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Disclaimer: Deze FAQ dient uitsluitend ter informatie en is niet bindend. De FAQ vervangt 
in geen geval het bondsreglement dat wel bindend is. Deze FAQ strekt ertoe de 
voorschriften inzake veiligheid in clubs beter te begrijpen. Deze FAQ kan te allen tijde 
worden gewijzigd.

1/ WAT ZIJN DE VERPLICHTINGEN VAN DE CLUBS?
Alle clubs zijn verantwoordelijk voor het bieden van een veilige omgeving aan spelers en 
toeschouwers zodat hun fysieke integriteit niet in het gedrang wordt gebracht.  

2/ WAT WORDT VAN DE THUISCLUB VERWACHT TIJDENS EEN WEDSTRIJD?
De thuisclub moet zorgen voor de veiligheid van de scheidsrechters, alsmede voor die 
van de spelers en vertegenwoordigers van de bezoekende club voor, tijdens en na de 
wedstrijd.

De terreinafgevaardigde van de thuisclub kan, eventueel op verzoek van de 
veiligheidsverantwoordelijke, personen de toegang tot de neutrale zone ontzeggen.

De thuisclub dient te verhinderen dat het publiek het veld betreedt.

3/ WAT KAN EEN CLUB DOEN ALS IEMAND DE VEILIGHEID VERSTOORT?
Een club kan, bij wijze van preventieve maatregel en zo nodig met de hulp van de 
ordediensten, de toegang tot haar terreinen en installaties weigeren aan eenieder wiens 
aanwezigheid het goede verloop van een wedstrijd ernstig zou kunnen verstoren. 

4/ WAT HOUDT HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (ROI) IN? 
Het reglement van inwendige orde is verplicht van toepassing bij alle voetbalclubs 
binnen hun faciliteiten (stadion, kantine, kleedkamers, enz.). Het legt de gedragsregels 
vast waaraan alle bezoekers zich dienen te houden in de faciliteiten van de club. 

De bedoeling is om voetbalwedstrijden en -evenementen in een veilige, vreedzame, 
vriendschappelijke en aangename sfeer te laten plaatsvinden. 

5/ WAT STAAT ER IN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE?
De inhoud van het reglement van inwendige orde is opgenomen in het bondsreglement, 
meer bepaald artikel B9.3 (Boek B, Titel 9 – Toeschouwers). 

Voor het amateurvoetbal ziet de inhoud van het reglement van inwendige orde er 
momenteel als volgt uit:

FAQ - VEILIGHEID IN DE CLUBS
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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE:

ALGEMEEN
Artikel 1

Elke persoon die het complex betreedt, neemt kennis van (de bepalingen van) dit 
reglement, aanvaardt deze en leeft deze na. 

Artikel 2

Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de 
organisator begeeft zich in het stadioncomplex volledig op eigen risico. 

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of ongeval.

TOEGANG TOT HET STADIONCOMPLEX
Artikel 3

Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion dient in het bezit te zijn 
van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend 
door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om het stadion te mogen betreden. 

Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion. 

Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, is op elk moment in het bezit van dit 
toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

Artikel 4

Op het toegangsbewijs wordt, in voorkomend geval, de toegekende plaats in de

tribune of zone aangeduid.

Artikel 5 

Personen die niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, een speciale

toelating, of die hun aanwezigheid niet op een andere rechtmatige titel kunnen

gronden (zoals veiligheids- of hulpdiensten), worden de toegang geweigerd of

worden onmiddellijk uit het stadion verwijderd.

De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de

speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke

houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion. 
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CONTROLE-AFGIFTE
Artikel 6

Eenieder die het stadion betreedt of wenst te betreden, met inbegrip van de houder van 
een toegangsbewijs of van een speciale toelating, onderwerpt zich aan de controle van 
zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. 

Indien er stewards aanwezig zijn, kunnen deze personen die het stadion betreden of 
wensen te betreden van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan 
een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen 
te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan 
verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare 
orde kan verstoren.

De stewards kunnen om afgifte van voorwerpen verzoeken die het verloop van de wedstrijd 
kunnen verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kunnen brengen of 
de openbare orde kunnen verstoren. 

De stewards beslissen welke voorwerpen tijdelijk kunnen worden bewaard met het oog op 
teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze 
bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp 
enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater 
van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

GEGEVENS
Artikel 7

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake:

- wordt degene die het stadion betreedt of wenst te betreden desgevallend in kennis 
gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt 
en verwerkt.

