctionering) moeten aan bod komen.

4.1.1 Zachte communicatie

In de zachte communicatie over kwetsende spreekkoren en uitlatingen moet de club steeds de link leggen met zijn 
eigen waarden en identiteit. De club geeft aan dat discriminerende en kwetsende spreekkoren en daden nooit in over-
eenstemming zijn met de waarden die de clubgemeenschap uitdraagt, zoals sportiviteit, de sterkte van het collectief, 
teamgeest, verbondenheid. Dit gebeurt zowel expliciet als impliciet, intern als extern, op alle niveaus en kanalen.

Bijzondere aandacht moet gaan naar de jeugdopleiding. De impact van ongepaste uitlatingen op jonge 
spelers is erg zwaar. Daarom moet aangepaste communicatie voorzien worden richting ouders en 
toeschouwers en voorziet de club ook best een specifiek beleid voor de jeugdtrainers, begeleiders 
en clubscheidsrechters over hoe zowel preventief als reactief om te gaan met dergelijke uitlatingen. 

Clubs kunnen en moeten zich aansluiten bij natio-
nale en internationale campagnes, zoals de jaarlijkse 
Football for ALL campagne of de FootballPeople 
Weeks van FARE maar het is erg belangrijk om de 
communicatie te doen vanuit de identiteit van de 
club. Verbinding met die identiteit maakt het mak-
kelijker om de achterban van de club te bereiken 
en het draagvlak te vergroten om de sociale norm 
positief te beïnvloeden.

Duidelijke communicatie, met nadruk op de waarden 
van de club
Externe maar ook interne communicatie: mede-
werkers en vrijwilligers zijn immers ambassadeurs 
van de club
Bijzondere aandacht en aanpak voor de jeugdop-
leiding: spelers en ouders, coaches en begeleiders
Communicatie vanuit de identiteit van de club bevor-
dert het bereiken van de achterban
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DIRECTE COMMUNICATIE MET DE SUPPORTERSFEDERATIE

In dit proces doet de club er goed aan om haar beleid rechtstreeks voor te stellen aan haar supporters, bijvoorbeeld 
via de supportersfederatie, het fanboard of een andere vertegenwoordiging van de fans. De club kan het engagement 
van leidersfiguren bij de supporters vragen om een actieve rol op te nemen om mee de waarden van de club en de 
sociale norm te bewaken.
De Supportersfederaties kunnen het initiatief nemen om hun leden een charter te laten ondertekenen waarin ze zich 
er toe verbinden om zich niet te buiten te gaan aan negatief gedrag. De supportersfederatie kan overtredingen van de 
bepalingen uit het charter sanctioneren met verlies van tickets en zelfs verlies lidmaatschap. 

Clubs zijn levende gemeenschappen, soms met meer leden (spelers, medewerkers, vrijwilligers, 
fans…) dan een middelgrote Belgische stad en gemeente. Het is daarom belangrijk dat clubs de 
boodschap uitdragen dat openheid en diversiteit kernwaarden zijn van de gemeenschap die de club 
is. Wie kwetsende spreekkoren zingt, kan leden van de eigen gemeenschap treffen. 

COMMUNICATIEMIDDELEN:

De club kan verschillende communicatiemiddelen inzetten om de boodschap te brengen dat kwetsende en discrimi-
nerende spreekkoren niet tot de waarden van de club horen: 

 De site en sociale media van de club
 De ledboarding en het scorebord 
 Het wedstrijdticket/digitale toegangsbewijs
 Badges op (officiële) kledij

WELKE ACTIES KUNNEN CLUBS, ONGEACHT HUN GROOTTE UITWERKEN ?

 Een charter/actieplan met het beleid van de club uitwerken. Medewerkers, (jeugd)spelers, supporters,  
 ouders kunnen dit promoten en ondertekenen
 Vertegenwoordigers van de club gaan het gesprek aan over de waarden en het engagement van de club 
 Inzetten van spelers in campagnes. Mogelijk kunnen spelers over hun ervaringen vertellen
 Deelname aan nationale campagnes of zelf campagnes uitwerken
 Diversiteit in de club niet beperken tot spelerskernen
 Begeleidingstraject voor daders van koren opzetten

En vooral: “Walk the talk”; indien er incidenten zijn, krachtdadig en consequent reageren.



