Samen voor veilig voetbal

Context
Naar aanleiding van verschillende kwalijke incidenten met voetbalsupporters op en rond wedstrijden
in het seizoen 2021-2022, nam de Pro League, in overleg met de Voetbalcel Binnenlandse zaken, de
Minister van Binnenlandse Zaken en haar kabinet, de politiediensten, de profclubs en de KBVB, het
initiatief tot een actieplan dat op korte termijn een oplossing moet bieden aan de vastgestelde
pijnpunten.
Het actieplan gaat uit van volgende basisprincipes:
•

Het verhogen van de pakkans bij inbreuken

•

Het sneller afdwingen en opvolgen van de sanctionering

•

Een uniforme aanpak van de incidenten in alle stadions

Het actieplan werd en wordt binnen een breder kader besproken en uitgewerkt met alle betrokken
partijen. Doel is om het veiligheidsbeleid permanent en structureel te evalueren en op elkaar af te
stemmen. Alle waarnemers en betrokken partijen zijn het er over eens dat er kortere keten moet
komen tussen de inbreuk en de sanctionering met alle nodige hefbomen voor handhaving, zowel bij
de clubs als de overheden.
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1. Veilig voetbal als kernboodschap, nultolerantie tegen geweld als
uitgangspunt
Alle leden van de werkgroep Voetbalveiligheid (Minister Binnenlandse Zaken, voetbalcel van de FOD
Binnenlandse Zaken, Politie, KBVB en Pro League) zijn het unaniem eens dat het veiligheidsbeleid in
en rond de stadions moet uitgaan van het principe van nultolerantie voor inbreuken rond:
•
•
•

racisme en discriminatie
onrechtmatig gebruik pyrotechnische voorwerpen
fysiek geweld

De visie om nultolerantie tegen deze inbreuken na te streven en af te dwingen steunt op 5 pijlers:
•
•
•
•
•

Sensibilisering en communicatie
Infrastructuur en technologie
Investeren in veiligheidspersoneel
Actiemiddelen/organisatorische omkadering
Handhaving

2. Het actieplan gebaseerd op 5 pijlers
1. Communicatie en sensibilisering
Communicatie en sensibilisering zullen essentieel zijn in het versterken van het veiligheidsbeleid en
het verzekeren van het draagvlak voor dit beleid. We willen er daarom op toezien dat de hernieuwing
en versterking van het veiligheidsbeleid samengaat met het versterken van de dialoog.
Het voetbal moet aangeven en overtuigen waarom een (strikt) veiligheidsbeleid elke voetbalfan
aanbelangt en draagvlak creëren voor dat beleid en de maatregelen die er mee gepaard gaan. We
maken duidelijk dat preventie steeds op de eerste plaats komt, voor repressie. De inbreuken en
sancties moeten echter ook bekend zijn. In de stadions komen duidelijke boodschappen dat
inbreuken rond racisme, geweld en onrechtmatig gebruik van pyrotechniek meteen leiden tot
stadionverbod.
We willen ook openstaan voor initiatieven en verzuchtingen vanuit supporters en sfeergroepen en
kijken met hen wat de mogelijkheden zijn, met respect voor veiligheid.
Algemeen moet de communicatie met de supportersgemeenschap versterkt worden. Zowel met de
federaties als met de supporterspopulatie zoals deze zich in de stadions bevindt, dus met aandacht
voor representatie. De communicatie moet bovendien ook specifieke aandacht hebben voor de
bezoekende supporters.
Vanuit het voetbal wordt ook met de rechtenhouder(s) in het bijzonder en de media algemeen
toegezien op de beeldvorming rond bepaalde supportersacties die een inbreuk op de regelgeving
inhouden. Zo mag gevaarlijk gebruik van pyrotechniek niet gaan dienen om sfeer te illustreren in
promofilmpjes.
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We zetten tenslotte een monitorings- en begeleidingscomité op dat mee het beleid opvolgt. Dit
comité zal een diverse samenstelling kennen, om met een brede kijk aan de slag te kunnen gaan.

2. Infrastructuur en technologie
Voor het afdwingen van een veilige voetbalomgeving, zal er vanuit het voetbal zelf meer ingezet
worden op verbeteringen rond infrastructuur en technologie.
De Pro League zal een analyse maken van de huidige gebruikte camerasystemen. Er wordt een traject
opgezet waarbij 360* camerasystemen de standaard worden in Pro League stadions. In
samenwerking met partners worden vormingen voorzien voor efficiënt gebruik van deze systemen.
Binnen dezelfde doelstelling worden systemen van herkenning bij toegangscontrole bekeken, binnen
het wettelijke toegestane kader.

