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Disclaimer: Deze FAQ wordt uitsluitend ter informatie gegeven en is niet bindend. Dit 
vervangt in geen geval het bondsreglement, dat wel degelijk bindend is. De FAQ beoogt 
uitsluitend een inzicht te geven in de principes en modaliteiten van de KBVB om te 
strijden tegen discriminatie en racisme in het Belgische voetbal. De FAQ kan te allen 
tijde worden gewijzigd. 

1/ WAT VERSTAAN WE ONDER DE STRIJD TEGEN DISCRIMINATIE EN RACISME IN 
HET BELGISCHE VOETBAL?
Elke club of aangeslotene onthoudt zich van elke vorm van discriminatie tegenover 
anderen. De in België wettelijk verboden discriminatiegronden zijn de volgende :

1° nationaliteit, ras, huidskleur, nationale of etnische afkomst of afstamming;

2° geslacht,genderidentiteit of genderexpressie met inbegrip van de gelijkgestelde 
criteria; zwangerschap, bevalling, moederschap en geslachtsverandering;

3° leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of 
levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige 
of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, een fysieke of genetische 
eigenschap, sociale afkomst. . 

Elke schending hiervan kan worden gesanctioneerd, ook als de betrokkene niet de 
bedoeling had om te discrimineren of te kwetsen.

2/ GELD DAT ZOWEL VOOR WOORDEN ALS VOOR GEDRAGINGEN? 
Dit wordt zeer ruim ingevuld, zoals in het bijzonder:  

1° alle verbale en non-verbale uitingen, die hetzij kwetsend of beledigend zijn ten 
aanzien van een persoon of groep van personen;  

2° anderen aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een 
persoon, een groep, een gemeenschap of de leden ervan;

3° het in de installaties of op de terreinen van een club kenbaar maken van teksten, 
symbolen, spreekkoren, gebaren, spandoeken of uitlatingen op welke wijze ook;  

FAQ - DE STRIJD TEGEN DISCRIMINATIE EN RACISME 
  IN HET BELGISCHE VOETBAL



COACH THE C.Q. LEGAL - FAQS- 2 -

3/ HOE KAN EEN CLUB BIJDRAGEN TOT DE STRIJD TEGEN DISCRIMINATIE EN 
RACISME IN HET VOETBAL?
De Bond vertrouwt erop dat de clubs de waarden van het voetbal verdedigen ten 
overstaan van de mensen die onder hun verantwoordelijkheid vallen, hetgeen betekent 
dat discriminatie en racisme actief moeten worden bestreden. Alleen met hun hulp 
kunnen discriminatie en racisme uit het Belgische voetbal verdwijnen. In dit verband zijn 
verschillende regels van toepassing op de clubs. 

Vooreerst zijn de clubs verplicht een verbintenis tot niet-discriminatie, waaronder de 
nultolerantie ten aanzien van racisme, op te nemen in hun statuten en reglement van 
inwendige orde. 

Clubs onthouden zich van en verbieden vanzelfsprekend discriminerende boodschappen, 
zoals uitlatingen, slogans, liederen en kwetsende spreekkoren zowel vóór, tijdens als 
na de wedstrijd, ten aanzien van alle personen waarover zij een bevoegdheid kunnen 
uitoefenen. 

Clubs verbieden eveneens de toegang tot de stadions aan alle personen die via 
symbolen, tekeningen, vlaggen en spandoeken of op enige andere wijze uiting geven aan 
een discriminerende boodschap, nemen in het algemeen hetzij op eigen initiatief, hetzij 
op vraag tot interventie door een aangeslotene of niet-aangeslotene, alle passende 
maatregelen ingeval van discriminatie.

Verder hebben de clubs de plicht om met alle mogelijke middelen de daders te 
identificeren opdat ten aanzien van hen nuttige/noodzakelijke maatregelen kunnen 
worden genomen. 

Tenslotte dienen feiten van discriminatie of racisme gemeld te worden aan de 
scheidsrechter of, als dit niet mogelijk is, aan de Bond. 

Eenieder die slachtoffer of getuige is van discriminatie op of rond het veld, wordt 
tenslotte verzocht daarvan melding te maken aan de Bond via een meldpunt. Officials 
(b.v. scheidsrechters, via hun verslag) zijn hiertoe verplicht.

Dit zijn de meldpunten van de Bond:

  - KBVB: report@rbfa.be of door te klikken op de knop “Come Together” 

    in de RBFA- applicatie.

  - ACFF: report@acff.be 

  - VV: meldpunt@voetbalvlaanderen.be 

  - Pro League (formulier op de website): 

    https://www.proleague.be/nl/pl/meldpunt-racisme-en-discriminatie
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4/ WAT GEBEURT ALS EEN CLUB DIE REGELS NIET NALEEFT?
Elke club die tekortkomt aan deze verplichtingen, die niet meewerkt aan de identificatie 
van

mogelijks betrokkenen van feiten van discriminatie, of waarvan de supporters inbreuken 
plegen op het verbod tot discriminatie, kan disciplinair worden gesanctioneerd door de 
bond. 

Hetzelfde geldt in geval van discriminerende of racistische feiten of uitlatingen door de 
club zelf, één van zijn verantwoordelijke bestuursleden, de gerechtigd correspondent of 
een personeelslid. 