“ Beerschot is rauw, origineel, creatief en eigenzinnig, en wil 

die waarden ook kunnen uitdragen via spreekkoren. 

Voor racisme en discriminatie is geen plaats. In het Olympisch 

Stadion gaan sfeer en emotie hand in hand met 

verdraagzaamheid en respect. ”

Sven Van den Abbeele, community manager K. Beerschot VA
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4.1.2 Hardere communicatie

De zachte communicatie zal de overgrote meerderheid van de supporters overtuigen van de waarden van de club. Toch 
moet de club ook rekening houden met een kleine minderheid aan toeschouwers die over de schreef kunnen gaan. 
Clubs moeten dan ook duidelijk communiceren over de regelgeving en reglementering en de mogelijke sancties, zowel 
voor de club als voor de individuele supporter, opdat de gevolgen van inbreuken en de mogelijke schade duidelijk zijn. 

Zoals aangegeven in het Actieplan inzake spreekkoren en daden van de Pro League, dat op 20 februari 2018 unaniem 
werd goedgekeurd door alle clubs, is het belangrijk dat zowel de Pro League als alle clubs steeds duidelijk en ondub-
belzinnig stelling innemen tegen kwetsende en discriminerende spreekkoren en acties. 

“Clubs geven aan dat dergelijke uitlatingen geen plaats hebben binnen en buiten het stadion en herinneren hun achterban 
aan de zero tolerance voor inbreuken hieromtrent.”

ARTIKEL B307 NEUTRALITEIT EN NIET-DISCRIMINATIE, BONDSREGLEMENT KBVB 
2019-2020

1. De clubs verbinden er zich toe neutraal te blijven op politiek, filosofisch en godsdienstig vlak.

2. Elke discriminatie van een land, een persoon of een groep personen op basis van zogenaamd ras, 
gender, huidskleur, afkomst, etnische afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, sociale 
positie, geboorte, vermogen, leeftijd, het geloof, levensbeschouwing, politieke overtuiging of syndi-
cale overtuiging, taal of om elke andere reden is streng verboden, en kan aanleiding geven tot een 
in Art. B1901 voorziene disciplinaire sanctie (zo nodig aangevuld met sancties zoals vermeld in 
boeken P, V en A), evenals tot een schorsing of schrapping, zonder dat enig bijzonder opzet vereist is.

3. Alle verbale en non-verbale uitingen (andere dan louter individuele), die hetzij kwetsend of bele-
digend zijn ten aanzien van een persoon of groep van personen kunnen aanleiding geven tot de 
in Art. B1901 voorziene disciplinaire sancties (zo nodig aangevuld met sancties zoals vermeldt in 
boeken P,V en A) zonder dat enig bijzonder opzet vereist is.

4. De clubs zien er ook op toe een zelfde verbintenis in hun statuten en huishoudelijk reglement op 
te nemen ten aanzien van hun leden en in hun reglement van inwendige orde ten aanzien van hun 
supporters, en zijn verantwoordelijk voor de naleving ervan door hun supporters. Zelfs indien de 
kwetsende of beledigende uitlating louter individueel is, hebben de clubs de plicht om alle nuttige/
nodige maatregelen te nemen om de in gebreke zijnde supporters te identificeren opdat ten aanzien 
van hen maatregelen kunnen worden genomen (bv. burgerrechtelijke uitsluiting).

REGELGEVING CLUBS
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SANCTIES CLUBS

Het bondsreglement geeft volgende sancties aan die clubs riskeren wanneer toeschouwers zich bezondigen aan 
discriminerende en kwetsende spreekkoren: 

 Boete tot 5000€ voor profclubs (art B.1916)
 Wedstrijd achter gesloten deuren: (art. P1919)
 Niet-toekenning van punten: (art. P1917)

Het intern reglement van de Pro League inzake tijdelijke of definitieve schorsing van de wedstrijd ten gevolge van 
negatief supportersgedrag legt clubs financiële vergoedingen op bij een tijdelijke of definitieve stillegging van de 
wedstrijden door negatief supportersgedrag, waaronder dus ook spreekkoren:

 1A: €25.000 voor de tijdelijke stopzetting en €50.000 voor de definitieve stopzetting
 1B: €10.000 voor de tijdelijke stopzetting en €20.000 voor de definitieve stopzetting

REGELGEVING INDIVIDUEN

Ook individuen moeten zich aan de wetgeving en reglementering houden. We gaven reeds aan dat racisme en discri-
minatie verboden zijn volgens de burgerlijke wetgeving, die uiteraard ook van toepassing is in de stadions en rond de 
voetbalvelden. De politiediensten waken mee op de toepassing van de richtlijnen en nemen in geval van inbreuken de 
nodige (preventieve en repressieve) maatregelen. Zo riskeert de overtreder een administratief stadionverbod opgelegd 
door de Voetbalcel en een geldboete.

Daarnaast heeft elke club verplicht in zijn Reglement van Inwendige Orde volgende bepaling inzake kwetsende en 
discriminerende spreekkoren opgenomen.

Inbreuk op dit artikel kan leiden tot een burgerrechtelijke uitsluiting uitgesproken door de club. De Pro League legt een 
standaard stadionverbod van 2 jaar (1 jaar voorwaardelijk) op voor inbreuken op Artikel 8 en een verplichte vorming 
voor een terugkeer in het stadion mogelijk is. De Procedure voor de burgerrechtelijke uitsluiting vind je in de bijlage 
van deze handleiding.

Indien clubs een financiële sanctie opgelegd krijgen, zijn ze in de mogelijkheid om deze te verhalen op de (geïdentificeerde) 
daders. Naast een stadionverbod riskeren overtreders dus ook een aanzienlijke financiële sanctie.

“Artikel 8. In het stadion zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren, spandoeken en onbetamelijke 
uitlatingen op welke wijze ook die aanleiding geven tot racisme, homofobie, xenofobie, provocatie 
en discriminatie verboden.”
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4.1.3  Meldpunt

De club kan een meldpunt voor discriminerende spreekkoren en kwetsende uitlatingen installeren. Dit is een laag-
drempelig aanspreekpunt waar spelers, supporters, stewards en andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag 
of met een klacht. Er is een algemeen contactadres (emailadres, telefoonnummer, link website) dat duidelijk gecom-
municeerd is en zo bekend kan raken. 

De rol van contactpersoon die dit meldpunt bemant kan worden opgenomen door één persoon of door een samen-
werking tussen bijvoorbeeld de CSR Manager, SLO en veiligheidsverantwoordelijke. Deze drie partijen kunnen elke 
melding gezamenlijk bespreken om zo de juiste procedure te volgen.

Het is belangrijk dat een club een cultuur van openheid creëert opdat slachtoffers de stap kunnen zetten om eventuele 
klachten te melden en dat ze steeds een opvolging verzekert van eventuele meldingen met kwalitatieve communicatie.

TIPS OM HET BESTAAN EN DE ROL VAN DIT MELDPUNT BEKEND TE MAKEN

De Pro League ontwierp voor elke club al een flyer voor stewards genaamd: “Discriminerende spreekkoren: 10 zaken 
om te onthouden”. Deze uniforme basisinformatie kan elke club gebruiken om supporters en stewards tijdens de 
wedstrijd te sensibiliseren 

Vermeld het meldpunt op de website en via de sociale media en vermeld expliciet het belang van het melden van 
incidenten. 

Verzeker de toegankelijkheid van het meldpunt. Zorg ervoor dat de contactpersoon bereikbaar is, communiceer dui-
delijk over de tijdstippen (bv. tijdens wedstrijddagen)

DE BEMANNING VAN HET MELDPUNT GARANDEERT VOLGENDE ZAKEN 

De regelgeving en protocollen van de club zijn gekend en zullen toegepast worden
De ernst van elke situatie wordt adequaat ingeschat 
Er worden gesprekken met alle betrokkenen gevoerd 
Er is een nauwe samenwerking met alle geledingen binnen de club 

OMGAAN MET MELDINGEN: TIPS

Het vergt voor een slachtoffer of omstaanders vaak moed om naar een meldpunt te stappen. Daarom is het belangrijk 
dat de contactpersoon steeds de volgende stappen volgt:

