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Disclaimer: Deze FAQ dient uitsluitend ter informatie en is niet bindend. Het vervangt 
noch het Bondsreglement noch de wet, die bindend zijn. De FAQ beoogt een beter inzicht 
te geven in deze materie. Daartoe kunnen de FAQ te allen tijde worden gewijzigd.

1/ MAG EEN CLUB DE LOGO’S VAN DE KBVB OF VOETBAL VLAANDEREN GEBRUIKEN?
De KBVB en Voetbal Vlaanderen zijn eigenaar van verschillende visuele merken, in de 
volksmond logo’s genoemd. Het betreft (onder meer) de logo’s van de KBVB en Voetbal 
Vlaanderen, alsook (o.a.) die van de Rode Duivels, Red Flames en de 1895 fanclub.

Deze logo’s zijn zowel op Belgisch, Europees als wereldwijd niveau geregistreerd. Dat 
wil zeggen dat de KBVB en Voetbal Vlaanderen als enige gerechtigd zijn deze logo’s te 
gebruiken en derhalve kunnen optreden tegen namaak en (mis)bruik door derde partijen. 
Clubs zijn ook derde partijen.

Hoewel clubs en spelers aangesloten zijn bij de KBVB en Voetbal Vlaanderen, geeft dat 
hen niet het recht om deze logo’s zomaar zonder toestemming te gebruiken. Artikel 
B1.27 van het Bondsreglement stelt expliciet dat daar uitdrukkelijke toestemming voor 
nodig is.

“Het lidmaatschap bij de bond verleent geen enkel recht om de logo’s of de merken van de 
bond te gebruiken of te exploiteren zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming.”

 

Het verbod om de logo’s te gebruiken geldt zowel voor online (website, sociale media, 
etc.) als offline (brochures, contracten, brieven, etc.) gebruik.

2/ MAG EEN CLUB MERKNAMEN GEBRUIKEN VAN DE KBVB?
De merknamen “Rode Duivels” en “Red Flames” zijn ook geregistreerd door de KBVB, en 
vallen tevens onder het toepassingsgebied van artikel B1.27 van het Bondsreglement. 
Clubs zijn dus niet gerechtigd om deze te gebruiken in online of offline communicaties, 
tenzij de KBVB daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

3/ MAG EEN CLUB MERKNAMEN OF LOGO’S GEBRUIKEN VAN FIFA OF UEFA?
Het bovenstaande is ook van toepassing voor merknamen (bv. “World Cup”, “Nations 
League”, “EURO 2024”, “UEFA Champions League”) en logo’s van FIFA en UEFA en/of de 
tornooien en competities die zij organiseren. Ook deze logo’s en merknamen zijn door de 
respectieve organisaties geregistreerd en kunnen bijgevolg niet gebruikt worden, tenzij 
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming verkregen is.
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4/ MAG EEN CLUB FOTO’S GEBRUIKEN DIE DE KBVB OF VOETBAL VLAANDEREN OP 
HUN ONLINE KANALEN GEPUBLICEERD HEEFT?
Indien de KBVB of Voetbal Vlaanderen bepaalde foto’s gebruiken in hun offline of online 
communicatie, betekent dit niet noodzakelijk dat de clubs toestemming hebben deze te 
gebruiken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een illustratiefoto bij een artikel op de website 
van de KBVB. Deze afbeeldingen zijn door de KBVB meestal aangekocht, waardoor de 
KBVB het recht heeft deze afbeeldingen te gebruiken in hun communicaties. Dit recht 
komt evenwel niet de clubs toe. 

Geef als club steeds de voorkeur aan het gebruik van rechtenvrije foto’s of foto’s die 
de club zelf genomen heeft. Bij twijfel raden wij u aan om de afbeeldingen die u van 
de website van de KBVB, Voetbal Vlaanderen of andere (overheids)instanties gehaald 
hebt, te verwijderen van alle online kanalen van de club, alsook van de servers. 
Verwijderde afbeeldingen kunnen immers nog steeds via zoekmachines gevonden 
worden. Persagentschappen nemen vaak gespecialiseerde firma’s onder de arm om het 
oneigenlijk gebruik van hun afbeeldingen te detecteren. Hier staan zeer zware boetes op.

 

5/ MAG EEN CLUB FOTO’S VAN WEDSTRIJDEN/TRAININGEN NEMEN EN GEBRUIKEN?
Iedere persoon (speler, trainer, scheidsrechter, bestuurslid, supporter, passant, etc.) 
heeft het recht op afbeelding. Dit betekent dat alleen de persoon zelf kan beslissen 
of van hem of haar een foto mag worden genomen en gebruikt. Toestemming om die 
foto’s te nemen is steeds vereist, hoewel dat bij actiefoto’s die van een wedstrijd/
training genomen worden ervan uitgegaan wordt dat de spelers en omstaanders deze 
toestemming stilzwijgend gegeven hebben. 

Toestemming om foto’s te nemen, wil echter niet zeggen dat de club carte blanche 
heeft in het gebruik van desbetreffende foto’s. De club beperkt zich best tot het louter 
publiceren van die foto’s in een album op sociale media of de clubwebsite in het kader 
van bv. verslaggeving of sfeerbeelden. Deze foto’s mogen geenszins gebruikt worden 
voor andere (commerciële) doeleinden. Indien de betreffende persoon aan de club 
vraagt om de foto te verwijderen, moet de club daar onverwijld gevolg aan geven. Niet 
alleen moet de afbeelding op het desbetreffende kanaal verwijderd worden, maar ook 
van de servers van de club. 

Om het nemen en het gebruik van actiefoto’s van wedstrijden verder te motiveren, doet 
de club er best aan om een affiche op te hangen in het stadion/voetbalcomplex met de 
expliciete boodschap dat foto’s kunnen genomen worden.

6/ HEBT U VRAGEN?
Als u vragen hebt over dit thema, kunt u contact opnemen met het juridische departement 

van de KBVB (legal@rbfa.be).