- kunnen van elke persoon die het stadion betreedt of wenst te betreden, beelden worden 
verzameld die kunnen worden bewaard en verwerkt. Het verwerken van deze beelden door 
de politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de 
naleving van de veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex, en heeft onder

meer tot doel feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 betreffende de 
veiligheid bij voetbalwedstrijden, misdrijven en inbreuken op het reglement van inwendige 
orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie 
van de daders.

VERBODEN VOORWERPEN OF BEZITTINGEN
Artikel 8

Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich 
aanbieden tot de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion 
verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van onder 
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meer de volgende voorwerpen:

1° alcohol, drugs of opwekkende middelen, 

2° flessen, glazen, blikken of ander gelijkwaardig materiaal dat dient of gebruikt wordt om 
vloeistoffen of dranken te bevatten, 

3° projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand, 

4° ontvlambare producten of materialen, spuitbussen, 

5° pyrotechnische voorwerpen zoals bengaals vuur, 

6° om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig 
zou kunnen worden gebruikt, 

7° elk middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen 
en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

Artikel 9

Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet 
toegelaten in het stadion.

Artikel 10

De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

- de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze  
vermeld op het toegangsbewijs

- de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten

- de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd

- het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen

- de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zin van een geldig 
toegangsbewijs.

VERBODEN GEDRAGINGEN
Artikel 11

Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale 
toelating ten strengste verboden om:

1° zonder toestemming van de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of de KBVB, beelden 
of geluidsopnamen van een wedstrijd te maken of daaraan mee te werken voor enig 
ander doel dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik in de privésfeer. Dit verbod geldt 
niet voor bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten, in zoverre zij naar het oordeel 
van de organisator optreden binnen de grenzen zoals gesteld bij hun accreditatie of in 
zoverre zij handelen binnen de grenzen van de contracten die de Pro League/Voetbal 
Vlaanderen/ACFF of KBVB heeft afgesloten met haar commerciële en/of mediapartners. 
In ieder geval is het eenieder verboden foto’s te verkopen voor commerciële doeleinden 
zonder toestemming van de portrethouder; 
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2° om zonder geldige en voorafgaande schriftelijke machtiging van de organisator of 
van de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of KBVB, matchdata, scoutingsdata, en/of 
statistieken te verzamelen of daaraan mee te werken middels draadloze netwerken of 
anderszins, behoudens hun eigen niet-commercieel, privaat oogmerk; 

3° zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion of in een andere 
tribune, compartiment of gedeelte van het stadion alsook op een andere plaats in de tribune 
dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder de voorafgaandelijke instemming van de 
veiligheidsverantwoordelijke. De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen 
echter steeds het recht voor om de houder van een toegangsbewijs een andere plaats 
toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs; 

4° gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-
outs, daken, of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te 
staan op zitplaatsen of banken vóór, gedurende en na de wedstrijd;

5° zich in te laten met beledigende, kwetsende, provocerende en/of discriminerende 
(racistische, xenofobe, homofobe,…) teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en 
uitlatingen; 

6° de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich 
op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en 
het verlaten van het stadion; 

7° zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken; 

8° dranken, voeding of enig ander product te verkopen of in de verkoop te brengen zonder 
de uitdrukkelijke toelating van de organisator; 

9° enige handeling stellen met als doel of resultaat enig voorwerp of vloeistof of enig 
ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het 
speelveld omringt of in de tribunes te verplaatsen (zoals werpen of afvuren) of met gevaar 
voor anderen te manipuleren (zoals tot ontploffing doen brengen); 

10° enig voorwerp te gooien, in welke vorm dan ook, op het veld of in de tribunes. De club 
behoudt zich expliciet het recht voor om de maximale burgerrechtelijke uitsluiting uit te 
spreken en iedere mogelijke schade hoofdelijk te verhalen op de persoon / personen die 
aan de oorzaak ligt / liggen van het incident. Dit omvat onder meer, maar niet-limitatief, 
de opgelopen materiële schade, de boete opgelegd door de disciplinaire instantie van 
de KBVB of UEFA, de forfaitaire schadevergoeding die moet betaald worden aan de Pro 
League, de procedurekosten gemaakt door de club etc; 