 Luister naar het verhaal
 Toon voldoende empathie en geef het gevoel te luisteren
 Stel het verhaal niet in vraag
 Vraag indien mogelijk bewijsmateriaal
 Bevraag verwachtingen en hou steeds rekening met de wens van de melder
 Leg de rol van het meldpunt uit en hoe de melding wordt behandeld
 Benadruk steeds de discretieplicht 
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“ Het is onvoorstelbaar dat eender welke vorm van racisme of 

discriminerende spreekkoren een plaats kan hebben in een 

voetbalstadion, in België en op andere plaatsen in de wereld. Ik werk al 

bijna 20 jaar in het professionele voetbal en ik kan verzekeren dat 

spelers in een kleedkamer elkaar accepteren zoals ze zijn, ongeacht hun 

achtergrond, geleid door de wens om een homogeen team te vormen.

 

Mijn grootste wens is dat alle supporters die zich in onze stadions 

bevinden, elkaar kunnen accepteren zoals ze zijn, om hun team op alle 

getolereerde manieren aan te moedigen, met respect voor de 

tegenstander en fair play. ”

Mehdi Bayat, voorzitter Sporting Charleroi, voorzitter KBVB
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5 KERNBOODSCHAPPEN BIJ MELDING

1. Het is goed dat je ons dit vertelt. 
2. Dit mag niet gebeuren, we gaan hier gevolg aan geven.
3. Het is erg dat dit jou overkomt.
4. Dit is zeker niet jouw fout.
5. We gaan je helpen.

W-VRAGEN DIE GESTELD KUNNEN WORDEN OM 
DE SITUATIE IN KAART TE BRENGEN 

1. Wie zijn de betrokkenen?
2. Wat is er precies gebeurd? 
3. Waar vond het incident plaats? 
4. Wanneer is het gebeurd?
5. Wat zijn de omstandigheden waarin het incident is gebeurd?
6. Zijn reeds acties ondernomen (intern + extern)? 
7. Werd er een klacht ingediend? 
8. Wat zijn de verwachtingen van de betrokken partijen?
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4.2  Reactie en sanctionering

Wanneer er tijdens een voetbalwedstrijd incidenten plaats vinden met discriminerende of kwetsende 
uitlatingen, is het essentieel dat elke actor de correcte procedures volgt, volgens zijn rol. We geven 
deze hieronder bondig mee.

5 KERNBOODSCHAPPEN BIJ MELDING

1. Het is goed dat je ons dit vertelt. 
2. Dit mag niet gebeuren, we gaan hier gevolg aan geven.
3. Het is erg dat dit jou overkomt.
4. Dit is zeker niet jouw fout.
5. We gaan je helpen.

W-VRAGEN DIE GESTELD KUNNEN WORDEN OM 
DE SITUATIE IN KAART TE BRENGEN 

4.2.1 Inbreuken op het veld 

Profvoetbal
De scheidsrechter noteert de mogelijke inbreuk inzake discriminatie in zijn wedstrijdverslag en maakt 
dit over aan het bondsparket, die de betreffende persoon zal oproepen. Indien een speler of lid van de 
technische staf uit het professionele voetbal (1A en 1B) zich schuldig maakt aan verbale of andere 
discriminatie, riskeert deze 6 wedstrijden + € 1.000,00 per effectieve wedstrijd schorsing in 1A en € 
500,00 per wedstrijd effectieve schorsing in 1B (€ 500,00 per wedstrijd schorsing met uitstel in 1A en 
€ 250,00 per wedstrijd schorsing met uitstel in 1B).

Amateurvoetbal
In het amateurvoetbal wordt een persoon (zowel spelers als personen in de technische of neutrale 
zone) die zich bezondigt aan discriminerende uitlatingen de facto opgeroepen voor de desbetreffende
geschillencommissie.

