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1 PRINCIPES INZAKE BURGERRECHTELIJKE 
UITSLUITING 

1.1 ALGEMEEN KADER 
Artikel B9.4 
Wanneer het Reglement van Inwendige Orde van toepassing is, kan een persoon die de 
toegang tot het stadioncomplex wordt geweigerd of die door een beslissing van de organisator 
verplicht wordt het stadion te verlaten of die de bepalingen van het Reglement van Inwendige 
Orde niet naleeft, uitgesloten worden van het bijwonen van voetbalwedstrijden en/of andere 
voetbalevenementen. 

 
Artikel B9.5 
Een schending van het Reglement van Inwendige Orde kan gesanctioneerd worden in het 
kader van een procedure tot burgerrechtelijke uitsluiting, zonder dat enig opzet in hoofde van 
de persoon die de inbreuk pleegt, vereist is. 

 
De burgerrechtelijke uitsluiting staat een strafrechtelijke vervolging en/of veroordeling van de 
betrokkene niet in de weg en vice versa. De bevoegdheid van de KBVB wordt niet geschorst 
wanneer de inbreuk aanhangig is gemaakt bij de publieke (met inbegrip van de gerechtelijke) 
autoriteiten. 

 
De burgerrechtelijke uitsluiting staat een disciplinaire vervolging en/of veroordeling van de 
betrokkene door de bond niet in de weg en vice versa. De bevoegdheid van de KBVB wordt 
niet geschorst wanneer de inbreuk tevens aanhangig wordt gemaakt bij de disciplinaire 
instanties van de bond. 

 

 
Artikel B9.6 
De clubs uit het profvoetbal nemen een uitdrukkelijk verbintenis tot nultolerantie ten aanzien 
van pyrotechnisch materiaal en geweld bijkomend op in hun statuten en/of huishoudelijk 
reglement, en zijn (mede) aansprakelijk voor de handhaving ervan. 

 
Artikel B9.7 
De eventuele persoonlijke aansprakelijkheid en/of vervolging en/of sanctionering en/of 
vrijspraak van toeschouwers in het kader van een burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure door 
de KBVB, laat de objectieve aansprakelijkheid voor clubs voor hun toeschouwers voor 
inbreuken op het Reglement van Inwendige Orde onverlet. 
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1.2 TOEPASSINGSGEBIED 
Artikel B9.8 
De burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure kan worden toegepast bij: 
19° voetbalwedstrijden die worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de 

KBVB, ACFF of Voetbal Vlaanderen ongeacht afdeling, leeftijdscategorie en geslacht en/of 
door één of meerdere clubs die daarbij zijn aangesloten; 

20° voetbalevenementen zoals trainingen, trainingen achter gesloten deuren, … 
georganiseerd door de KBVB of door een club aangesloten bij de KBVB, ACFF of Voetbal 
Vlaanderen; 

21° voetbalwedstrijden die worden georganiseerd binnen het kader van een FIFA of UEFA 
competitie. 

 
Artikel B9.9 
De burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure wordt nationaal georganiseerd door de KBVB als 
overkoepelende sportbond voor rekening van de clubs en/of organisatoren ten aanzien van 
diens supporters. 

 
 
1.3 OPSTART VAN DE PROCEDURE BIJ DE KBVB 
Artikel B9.10 
De procedure wordt opgestart door het aanhangig maken van het dossier lastens een 
geïdentificeerde persoon bij de KBVB door: 
22° de organisator; 
23° de club van de bezoekende en/of thuisspelende ploeg indien de organisator nalaat om een 

procedure op te starten. De club van de bezoekende ploeg kan enkel deze procedure 
opstarten ten aanzien van toeschouwers die zich bevinden in het aan hen toegewezen 
compartiment en van eigen supporters die zich niet bevinden in het toegewezen vak 
bezoekers; 

24° de club van de thuisspelende ploeg en/of de bezoekende ploeg, maar dit enkel voor hun 
eigen supporters, indien de wedstrijd door een derde partij wordt georganiseerd en/of wordt 
georganiseerd op een neutraal terrein. 