3. Investeren in veiligheidspersoneel
De veiligheidsberoepen uit het voetbal zijn cruciaal voor de voetbalveiligheid en de zelfregulering.
De Pro League zal met de clubs en de KBVB een traject opzetten om het statuut van de
veiligheidsberoepen in het profvoetbal te versterken. Er wordt werk gemaakt van de verankering
binnen de clubstructuur en duidelijke afbakeningen van de rollen. We investeren in de opleiding en
vorming van het veiligheidspersoneel, gelinkt aan de hedendaagse wedstrijdorganisatie en
veiligheidsuitdagingen.
We optimaliseren ook de samenwerking tussen het veiligheidspersoneel, de Supporters Liaison
Officers en de spotters van de politie.
Samen met de overheid wordt werk gemaakt van een betere bescherming van het
veiligheidspersoneel. Geweld tegen het veiligheidspersoneel zal leiden tot strenge sancties.

4. Actiemiddelen en organisatorische omkadering
Een belangrijke doelstelling in het beleid wordt het versterken van de toegangscontrole, om
bestaande sancties effectief af te dwingen. Het wettelijk kader rond conformiteitscontrole zal vanuit
de administratie Binnenlandse Zaken geëvalueerd en versterkt worden.
Naast toegenomen, gerichte, fysieke controles zal de Pro League samen met de clubs en de overheid
ook kijken welke technologische innovaties ingezet kunnen worden, binnen de wettelijke
mogelijkheden, voor identificatie en authentificatie.
De regelgeving rond ticketing zal aangescherpt worden door de overheid. Abonnementen en tickets
zullen aan individuele geïdentificeerde personen gekoppeld worden. De systemen van Pro League
ticketingprovider Roboticket worden ingezet om de database van stadionverboden te versterken.
Individuen met stadionverbod zien hun abonnement ingetrokken en zullen geen tickets meer kunnen
aankopen.
De overheid zet een traject op om de grensoverschrijdende stadionverboden te realiseren.
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5. Handhaving
Het hernieuwde veiligheidsbeleid zal inzetten op een striktere handhaving bij inbreuken op de
wetgeving en het reglement van inwendige orde van de clubs. Snelheid in reactie, zwaardere sancties,
uniformiteit in verbalisering en sanctioneringsbeleid en een hernieuwde, bovenlokale procedure van
burgerrechtelijke uitsluiting vormen het zwaartepunt van de handhaving.

Uniform verbaliserings- en sanctioneringsbeleid bij alle clubs en in alle stadions in België:
•
Vanuit het voetbal wordt een tabel aangereikt voor inbreuken op het Reglement Inwendige Orde.
Eenzelfde inbreuk zal zo in elke Pro League stadion leiden tot eenzelfde aanpak en sanctionering.
•
Voetbal en overheid zitten samen opdat politiemaatregelen (beveiligingsmaatregelen),
burgerlijke uitsluitingen en administratieve/gerechtelijke stadionverboden op elkaar aansluiten.
Zero Tolerance en strengere straffen:
•
Er wordt een principe van nultolerantie gehanteerd voor inbreuken rond racisme en
discriminatie, onrechtmatig gebruik pyrotechniek en geweld.
•
De sancties voor bovenstaande inbreuken worden aanzienlijk verstrengd, zowel in de wetgeving
als in de voetbalreglementering. Deze kunnen leiden tot 10 jaar stadionverbod.
•
Recidive kan leiden tot een levenslang stadionverbod
•
Het stadionverbod wordt voor zware inbreuken gekoppeld aan een perimeterverbod
Snelheid in reactie: onmiddellijk stadionverbod bij zware inbreuken:
•
Onmiddellijk handelen bij overtredingen
•
Snelle afhandeling van het dossier ten gronde
Hernieuwde procedure Burgerrechtelijke uitsluiting:
De procedure van de burgerrechtelijke uitsluiting is een instrument vanuit het voetbal om
zelfregulerend op te treden bij inbreuken. In samenspraak met de professionele clubs en de KBVB zal
de procedure Burgerrechtelijke Uitsluiting vanaf het seizoen 2022-2023 op een bovenlokaal niveau
uitgesproken worden. Zware inbreuken zullen zo meteen behandeld worden.
De vaststelling van de inbreuk en de identificatie zullen nog op clubniveau plaatsvinden, maar
vervolgens wordt het dossier doorgestuurd naar de KBVB, waar de procedure zijn verdere uitwerking
zal kennen.
De Pro League en KBVB garanderen een procedure van maximum 25 werkdagen en het beroep zal
niet opschortend werken. De uitspraken zijn dus bij voorraad uitvoerbaar. De relatie tussen de inbreuk
en de sanctionering zal zo versterkt worden en de indruk van straffeloosheid gecounterd worden.
Met het bovenlokaal maken van de procedure Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt zo tegemoet
gekomen aan de bezorgdheid van veel veiligheidsverantwoordelijken bij de clubs. De hernieuwde
procedure werd dan ook unaniem positief onthaald door de professionele clubs.

Meer info: stijn.van.bever@proleague.be - 0485/626588

12/05/2022
P. 4

Pro League
Av. Houba de Strooperlaan 145
1020 Brussels

www.proleague.be
info@proleague.be
+32 2 477 12 29