4.2.2 Inbreuken naast het veld en in de tribunes: drie stappen procedure  

Bij verbaal geweld vanuit de tribunes en naast het veld moet de wedstrijdleiding de drie-stappenpro-
cedure in gang zetten. Deze is beschreven in het bondsreglement, zowel voor het professionele als 
voor het amateurvoetbal;

DRIE STAPPEN PROCEDURE

ARTIKEL P813

Verbaal geweld (spreekkoren) en wanordelijkheden buiten het speelveld in het profvoetbal
Hier zal de scheidsrechter in meerdere fasen optreden. Het niet toepassen van deze procedure 
door de scheidsrechter staat evenwel de vervolging en de veroordeling van inbreuken op Art. B307 
niet in de weg.

21. Fase 1:
- hij roept beide kapiteins en deelt hen mede dat hij de intentie heeft een omroep te laten doen via 
de stadionomroeper en hij vraagt hun medewerking om de supporters tot kalmte aan te manen.
- hij vraagt de terreinafgevaardigde een 1ste omroep te doen via de stadionomroeper. De terrein-
afgevaardigde informeert onmiddellijk de veiligheidsverantwoordelijke.

22. Fase 2:
- indien de houding van het publiek niet verbetert, onderbreekt hij de wedstrijd en vraagt de spelers 
tijdelijk naar de kleedkamers te gaan.
- hij vraagt de terreinafgevaardigde een 2de omroep te doen via de stadionomroeper. De terreinaf-
gevaardigde informeert onmiddellijk de veiligheidsverantwoordelijke.
- hij hervat het spel na een betekenisvolle onderbreking (duur overeenkomstig de reglementaire 
wachttijden).
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23. FASE 3:

Hij moet de wedstrijd definitief staken indien tijdens de onderbreking de houding van het publiek 
dat verantwoordelijk was voor de toepassing van fase 2 niet verbetert of indien, nadat de rust was 
weergekeerd, zijn houding terug verslechtert.
Hij neemt hierover contact op met de veiligheidsverantwoordelijke van de organisator en de politie.
Hij moet de wedstrijd definitief staken indien, tijdens de onderbreking of nadat de rust was weer-
gekeerd, de houding van het publiek dat niet verantwoordelijk was voor de toepassing van fase 2 
zulke beslissing uit veiligheidsoverwegingen rechtvaardigt.
Hij neemt hierover contact op met de veiligheidsverantwoordelijke van de organisator en de politie.

SPEAKER

De speaker kan dus gevraagd worden om het publiek tot kalmte aan te manen, met onderstaande 
voorbeeldtekst:

Geachte toeschouwers, kwetsende spreekkoren hebben geen 
plaats in ons stadion. Bij herhaling kan de wedstrijd tijdelijk tot 

zelfs definitief stilgelegd worden.
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4.2.3 Stewards & veiligheidsverantwoordelijke: 10 tips

Indien stewards toeschouwers waarnemen die zich te buiten gaan aan discriminerende of kwetsende 
spreekkoren en daden, waarschuwt de steward de eerste maal de dader(s) om zich conform het regle-
ment van inwendige orde te gedragen. De stewards geven die informatie door aan de divisiechef en 
de veiligheidsverantwoordelijke om de inbreuken te inventariseren en de aanstoker(s) te lokaliseren.
 
Bij herhaling roept de steward de hoofdsteward en veiligheidsverantwoordelijke in. De dader wordt 
verwijderd uit het stadion. De procedure van burgerrechtelijke uitsluiting wordt opgestart en dader(s) 
krijgen standaard twee jaar stadionverbod (1 jaar voorwaardelijk + verplichte vorming).   

Om de stewards bij te staan in deze opdracht, maakte de Pro League een specifieke handleiding voor 
stewards en veiligheidspersoneel, met tien tips. 
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“ Onze multiculturele samenleving weerspiegelt zich in bijna elk 

elftal op onze Belgische velden.

Kijk naar onze eigen nationale ploeg. Welke kleur, taal of 

geloofsovertuiging ook… het zijn stuk voor stuk allemaal 

gewoon heel goeie voetballers. Onbegrijpelijk hoe fans zich 

soms afreageren op de tegenstander.