 
De KBVB beschikt als overkoepelende sportbond, naast het geval waar zij zelf organisator is, 
over dezelfde mogelijkheden en hoedanigheden als de organisator om een burgerrechtelijke 
uitsluitingsprocedure op te starten. 

 
 het dossier wordt hiertoe digitaal overgemaakt door de veiligheidsverantwoordelijke 
van de organisator of club (of de gerechtigd correspondent voor zover er op basis van 
de Voetbalwet geen verplicht gemandateerde veiligheidsverantwoordelijke is 
aangesteld in de club) aan het secretariaat van de bevoegde instantie. 

griffie@rbfa.be 
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Artikel B9.11 
Tenzij anders bepaald in deze Titel 9 van Boek B van het Bondsreglement, gelden de 
procedurevoorschriften “Disciplinaire Rechtspleging” van Boek B. Titel 11- Geschillen en 
Procedures van de Disciplinaire instanties van het Bondsreglement mutatis mutandis voor de 
procedure burgerrechtelijke uitsluiting. 

 
Voor wat betreft de procedure burgerrechtelijke uitsluiting geldt het volgende: 

 
- Er is geen inschrijvingsrecht van toepassing in eerste aanleg; 
- Het dossier kan niet worden ingetrokken na de aanhangigmaking door de 

organisator of club. 
- De oproepingstermijn bedraagt drie dagen voor de datum van de zitting. 
- De communicatie met de betrokkene geschiedt in beginsel rechtsgeldig per 

email met leesbevestiging. Dit geldt zowel voor oproepingen als voor de 
kennisgeving van de beslissing. 

- De oproeping geschiedt in het Nederlands of het Frans in functie van de taalrol 
van de club waartoe de betrokkene wordt geacht te behoren op basis van zijn 
plaats in het stadion op het ogenblik waarop de vermeende feiten hebben 
plaatsgevonden. Ingeval van clubs uit het tweetalig gebied Brussels 
Hoofdstedelijk gewest, wordt de oproeping in de beide talen gestuurd. Ingeval 
van een club uit het Duitstalig gebied, wordt de oproeping in het Frans verstuurd 
met een vrije vertaling in het Duits. 

- De oproeping van de club geschiedt via ekickoff of via email gericht aan de 
veiligheidsverantwoordelijk of de gerechtigd correspondent. 

- De zitting verloopt in beginsel digitaal. 
- Beslissingen zijn onmiddellijk uitvoerbaar. Het verhaal is niet schorsend. 

 
 
2 TOEPASSING VAN DE BURGERRECHTELIJKE 

UITSLUITING 

2.1 UITSLUITING NA EEN WAARSCHUWING 
Artikel B9.12 
Een burgerrechtelijke uitsluiting kan opgelegd worden, hetzij nadat eerder een waarschuwing 
werd opgelegd ten aanzien van de betrokkene, hetzij rechtstreeks. 

 
Artikel B9.13 
Wanneer de bevoegde instantie, op grond van het dossier prima facie, oordeelt over 
onvoldoende (zwaarwichtige of bewezen) elementen te beschikken om de burgerrechtelijke 
uitsluiting uit te spreken, kan zij een waarschuwing opleggen, zonder de betrokkene te hebben 
opgeroepen. 

 
Het betreft de Nationale Kamer Burgerrechtelijke Uitsluitingen. 

De betrokkene wordt hiervan bij een met redenen omklede beslissing in kennis gesteld per 
email, met leesbevestiging of per aangetekende brief. 
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Artikel B9.14 
Deze betekening wordt opgevat als een naar burgerlijk recht geldende ingebrekestelling 
wegens contractuele wanprestatie ten aanzien van de club of organisator. Een kopie van deze 
waarschuwing wordt overgemaakt aan de club of organisator. 

 
De kennisgeving informeert tevens de betrokkene over de mogelijkheid en de wijze waarop 
hij/zij beroep kan aantekenen tegen deze waarschuwing, inclusief de contactgegevens 
waarnaar het schrijven moet gericht worden en het rekeningnummer van de KBVB voor het 
overschrijven van het inschrijvingsrecht. In dit geval zijn de hierna vermelde bepalingen van 
toepassing inzake beroep bij de KBVB. 

 
Artikel B9.15 
Wanneer tijdens de duur van de waarschuwing nieuwe feiten worden vastgesteld, wordt 
toepassing gemaakt van dezelfde bepalingen als deze voor de rechtstreekste burgerrechtelijke 
uitsluiting. 

 
2.2 RECHTSTREEKSE BURGERRECHTELIJKE UITSLUITING 
Artikel B9.16 
In de gevallen waar de bevoegde instantie van de KBVB prima facie van oordeel is dat de 
inbreuken dermate ernstig zijn dat een onmiddellijke uitsluiting noodzakelijk is, kan zij 
overgaan tot een rechtstreekse burgerrechtelijke uitsluiting middels een onmiddellijke 
oproeping van de betrokkene. 

