BELANGRIJKE INFO VOETBALWET (op vraag van de politie)
Geschreven door MARK VAN LEEMPUT -

Beste supporter,

Na de verandering van het Belgische voetballandschap door de invoering van een scheiding
tussen het professionele en het amateurvoetbal zijn er 2 professionele niveauâ€™s behouden,
nl. Eerste klasse A (Jupiler Pro League) en Eerste klasse B (Proximus League).

De vroegere nationale derde en vierde klasse werden hervormd en behoren vanaf dit seizoen
tot het nationale amateurvoetbal. Daaronder bevindt zich het provinciale voetbal.

Bij het nationale amateurvoetbal is er een verdeling gemaakt in 1ste divisie Amateur, 2de divisie
Amateur en 3de divisie Amateur.

1ste divisie Amateur bestaat uit Ã©Ã©n reeks, tweede divisie Amateur telt 3 reeksen en derde
divisie Amateur telt 4 reeksen, KFC Duffel komt uit in Divisie 2 Amateur B.

Door deze veranderingen drong zich ook een aanpassing van de voetbal wet op Voor de
Duffelse (en andere) supporters is het belangrijk om weten dat vanaf het seizoen 2016 -2017
ook een groot deel van de â€œvoetbalwetâ€ op Divisie 2 Amateur van kracht is geworden.
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Het gaat hier in het bijzonder over de artikelen 19 t.e.m 24 van de wet van 21 december 1998
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.

In concreto betekent dit dat feiten die het verloop van een voetbalwedstrijd kunnen verstoren
vanaf nu op basis van de voetbalwet kunnen bestraft worden en o.a. kunnen leiden tot een
administratieve geldboete of een stadionverbod. Dit houdt ook in dat ter gelegenheid van
wedstrijden van KFC Duffel personen met een stadionverbod absoluut geen toegang hebben.

Voorbeelden van feiten:
- Gooien of schieten van voorwerpen;
- Onrechtmatig betreden van het stadion of de perimeter errond (bv. bij stadionverbod of
perimeterverbod);
- Niet naleven in het stadion of in de perimeter errond van richtlijnen gegeven door de
veiligheidsverantwoordelijke, stewards of politie;
- Bewust materiÃ«le hup bieden bij het onrechtmatig betreden van het stadion of de
perimeter errond;
- Zonder geldig bewijs bepaalde niet voor het publiek toegankelijke zones van het stadion
betreden of pogen te betreden. (Speelveld en aansluitende zones afgescheiden voor het
publiek / muren, omheiningen e.d. bestemd tot scheiding van de toeschouwers / â€¦);
- In het stadion of de perimeter errond aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of
woede t.o.v. personen;
- Binnenbrengen of pogen binnen te brengen in het stadion van pyrotechnisch materiaal(om
licht, rook of lawaai te maken) of hiervan in het bezit zijn.

Deze feiten zijn strafbaar op basis van de â€˜voetbalwetâ€ in de periode waarin het stadion
toegankelijk is voor toeschouwers t.g.v. een voetbalwedstrijd en sommige zelfs begaan in een
perimeter rond het stadion vanaf 5 uur voor het begin van de wedstrijd tot 5 uur na het einde
van de wedstrijd. De perimeter waarvan sprake is een perimeter die kan worden vastgelegd na
overleg tussen burgemeester, politie en organisator en mag een straal van 5 km buiten de
omheining van het stadion niet overschrijden.
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