5/ HOE KAN EEN GEVAL VAN DISCRIMINATIE EN/OF RACISME GEMELD WORDEN?
Men dient twee hypotheses te onderscheiden:

1° Indien het geval van discriminatie en/of racisme zich voordoet tijdens een 
wedstrijd, moet de scheidsrechter hiervan op de hoogte worden gebracht, zodat 
hij dit in zijn verslag kan opnemen. De scheidsrechter kan dit ook op eigen initiatief 
doen, en is hiertoe zelfs verplicht indien hij zelf getuige is van discriminatie en/of 
racisme.

2° Indien het geval van discriminatie en/of racisme zich voordoet buiten een wedstrijd 
of indien dit niet aan de scheidsrechter kon gemeld worden tijdens een wedstrijd, 
dient een melding te worden gedaan bij een meldpunt van de Bond:

  - KBVB: report@rbfa.be of door te klikken op “Come Together” in de RBFA-  
    applicatie of op de website van de KBVB.

  - ACFF: report@acff.be 

  - VV: meldpunt@voetbalvlaanderen.be 

   - Pro League (formulier op de website): 

    https://www.proleague.be/nl/pl/meldpunt-racisme-en-discriminatie

Het is aangewezen om bij de melding zoveel mogelijk informatie te verstrekken, zodat 
het meldpunt de omstandigheden van de discriminatie en/of het racisme en de identiteit 
van de dader en het slachtoffer gemakkelijker kan vaststellen.

De melding kan anoniem gebeuren doch dit bemoeilijkt het onderzoek vaak omdat geen 
bijkomende info kan worden opgevraagd. 
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6/ WAT GEBEURT ER MET EEN KLACHT ?  
Indien het Bondsparket van oordeel is dat er voldoende aanwijzingen zijn van discriminatie 
of racisme, zal de zaak voor een tuchtinstantie van de KBVB behandeld worden. 

Sinds 1 juli 2021 is uitsluitend de Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en 
racisme bevoegd om dossiers inzake inbreuken op het bondsreglement die betrekking 
hebben op het verbod op discriminatie en racisme te ontvangen en te behandelen. 

Op die manier wordt een uniforme aanpak verzekerd, wie ook de betrokkenen zijn, en over 
welke afdeling of voetbaldiscipline het ook gaat.

7/ WELKE SANCTIES WORDEN OPGELEGD AAN CLUBS?
In geval van discriminatie door een club of één van zijn verantwoordelijken of ingeval 
van incidenten door hun supporters, kan de Nationale Kamer beslissen om wedstrijden 
geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren te doen spelen of wedstrijden op het terrein 
van de betrokken club te verbieden, gedurende een periode die de Kamer noodzakelijk 
acht. 

Bijkomend kan worden beslist om wedstrijden met gesloten deuren op neutraal terrein 
te doen spelen, wanneer er incidenten in de nabijheid of binnen de inrichtingen van de 
bezochte club te vrezen zijn. 

Ingeval de wedstrijd definitief gestaakt diende te worden, kan een forfaitscore worden 
opgelegd. 

Bovendien stelt elke club die niet meewerkt aan de identificatie van mogelijke daders 
van feiten van discriminatie, kan worden gesanctioneerd met de algemene disciplinaire 
sancties gaande van een blaam en een geldboete, tot een schorsing of zelfs een 
schrapping.

8/ WELKE SANCTIES WORDEN OPGELEGD AAN LEDEN? 
De aangeslotene die zich in het kader van het voetbal bezondigt aan één of meerdere 
feiten van discriminatie, kan disciplinair worden gesanctioneerd door de KBVB. 

De volgende sancties zijn voorzien :  

1°  een schorsing voor een periode van minstens 6 maanden tot maximaal 2 
jaar, al dan niet gedeeltelijk met uitstel. Voor –16 jarigen wordt deze periode 
bepaald op minimaal 3 maanden en maximaal 1 jaar. 
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2°  de schrapping indien het een geval van recidive betreft; 

3°  het definitief verlies van het recht om als bondsofficial of wedstrijdofficial te 
fungeren.

9/ STAAT DE SANCTIONERING VAN EEN PERSOON DE SANCTIONERING VAN EEN CLUB 
IN DE WEG?
Het antwoord is neen. De sanctionering van een aangeslotene of niet-aangeslotene 
staat de sanctionering van een club niet in de weg en vice versa. 

10/ KUNNEN DE SANCTIES MET UITSTEL UITGESPROKEN WORDEN?
De disciplinaire bondsinstanties kunnen alle voorziene sancties geheel of gedeeltelijk 
met uitstel opleggen.

11/ BESTAAN ER ALTERNATIEVE SANCTIES?
De Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme kan een alternatieve 
sanctie opleggen na tegensprekelijk debat en voor zover de betrokkene met de 
alternatieve sanctie instemt.

De alternatieve sanctie heeft een op preventie of herstel gericht karakter en bestaat 
uit het uitvoeren van een opdracht of het nemen van een maatregel, met als doel de 
sportieve waarden in of het gemeenschappelijk belang van het voetbal te bevorderen.

Zo kan aan een club gevraagd worden dat zij tijdens haar activiteiten een campagne rond 
discriminatie en racisme voert of kan een speler ertoe verplicht worden een opleiding 
te volgen zodat hij zich beter bewust wordt van de problematiek inzake discriminatie.

12/ WAAR KUNNEN WE TERECHT VOOR VRAGEN EN INFO? 
Voor al je vragen over de strijd tegen discriminatie en racisme, kun je contact opnemen 
met de inclusieverantwoordelijke van de KBVB (samia.ahrouch@rbfa.be).