 
 Het betreft de Nationale Kamer Burgerrechtelijke Uitsluitingen. 

 
2.3 PROCEDURE EERSTE AANLEG 
Artikel B9.17 
De procedure rechtstreekse burgerrechtelijke uitsluiting wordt uit de aard als bijzonder 
spoedeisend beschouwd. 

 
Middels bijzondere motivatie kan de bevoegde instantie onmiddellijk en desgevallend zonder 
de betrokkene gehoord te hebben, in elke stand van het geding, bij wijze van preventieve 
beveiligingsmaatregel, een burgerrechtelijke uitsluiting opleggen op grond van een prima facie 
beoordeling van het dossier. 

 
Artikel B9.18 
De oproeping geschiedt drie dagen voor de zitting. Clubs die opgeroepen worden, zijn verplicht 
te verschijnen. 

 
De oproeping vermeldt de inbreuken die ten laste worden gelegd en bepaalt hierbij de datum 
en desgevallend de plaats waarop en waar de betrokken persoon zich kan verdedigen, met 
inbegrip van de contactgegevens van de bevoegde instantie. 
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De zitting verloopt in beginsel digitaal 
 
 
Artikel B9.19 
De procedure verloopt mondeling in de taal van toepassing op de plaats van de feiten, tenzij 
de procedure wordt opgestart door de bezoekende club of de KBVB waarbij de taal van de 
overtreder wordt gebruikt. 

 
In geval het voorgaande niet leidt tot het gebruik van de moedertaal van de betrokkene staat 
het deze vrij om eenmalig gratis bijstand van een vertaler te vragen. 

 
Artikel B9.20 
De zitting is openbaar, tenzij de betrokkene of de club om de behandeling met gesloten deuren 
verzoekt. Dit verzoek kan toegekend of afgewezen worden met het oog op de handhaving van 
de openbare orde of veiligheid. De bevoegde instantie kan hier ook ambtshalve gemotiveerd 
toe beslissen. 

 
Partijen kunnen de aanwezigheid van getuigen vragen voor zover de behandeling van de zaak 
niet onredelijk vertraagd wordt. 

 
Artikel B9.21 
Gedurende het verloop van de procedure kan de betrokkene worden bijgestaan door een 
advocaat. Indien het een minderjarige betreft dient deze verplicht te worden vergezeld van zijn 
wettelijke vertegenwoordiger of minstens één van hen indien er meerdere zijn. 

 
Artikel B9.22 
Op basis van het dossier en mondelinge verdediging kan de bevoegde instantie een 
burgerrechtelijke uitsluiting opleggen. 

 
Indien de betrokkene niet verschijnt, wordt de zaak beslecht op basis van de beschikbare 
stukken van het dossier, en wordt de beslissing bij verstek uitgesproken. 

 
Artikel B9.23 
De beslissing wordt behoorlijk gemotiveerd en is uitvoerbaar bij voorraad, ook indien deze bij 
verstek is genomen. 

 
De betrokken persoon wordt van deze beslissing binnen de kortst mogelijke termijn in kennis 
gesteld. De KBVB licht tevens de organisator of club in. 

 
Bij de kennisgeving informeert de KBVB de betrokkene over de mogelijkheid om bij de 
bevoegde instantie van de KBVB beroep aan te tekenen, met vermelding van de wijze waarop, 
inclusief de contactgegevens waarnaar het schrijven moet gericht worden en het 
rekeningnummer van de KBVB voor het overschrijven van het inschrijvingsrecht. 
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2.4 BEROEP 
Artikel B9.24 
Het beroep tegen een beslissing van de Nationale Kamer Burgerrechtelijke Uitsluitingen moet 
op straffe van verval binnen een termijn van 6 kalenderdagen aanvangend op de eerste 
werkdag volgend op de datum van de uitspraak worden ingediend. 

 
Alleen de betrokken persoon en de organisator of club kan hoger beroep aantekenen. Een 
verzet of derdenverzet is onontvankelijk. 

 
Het beroep moet met een ondertekend gemotiveerd verzoekschrift ingediend worden hetzij 
per email hetzij via kickoff volgens de regels inzake de vordering voorzien in het 
bondsreglement (Boek B- Titel 11- Geschillen en Procedures). 

 
 Het beroep kan gericht worden aan de bondsgriffie op griffie@rbfa.be 

Het beroep is enkel ontvankelijk na het betalen aan de KBVB van een inschrijvingsrecht van 
100,00 EUR binnen de termijn om in beroep te gaan. 

