OMZENDBRIEF OOP40
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (14.12.2006)
1. Doel van de richtlijnen
-

stimuleren van de maatschappelijke diversiteit op de tribunes;
het bestrijden van racistische, discriminerende en provocerende gedrag evenals
kwetsende spreekkoren tijdens voetbalwedstrijden;
het aangeven van de tolerantiegrenzen bij zulke gedragingen;
responsabiliseren van alle betrokken actoren teneinde de richtlijnen op te volgen en de
fairplay in en rond de voetbalstadions aan te moedigen en het permanent evalueren
van deze richtlijnen.

2. Enkele uitgangspunten
-

-

de clubs zijn verantwoordelijk voor de sensibilisering van de supporters;
de toeschouwers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag;
de supportersfederatie en -verenigingen spelen daarbij een belangrijke rol in het
verspreiden van deze boodschap naar hun achterban en nemen, rekening houdend met
de bovenstaande wetgeving en hun eigen statuten, gepaste maatregelen bij niet
naleving van de richtlijnen;
de politiediensten waken mee over de toepassing van de richtlijnen en nemen ingeval
van inbreuken de nodige maatregelen;

3. Tolerantiegrenzen
De tolerantiegrens wordt overschreden indien iemand in het openbaar:
- derden aanzet tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een persoon,
een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens een zogenaamd ras, de
huidkleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, de seksuele
geaardheid, handicap en gezondheidstoestand van deze persoon, de leden of
sommigen van de leden van de geviseerde groep of gemeenschap.
of
- publiciteit geeft aan zijn voornemen tot discriminatie, haat, geweld of segregatie
jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens een
zogenaamd ras, de huidkleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming,
de seksuele geaardheid, handicap en gezondheidstoestand van deze persoon, de
leden of sommigen van de leden van de geviseerde groep of gemeenschap.
of
- alleen of in groep, omwille van en ter gelegenheid van de organisatie van een
voetbalwedstrijd, aanzet tot haat of woede, slagen en verwondingen, ten aanzien
van één of meerdere personen.

4. Richtlijnen aan de toeschouwers, supportersverenigingen en –federaties.
De toeschouwers zijn de verpersoonlijking van “voetbal: een feest!” en kunnen meer dan
hun steentje bijdragen.
-

-

-

De toeschouwers onthouden zich van elk racistisch of discriminerend gedrag en
kwetsende spreekkoren;
de toeschouwers nemen geen symbolen, tekeningen, vlaggen en spandoeken met een
kwetsende, provocerende, racistische of antisemitische boodschap of die kan
geassocieerd worden met de (neo)nazi ideologie met zich mee in het stadion;
indien een toeschouwer zich daartoe bereid voelt, kan hij de betrokken persoon op zijn
gedrag aanspreken, de stewards of aanwezige politiediensten inlichten en/of op een
later tijdstip de club of de politie inlichten;
toeschouwers kunnen elk racistisch of discriminerend gedrag te allen tijde aan het
CGKR (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) meedelen
(0800/17364 of e-mail: centrum@cntr.be).

De supportersfederatie en -verenigingen verwerpen uitdrukkelijk alle racistische en
discriminerende uitlatingen en spreekkoren bij hun leden, evenals het dragen,
tentoonstellen en/of verkopen van racistische en discriminerende symbolen door hun
leden; door:
-

-

deze boodschap via hun communicatiekanalen, hun activiteiten of campagnes aan hun
leden mee te delen;
hun leden te sensibiliseren over de richtlijnen en hun te motiveren om zelfregulerend
op te treden;
het lidmaatschap van die leden in te trekken, in geval van een boete opgelegd door de
strafrechter, een administratieve sanctie opgelegd door de Voetbalcel binnen de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken of een burgerrechterlijke uitsluiting
opgelegd door de club voor inbreuken van racisme, discriminatie of kwetsende
spreekkoren, voor zover zij hiervan kennis hebben gekregen;
de richtlijnen in hun intern reglement of statuten op te nemen met een clausule met
betrekking tot het intrekken van het lidmaatschap;
een aanspreekpunt te vormen voor de club, de KBVB, de overheid en het CGKR.