11° Tijdens wedstrijden, events en randactiviteiten van de Jupiler Pro League, de 1B 
Pro League en de Croky Cup te roken onder welke vorm dan ook (sigaretten, sigaren, 
e-sigaretten, apparaten die tabak verhitten en alle andere soorten tabaksproducten). 
Roken kan enkel in daartoe voorziene aangewezen rookzones buiten de tribunes. 
Aangewezen rookzones dienen te beantwoorden aan voorwaarden door de Pro League 
bepaald; 
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12° te wildplassen; 

13° schade te berokkenen aan personen en/of stadioninfrastructuur; 

14° spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen zonder voorafgaande 
goedkeuring van de organisator. Bovendien mogen deze niet: 

- voor de reclameborden worden opgehangen, 

- het zicht op het speelveld belemmeren, 

- de evacuatiewegen belemmeren, 

- iemands herkenbaarheid belemmeren.

WEIGEREN VAN TOEGANG EN VERWIJDERING UIT HET STADION
Artikel 12

De toegang tot het stadion wordt ontzegd of geweigerd aan personen die: 

1° kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;

2° een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator ofwel de 
nationale of internationale voetbalbonden of –federaties ofwel de administratieve of 
gerechtelijke autoriteiten; 

3° door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of 
daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, 
woede,…; 

4° zich op vraag van de stewards die deelnemen aan de controle op de naleving van 
het reglement van inwendige orde, tegen een controle of afgifte verzet of wanneer is 
vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp; 

5° in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement 
van inwendige orde of weigeren de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of 
gemandateerde personen op te volgen.

Artikel 13

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion 
weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, 
is noch de organisator, noch de verdeler gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

Artikel 14

De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de beslissing 
van de organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de bepalingen van het 
reglement van inwendige orde niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van 
voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.
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De “Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden” van 21 december 1998 en zijn 
uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

6/ IS HET MOGELIJK ANDERE ELEMENTEN TOE TE VOEGEN?
Ja, natuurlijk. Het staat elke club vrij artikelen toe te voegen aan haar reglement van 
inwendige orde. De enige vereiste is dat minstens alle artikelen opgenomen in het 
bovengenoemde reglement van inwendige orde behouden blijven.

7/ HOE WORDT DIT ROI VAN TOEPASSING?
Elke club is verplicht het reglement van inwendige orde toe te passen ten aanzien van 
personen die toegang (wensen te) hebben tot haar faciliteiten of die daar aanwezig zijn 
in het kader van een voetbalwedstrijd of een ander voetbalevenement.

Daartoe dient elke club het reglement van inwendige orde op een duidelijk zichtbare 
manier uit te hangen aan de ingang van haar faciliteiten. 

Idealiter wordt dit ook opgenomen op de website van de clubs. 

8/ WAT GEBEURT ER INDIEN IEMAND HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE NIET 
NALEEFT?
De club kan ook steeds de betrokkene de toegang tot haar faciliteiten ontzeggen of 
hem/haar te dwingen deze te verlaten. 

Bij ernstige inbreuken kan op basis van het ROI een procedure tot burgerlijke uitsluiting 
worden opgestart, waarbij aan de betrokkene een stadionverbod kan worden opgelegd, 
dat uitwerking heeft in heel België.

9/ WAT IS EEN BURGERLIJKE UITSLUITING?
Indien het reglement van inwendige orde niet wordt nageleefd of indien iemand de 
toegang tot het stadion wordt ontzegd of bij beslissing van de organiserende club 
gedwongen wordt het stadioncomplex te verlaten, kan hij of zij in de toekomst worden 
uitgesloten van deelname aan voetbalwedstrijden en/of andere voetbalevenementen. 
Dit staat bekend als “burgerlijke uitsluiting” doch is beter bekend als “stadionverbod”. 

Om iemand het voorwerp te laten uitmaken van een burgerlijke uitsluiting, moet een 
“procedure” worden gevolgd.
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10/  IS EEN BURGERLIJKE UITSLUITING MOGELIJK NA EENDER WELKE WEDSTRIJD?
Het antwoord is ja. Dit geldt voor alle wedstrijden, zowel internationale, nationale als 
lokale wedstrijden die op Belgisch grondgebied worden gespeeld. 

Het is ook van toepassing op alle trainingen die georganiseerd worden door de KBVB of 
door een club die aangesloten is bij de KBVB, de ACFF of Voetbal Vlaanderen.