 
 BE86 3100 2660 3550 (BIC: BBRUBEBB) 

 
Artikel B9.25 
De procedure voor de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal verloopt volgens de regels inzake 
geschillen en procedures bepaald in het bondsreglement. 

 
De betrokken persoon en de organisator/club zullen in beginsel op de eerste vastgestelde 
zitting van de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal na het verstrijken van een termijn van 6 
kalenderdagen, na het ontvangen van het beroep, opgeroepen worden. 

 
Indien de betrokkene niet verschijnt, wordt de zaak beslecht op basis van de beschikbare 
stukken van het dossier, en wordt de beslissing bij verstek uitgesproken. 

 
Artikel B9.26 
De beslissing van de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal wordt aan beide partijen binnen 
de kortst mogelijke termijn via email meegedeeld. De beslissing vermeldt de mogelijkheid van 
evocatieverzoek en de wijze waarop dit kan worden ingediend, inclusief de contactgegevens 
waarnaar het schrijven moet gericht worden en het rekeningnummer van de KBVB. 

 
2.5 EVOCATIE 
Artikel B9.27 
Het verzoek tot evocatie geschiedt, conform de bepalingen inzake de geschillen en procedures 
van het bondsreglement (Boek B,- Titel 11). 
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Indien het evocatieverzoek ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, wordt de zaak voor 
behandeling verwezen naar de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal in een andere 
samenstelling. 

 
2.6 INWERKINGTREDING BESLISSINGEN 
Artikel B9.28 
De beslissingen waarbij een burgerrechtelijke uitsluiting wordt opgelegd zijn steeds 
uitvoerbaar bij voorraad. De beslissingen treden in werking de eerste dag volgend op de 
kennisgeving aan de betrokkene en de club. 

 
Het aanwenden van verhaal of een rechtsmiddel heeft geen schorsende werking. 

 
Artikel B9.29 
Ingeval van hervorming van een eerdere beslissing wordt de in eerste aanleg of in graad van 
beroep opgelopen burgerrechtelijke uitsluiting als een preventieve beveiligingsmaatregel 
beschouwd. 

 
Artikel B9.30 
In geen geval kan de KBVB, haar organen of aangestelden, dan wel de club of organisator 
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de burgerrechtelijke uitsluiting van een 
betrokkene (zoals doch niet beperkt tot gemiste wedstrijden, imagoschade etc), zelfs niet 
ingeval van de hervorming van een reeds -gedeeltelijk- ondergane burgerrechtelijke uitsluiting. 

 
2.7 DUUR WAARSCHUWING/BURGERRECHTELIJKE 

UITSLUITING- INDICATIEVE TABEL 
Artikel B9.31 
De waarschuwing heeft een looptijd van drie jaar. In geval van een waarschuwing blijven de 
gegevens van de overtreder gedurende 3 jaar na het ingaan van de waarschuwing vermeld op 
de daartoe voorziene lijst. 

 
Artikel B9.32 
De duur van de uitsluiting beloopt minimum 1 maand en maximaal 10 jaar. Voor wat betreft de 
uitsluiting dient bij de beoordeling over de duur ervan rekening te worden gehouden met de 
ernst van de gepleegde feiten zoals nader bepaald in de indicatieve tabel, toegevoegd in 
bijlage bij aan onderhavig reglement (Boek B, Titel 9). 

 
Artikel B9.33 
Ingeval van recidive kan, in functie van de ernst van de gepleegde feiten en de eerder 
ondergane burgerrechtelijke uitsluiting, een burgerrechtelijke uitsluiting opgelegd worden voor 
een duurtijd van 25 jaar. 

 
In dit geval is er geen mogelijkheid tot gedeeltelijk uitstel door alternatieve maatregelen. 
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2.8 GEDEELTELIJK UITSTEL DOOR ALTERNATIEVE 
MAATREGELEN 

Artikel B9.34 
Bij een burgerrechtelijke uitsluiting van minimum 2 jaar, kan na het verstrijken van de helft van 
de duur van de uitsluiting, op voorstel van de betrokkene en met instemming van de 
organisator/club, de uitsluiting door de bevoegde instantie van de KBVB worden omgezet in 
een burgerrechtelijke uitsluiting met uitstel voor zover de uitgeslotene voor de resterende 
periode van de uitsluiting de vooropgestelde alternatieve maatregelen aanvaardt. 