Het is in de eerste plaats vooral het eigen team dat hun steun 

nodig heeft en verdient. Dàt moet de focus zijn. ”

Nacer Chadli, RSC Anderlecht
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De kans is reëel dat de club op een bepaald ogenblik geconfronteerd wordt met personen die zich te buiten zijn 
gegaan aan discriminerende en kwetsende spreekkoren of daden. Naast sanctionering dient de club dan ook 
een begeleidingstraject voor de daders te voorzien. De Pro League werkt op dit ogenblik een vormingstraject 
voor daders uit dat aan de clubs zal voorgesteld worden. Hier echter alvast 4 vuistregels voor het eerste contact 
met daders:

OMGAAN MET DADERS

5.1  Vuistregels

1. Stel vragen aan de dader: waarom? 
Het stellen van vragen aan de dader is een efficïente manier om een gesprek op gang te krijgen. Vragen 
leveren antwoorden op. Statements afleveren in een 1 op 1 gesprek kunnen weerstand en een defensieve 
houding oproepen.

2. Vertrek vanuit eigenschappen van de dader 
Neem het zelfbeeld van de dader (voor zover mogelijk) onder de loep. Een voorbeeldvraag hierbij is: “Ik 
ben verbaasd dat je dat zegt/doet, aangezien ik dacht dat jij onze waarden onderschreef?” Maak de link 
naar (zelfverklaarde) positieve eigenschappen of acties van de dader. “Hoe heb jij iemand vandaag kunnen 
helpen?” 
Door zulke vragen nemen daders een minder defensieve houding aan, ook ten opzichte van het slachtoffer 
en zouden zij meer bereid zijn zich in te leven in het slachtoffer. Dit werkt bij verschillende doelgroepen 
maar in het bijzonder goed bij mensen die hoog scoren op vooroordelen.

3. Zorg voor een inkijk in de gevoelens van slachtoffer(s) 
Neem getuigenissen van slachtoffers van dergelijke daden of spreekkoren mee in dit traject. Zorg indien 
mogelijk voor getuigenissen van slachtoffers die uit eigen (club)gemeenschap komen. De getuige is dan 
immers clubgenoot van de dader. Dit vergroot de kans op identificering door de dader.  

  
4. Toon de diversiteit binnen de club
Leg niet alleen charters voor, maar toon aan de daders de realiteit van diversiteit binnen de clubgemeen-
schap. De dader moet beseffen dat hij geen overtreding pleegt ten opzichte van onpersoonlijke regelgeving, 
maar dat hij ingaat tegen zijn mede-clubgenoten.
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Naar aanleiding van herhaalde kwetsende spreekkoren waarbij de Joodse bevolking geviseerd werd, werkte de 
fancoaching van de Rotterdamse club Feyenoord samen met het Nederlandse Anne Frank Huis een vorming uit 
voor Feyenoordsupporters die zich te buiten waren gegaan aan dergelijke spreekkoren. 
De vorming was gebaseerd op onderstaande pijlers, die voor elk vormingsproject waardevol zijn.

5.2 Best practice: Samenwerking Feyenoord Rotterdam en het Anne Frank huis

1. Vervlechting verhalen
Projecten om antisemitische spreekkoren tegen te gaan moeten verschillende verhalen met elkaar ver-
vlechten. Verhalen over de Jodenvervolging moeten worden verbonden met de liefde voor de stad en de 
club. Deze liefde appel leertaan de doelgroep, waardoor zij geneigd zijn om te luisteren en te begrijpen 
waarom mensen zich gekwetst voelen. 
Ontmoetingen tussen doelgroep en gekwetste groep
Supporters moeten kennismaken met mensen die zij of andere medesupporters kwetsen en beledigen 
met spreekkoren. De confrontatie met deze groep maakt indruk doordat er persoonlijke verhalen worden 
aangehaald die duidelijk maken waarom bepaalde spreekkoren kwetsend of beledigend zijn. Dit roept 
ongemak op bij de supporters.

2. Ontmoetingen tussen doelgroep en gekwetste groep 
Supporters moeten kennismaken met mensen die zij of andere medesupporters kwetsen en beledigen 
met spreekkoren. De confrontatie met deze groep maakt indruk doordat er persoonlijke verhalen worden 
aangehaald die duidelijk maken waarom bepaalde spreekkoren kwetsend of beledigend zijn. Dit roept 
ongemak op bij de supporters.

