
Racisme & discriminatie 

Hieronder wordt enkel een overzicht gegeven van een aantal belangrijke punten uit de OOP 
40 die rechtstreeks van toepassing zijn op de organisatoren. De overige bepalingen en 
richtlijnen die van toepassing zijn op andere facetten die betrokken zijn bij voetbalwedstrijden 
en het veiligheidsgebeuren, kunnen in de omzendbrief worden geconsulteerd.  

1. Doel van deze richtlijnen.  

Voetbal dient aangenaam te zijn voor iedereen en ‘voetbal, een feest!’ is het motto. In het 
kader van de sociale dimensie die het voetbal moet uitdragen, heeft deze omzendbrief 
volgende doelstellingen:  

• Het stimuleren van de maatschappelijke diversiteit op de tribunes;  
• Het bestrijden van racistisch, discriminerend en provocerend gedrag evenals 

kwetsende spreekkoren tijdens voetbalwedstrijden;  
• Het aangeven van de tolerantiegrenzen bij zulke gedragingen;  
• Het 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. Doelpubliek van de richtlijnen.  

Deze omzendbrief richt zich tot de clubbesturen (alle officiële bij de KBVB aangesloten 
Belgische voetbal- en zaalvoetbalclubs, zowel nationaal als provinciaal), stewards, 
veiligheidsverantwoordelijken, spelers, trainers, toeschouwers, supportersverenigingen en - 
federaties, politiediensten, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (verder KBVB genoemd) en 
andere overkoepelende bonden (Liga Beroepsvoetbal, Liga Tweede nationale, ...), 
scheidsrechters, stadionspeakers, fancoaches en preventiewerkers in het voetbal, de 
overheid en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (verder 
CGKR genoemd).  

3. Tolerantiegrens kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen en 
symbolen.  

De tolerantiegrens wordt overschreden indien iemand naar aanleiding van een 
voetbalwedstrijd in het openbaar:  

1 Omzendbrief OOP 40 van 14 december 2006 houdende richtlijnen aangaande kwetsende, racistische en 

discriminerende uitlatingen en spreekkoren naar aanleiding van voetbalwedstrijden, Belgisch Staatsblad, 2 juni 

2007 
2 Specialisatieopleiding: Racisme en discriminatie in het voetbal, een project dat tot stand kwam in het kader van 

"Stand up Speak Up" dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting.  
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Derden aanzet tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een persoon, een 
groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens een zogenaamd ras, de 
huidskleur, 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 huidskleur, 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 meerder personen.  

Enkele voorbeelden van uitlatingen, gedragingen en symbolen die in de bovenstaande 
context verboden zijn:  

• Het uitbrengen van de Hitler- of nazigroet;  
• Oerwoudgeluiden of apenkreten ten aanzien van andersgekleurde spelers, een 

andersgekleurde scheidsrechter en/of andersgekleurde toeschouwers, 
voorbijgangers...;  

• Met haat beladen uitspraken als “vuile jood, keer terug naar Israël!”; “vuile 
Marokkaan, ga terug naar je land!”; “dood aan islamieten”,...;  

• Met haat beladen liederen als ”Hamas, Hamas, Joden aan de gas”; “Islamieten  
parasieten’; “het is een vak vol makakken”,...;  

• Het werpen van bananen naar andersgekleurde spelers;  
• Met haat beladen uitlatingen inzake holebi’s en/of handicap van personen;  
• Met haat beladen uitlatingen inzake iemands gezondheidstoestand (bv. kanker, 

aids,...);  
• Kwetsende en/of haatdragende uitlatingen jegens een bepaalde supportersgroep, 

familieleden van spelers, bestuursleden en scheidsrechters;  
• Het dragen, verspreiden of verkopen van allerhande symbolen, tekeningen, vlaggen 

en spandoeken met een racistische, discriminerende of antisemitische boodschap of 
die geassocieerd worden met het (neo)nazi ideologie (zie bijlage 1 voor een lijst van 
verboden symbolen met bijbehorende uitleg).  

Bovenstaande voorbeelden zijn niet-limitatief.  
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