 
 De Nationale Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluitingen 

 
Artikel B9.35 
Bij een burgerrechtelijke uitsluiting van minimum 2 jaar opgelegd ten gevolge van racistische, 
homofobe, seksistische, discriminerende of antisemitische handelingen of uitlatingen, geldt als 
bijkomende voorwaarde voor de omzetting in een burgerrechtelijke uitsluiting met uitstel dat 
de dader schuld heeft bekend en dient één van de aan de dader opgelegde alternatieve 
maatregelen te zijn, het volgen van een vormingstraject zijn met één van de door de KBVB 
voorgestelde partners. 

 
 Dit betreft niet limitatief de vormingsprogramma’s in samenwerking met Kazerne 
Dossin, het Africa museum, … 

 
 
Artikel B9.36 
Bij vaststelling van ofwel het niet respecteren van de alternatieve maatregelen ofwel van een 
nieuwe inbreuk gepleegd tegen het Reglement van Inwendige Orde door de uitgeslotene, 
wordt de betrokkene opnieuw opgeroepen voor de bevoegde instantie van de KBVB. 

 
Behoudens overmacht in hoofde van de betrokkene, zal de resterende duur van de 
burgerrechtelijke uitsluiting met uitstel effectief worden en zal deze automatisch verlengd 
worden met 2 jaar. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van een alternatieve maatregel. 

 
2.9 AFDWINGBAARHEID – RECIDIVE 
Artikel B9.37 
De organisator/club neemt de nodige maatregelen, binnen het wettelijke kader betreffende het 
ticketbeheer bij voetbalwedstrijden, zodat er geen tickets worden verkocht aan personen die 
het voorwerp zijn van een burgerrechtelijke uitsluiting (“stadionverbod”). 

 
Indien een dergelijke betrokkene houder is van een abonnement, wordt dit abonnement 
bewaard of geblokkeerd door de organisator/club voor de periode van de burgerrechtelijke 
uitsluiting. 
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Het toezicht op de naleving van de uitsluiting gebeurt in de eerste plaats in het stadion zelf 
desgevallend via moderne bewakings- en identificatietechnieken. 

 
Bij betrapping kunnen de stewards de uitgeslotene verzoeken het stadion te verlaten, tenzij 
daardoor de openbare orde kennelijk zou worden verstoord. Bij verzet of verstoring van de 
openbare orde kunnen de politiediensten tussen komen, op het ogenblik en op de wijze door 
hen bepaald. 

 
Artikel B9.38 
Bij vaststelling van het niet respecteren van de sanctie door de uitgeslotene wordt het dossier 
door de organisator of de club aan de KBVB overgemaakt die de betrokkene opnieuw oproept 
voor de bevoegde instantie van de KBVB. 

 
Indien de feiten bewezen verklaard worden, zal, behoudens overmacht in hoofde van de 
betrokkene, de burgerrechtelijke uitsluiting automatisch verlengd worden met 2 jaar. 

 
 

3 BEHEER STADIONVERBODEN 
Artikel B9.39 
Gelet op het nationale karakter van de burgerrechtelijke uitsluiting, staat de KBVB als 
overkoepelende sportbond in voor de informatieoverdracht van, naar en tussen de 
verschillende organisatoren. 

 
De KBVB staat in voor het nationale beheer en de administratie van het uitsluitingssysteem. 
Zij fungeert als adviseur, aanspreekpunt en informatiekruispunt, zowel voor de organisatoren, 
de overheid als de politiediensten. 

 
Artikel B9.40 
De KBVB maakt een waarschuwings- en een uitsluitingslijst op. De uitsluitingslijst bevat naast 
de burgerrechtelijke uitsluitingen, ook de administratieve - en gerechtelijke stadionverboden 
en de stadionverboden als beveiligingsmaatregel. 

 
De lijsten worden overgemaakt aan de clubs uit het profvoetbal en aan de clubs uit overige 
afdelingen indien zij hierom verzoeken en/of over een actief veiligheidsapparaat beschikken 
op clubniveau (minstens een gemandateerde veiligheidsverantwoordelijke en operationele 
voetbalstewards). 

 
Informatie met betrekking tot deze lijsten kan gedeeld worden met het parket in het kader van 
een disciplinair onderzoek en/of vervolging, met de politiediensten en de overheid (zoals doch 
niet beperkt tot het Ministerie van Binnenlandse zaken). 

 
Artikel B9.41 
De persoonsgegevens van de gewaarschuwde(n) en de uitgeslotene(n) worden behandeld 
overeenkomstig de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Alleen niet op 
personen herleidbare (statistische) informatie omtrent het gevoerde burgerrechtelijk 
uitsluitingsbeleid kan openbaar worden gemaakt. 