3. Lokale activiteiten ondernemen 
Educatieve activiteiten die een lokaal verhaal vertellen spreken aan. Door in te zetten op een project met 
lokale wortels is het eenvoudiger om de verschillende verhalen van de Jodenvervolging, de club en de 
stad met elkaar te verbinden. 

4. Rolverdeling coördinerende partij en voetbalclub 
De fancoach of supporterscoördinator van een voetbalclub focust op zijn/haar rol: de supporters, de 
inhoudelijke discussie en het groepsproces. Het inhoudelijke aspect van de vorming wordt verzorgd 
door de maatschappelijke partner.

5. Veilige en open sfeer creëren 
Tijdens de activiteiten moeten de supporters het gevoel krijgen dat zij vrijuit kunnen praten en hun 
verhalen ertoe doet. Ze moeten niet op een belerende toon worden aangevallen op het gegeven dat zij 
of medesupporters zich inlaten met kwetsende spreekkoren. Deze veilige en open sfeer draagt bij aan 
een constructieve dialoog. 
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6. Zorgen voor voldoende inbreng van de supporters
Binnen een educatief programma moet er voldoende ruimte zijn voor de supporters om aan het woord 
te zijn. Als zij de mogelijkheid krijgen om hun verhaal te doen en zich gehoord voelen, zijn zij eerder 
geneigd ook te luisteren naar de andere kant van het verhaal.

7. Peer-functie inbouwen
Het educatieve programma moet uitgaan van peer-education. Deelnemen supporters moeten betrokken 
worden bij het project of de club zodat zij zich nadien inzetten om andere fans duidelijk te maken waarom 
bepaalde spreekkoren niet thuishoren op een voetbaltribune. Op deze manier wordt een educatief pro-
gramma eerder onderdeel van de club en bereikt men sneller een grotere groep supporters. 

8. Follow-up
Na afloop van het educatieve programma moeten de deelnemende supporters nogmaals worden uitge-
nodigd bij de voetbalclub. Er kan gezamenlijk worden teruggekeken op het programma waarbij ervaringen 
worden uitgewisseld en kunnen worden besproken. Ook biedt dit de mogelijkheid om resultaten van het 
programma zichtbaar te maken. 

(Verhoeven, Anne Frank Stichting, Feyenoord, & Willem Wagenaar, 2017)
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“ Bij Club Brugge verwerpen we alle vormen van discriminatie, racisme, 

xenofobie en verbaal geweld. Als volksclub met een warm hart willen we 

dat iedereen zich welkom voelt, ongeacht zijn of haar mogelijkheden, 

achtergrond of overtuiging. Respect, kameraadschap en sportiviteit zijn 

diepgewortelde waarden in het DNA van onze club. Discriminerende en 

kwetsende spreekkoren horen daar niet in thuis en worden streng 

aangepakt. ”

Bart Verhaeghe, voorzitter Club Brugge
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“ Kwetsende of discriminerende spreekkoren horen niet 

thuis op of langs onze voetbalvelden. KAA Gent zal er al het 

mogelijke aan doen om deze spreekkoren te bannen. Wij 

streven naar een veilige omgeving in onze voetbalstadions 

waar iedereen zich welkom voelt. ”

Ivan De Witte, voorzitter KAA Gent
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Tegen elkeen die een inbreuk pleegt op een bepaling van het reglement van inwendige orde van het stadion kan 
een procedure worden opgestart die kan leiden tot een verbod om voetbalwedstrijden bij te wonen. Deze vorm 
van stadionverbod wordt een burgerrechtelijke uitsluiting genoemd. 

Met een voetbalwedstrijd wordt het volgende bedoelt: elke wedstrijd, op en grasveld, op een synthetische onder-
grond of in een zaal die wordt georganiseerd door een club aangelopen bij de KBVB, ACFF, VV of georganiseerd 
wordt door de KBVB of de KBVB als co-organisator fungeert. 

Wie kan de procedure opstarten? 