11/  HOE KAN EEN ORGANISERENDE CLUB PERSONEN DIE DE ORDE VERSTOREN 
IDENTIFICEREN?
Voordat de organiserende club de procedure tot burgerlijke uitsluiting kan inleiden, 
moet zij beschikken over de identiteit van de persoon tegen wie de procedure zal worden 
ingeleid. Om de identiteit van de persoon vast te stellen, kan de organiserende club 
gebruik maken van alle wettelijke middelen waarover zij beschikt, waaronder:

1° beeldmateriaal (foto’s, beelden van de bewakingscamera’s, enz.); 

2° getuigenissen van supporters; 

3° getuigenissen van stewards; 

4° het toegangsbewijs van de betrokkene; 

5° de identiteitskaart of een ander bewijs van de identiteit van de betrokkene;

6° de in het stadion toegekende zitplaats; 

7° de vrijwillige aangifte van de identiteit door de toeschouwer aan de steward; 

8° het repressief dossier. 

Voorts kunnen, op basis van de Voetbalwet, persoonsgegevens door de politiediensten 
aan een veiligheidsverantwoordelijke worden verstrekt met het oog op de toepassing 
van de procedure tot burgerlijke uitsluiting.

1/  HOE WORDT DE PROCEDURE TOT BURGERLIJKE UITSLUITING INGELEID?
De procedure tot burgerlijke uitsluiting kan op twee manieren worden ingeleid:

1° NA EEN WAARSCHUWING: 

Indien een organiserende club meent over voldoende bewijzen te beschikken om de 
procedure tot burgerlijke uitsluiting in te leiden, stelt zij de betrokkene hiervan in kennis 
door middel van een per gemotiveerde aangetekende brief verstuurde waarschuwing. 
Indien tijdens de duurtijd van de waarschuwing nieuwe feiten aan het licht komen 
die op zijn minst het voorwerp van een waarschuwing zouden kunnen uitmaken, kan 
de procedure tot burgerlijke uitsluiting worden ingeleid. De waarschuwing heeft een 
geldigheidsduur van drie (3) jaar.
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2° ONMIDDELLIJK:

In gevallen waarin de organiserende club van oordeel is dat de inbreuken zo ernstig zijn 
dat onmiddellijke uitsluiting noodzakelijk is, kan de procedure tot burgerlijke uitsluiting 
direct worden opgestart. Een voorafgaande waarschuwing is niet nodig.

13/  HOE WERKT EEN PROCEDURE TOT BURGERLIJKE UITSLUITING IN HET 
ALGEMEEN?
In eerste instantie wordt de procedure afgehandeld door de organiserende club. Het 
is de club die de betrokkene in kennis stelt van de feiten die hem ten laste worden 
gelegd en die de hoorzitting organiseert waarop hij of zij zich kan verdedigen. Net als 
voor de hoven en rechtbanken kan de betrokkene zich laten bijstaan door een advocaat, 
zijn argumenten schriftelijk indienen, het dossier raadplegen, enz. De rechten van de 
verdediging moeten worden geëerbiedigd. Na de betrokkene te hebben gehoord, beslist 
de organiserende club of al dan niet een burgerlijke uitsluiting wordt opgelegd. 

In tweede instantie kan de betrokkene, zodra de beslissing van de organiserende club 
definitief is, tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de KBVB binnen een termijn 
van zes (6) werkdagen, ingaande op de eerste werkdag volgend op de datum van de 
poststempel van de aangetekende brief waarin de beslissing is meegedeeld. Ook hier 
zal een hoorzitting worden georganiseerd en moeten de rechten van verdediging worden 
geëerbiedigd (mogelijkheid om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen, 
inzage in het dossier, enz.). Na de hoorzitting zal een definitieve beslissing worden 
genomen, waarin wordt aangegeven of de betrokkene al dan niet het voorwerp moet 
uitmaken van een burgerlijke uitsluiting. 

Voor meer informatie over de procedure kun je de artikelen B9.4 en volgende van Titel 9, 
Boek B uit het bondsreglement raadplegen.

14/  WAT IS DE DUURTIJD VAN DE BURGERLIJKE UITSLUITING?
De duurtijd van de burgerlijke uitsluiting is minimaal drie (3) maanden en maximaal vijf (5) 
jaar. Bij het bepalen van de duurtijd van de uitsluiting wordt rekening gehouden met de 
ernst van de gepleegde feiten en met eventuele recidive.

15/  HOE KUN JE VRAGEN STELLEN? 
Als je vragen hebt over de veiligheid in de clubs, kun je contact opnemen met het 

Departement Veiligheid van de KBVB (security@rbfa.be).