1. De organisator (thuisploeg) 
2. De bezoekende ploeg indien de organisator nalaat om en procedure op te starten. Enkel ten aanzien van eigen 
toeschouwers
3. De thuisspelende ploeg en/of de bezoekende ploeg, maar dit enkel voor hun eigen supporters, indien de wedstrijd 
door een derde partij wordt georganiseerd en/of wordt georganiseerd op een neutraal terrein. (bv. Bekerfinale) 
4. De overkoepelende sportbond

Identificatie supporters

De organisator kan voor de identificatie gebruik maken van alle mogelijke wettelijke middelen die ter beschikking 
staan, waaronder: 
 Beeldmateriaal (foto’s, beelden bewakingscamera’s,…)
 Getuigenissen van supporters 
 Getuigenissen van stewards 
 Het toegangsbewijs van de betrokken persoon 
 De dienstkaart van de betrokken persoon 
 De toegewezen zitplaats in het stadion 
 Het vrijwillig kenbaar maken van de identiteit door de toeschouwer aan de steward
 Een strafdossier

Op basis van het art. 43, §2 van de voetbalwet kunnen gepersonaliseerde gegevens door de politiediensten 
aan een veiligheidsverantwoordelijke worden meegedeeld met het oog op het toepassen van de procedure van 
burgerrechtelijke uitsluitingen. Soorten sancties
Er zijn drie soorten sancties die uitgedeeld kunnen worden: 

1. Waarschuwing via aangetekende brief. Deze waarschuwing blijft 3 jaar (na datum feiten) gelden. 
2. Uitsluiting na waarschuwing: Wanneer in de bepaalde duur van de waarschuwing opnieuw feiten worden          
gepleegd zal de organisator overgaan tot opstart procedure burgerrechtelijke uitsluiting.
3. Rechtstreekse uitsluiting 

Bijlage:  Procedure burgerrechtelijke uitsluiting 
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Het dossier

De organisator stelt zijn dossier samen op basis van de door zijn vastgestelde schendingen van het reglement 
van inwendige orde en hij maakt dit dossier over aan de KBVB. Het dossier kan volgende zaken omvatten: 
 Identiteitsgegevens van de betrokkene(n);
 Datum en plaats waarop en waar de feiten zich voordeden; 
 Een duidelijke omschrijving van de feiten; 
 Verwijzing naar het artikel van het reglement van inwendige orde dat werd overtreden; 
 Aard en omvang van de aangerichte schade;
 Bewijsmateriaal (foto’s, beeldmateriaal, verklaringen,…); 
 Voor zover bekend: recidivegegevens; 
 Eventueel een verklaring van de betrokken persoon;
 Bewijzen van de aangetekende zending 

Duur uitsluiting

Minimum 3 maanden en maximaal 5 jaar, afhankelijk van ernst van feiten en eventuele recidive. Bij een straf 
langer dan 2 jaar kan na het verstrijken van de helft van de duur van de uitsluiting op voorstel van de organisator, 
de uitsluiting worden omgezet in een burgerrechtelijke uitsluiting met uitstel wanneer de uitgeslotene voor de 
resterende periode van de uitsluiting, een alternatieve sanctie aanvaardt. Wanneer de alternatieve sanctie niet 
gerespecteerd wordt of de feiten opnieuw gepleegd worden dan zal de resterende duur van de burgerrechtelijke 
uitsluiting met uitstel effectief worden en automatisch verlengd met 2 jaar.

Afdwingbaarheid

Om de naleving hiervan te controleren mogen er geen tickets verkocht worden aan personen met stadionverbod. 
Bij abonnementhouders wordt het abonnement bewaard of geblokkeerd door de organisator. In het stadion zelf 
is er controle door stewards, camerabeelden en spotters van de politie. Indien de sanctie niet gerespecteerd 
worden door de uitgeslotene, dan wordt de burgerrechtelijke uitsluiting verlengd met één jaar. 

Beheer

De overkoepelende sportbond (KBVB) staat in voor het nationale beheer en de administratie van het uitsluitings-
systeem. Zij fungeert als adviseur, aanspreekpunt en informatiekruispunt, zowel voor de organisatoren, de overheid 
als de politiediensten. Verder maken ze ook een waarschuwings- en een uitsluitingslijst op. De uitsluitingslijst 
bevat naast de burgerrechtelijke uitsluitingen, ook de administratieve- en gerechtelijke stadionverboden en de 
stadionverboden als beveiligingsmaatregel. Deze lijsten worden doorgegeven aan de clubs. 
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