


Sport verbindt, leert mensen belangrijke 
waarden. Zij stimuleert groepsgevoel. Wakkert 
de competitiegeest aan. Sport leert omgaan met 
verantwoordelijkheden. Sport zorgt voor ont
spanning, vreugde en verdriet. Sport zorgt voor 
gesprek op straat, op het werk, op café. Overal. 

Steeds meer mensen sporten. Individueel of in 
groep. En wie niet sport, die supportert. Fans 
dromen van overwinningen. En dagelijks zijn er 
duizenden mensen die er vrijwillig voor zorgen 
dat iedereen kan sporten. 

Van alle sporten is voetbal de meest populaire 
sport. Of je vanuit je zetel een match volgt, of 
zelf tussen de witte lijnen staat, het is en blijft 
een nationale sport, een sport van en voor 
jong en oud, ongeacht afkomst, huidskleur, 
religie en ... seksuele voorkeur. In Vlaanderen 
en Brussel zijn er duizenden clubs, honderd
duizenden die voetballen en miljoenen die 
suppor teren. 

Sport heeft een belangrijke maatschappelijke 
dimensie. Ze is een spiegel van de samenleving, 
maar kan ook een hefboom voor die samenle
ving zijn, een spiegel voor de samenleving. 

De voorbije jaren werd er in het voetbal gesen
sibiliseerd over discriminatie en diversiteit, 
maar het onderwerp ‘seksuele identiteit’ kwam 
bijna niet aan bod. Een duidelijk signaal van 
tolerantie en openheid uit de sport-, en in het 
bijzonder de voetbalwereld, brengt ons een stap 
dichter bij de maatschappelijke aanvaarding van 
holebiseksualiteit. Daarom slaan we vandaag 
de handen in elkaar om de onzichtbaarheid van 
holebi’s in het voetbal te doorbreken. Want als 
vijf procent van de bevolking holebi is, dan ook 
vijf procent van onze voetballers, onze suppor
ters, onze clubbestuurders. Onze boodschap is 
duidelijk: je bent welkom zoals je bent, wie je 
ook bent. We willen af van het beeld dat je “in 
de kast” moet blijven. Dat mag, maar samen 

kunnen we het pad effenen voor wie “uit de 
kast” wil komen. Want sport verbindt alleen als 
ze toelaat dat iedereen zichzelf kan zijn. 

In 2007 ondertekenden verschillende sport
federaties een ‘Charter tegen homofobie in 
de sport’. Door dit charter te ondertekenen, 
verklaarde een club open te staan voor diver
siteit in seksuele geaardheid en alle personen, 
ongeacht hun seksuele geaardheid, respectvol 
en evenwaardig te behandelen en elke discri
minatie te verwerpen. Dit mooie initiatief had 
vooral symbolische waarde, en te weinig effect 
in de praktijk. Met dit actieplan willen we meer 
en beter doen. 

Onderzoeken van de Britse overheid1, het Britse 
Stonewall2 en het Franse Paris Foot Gay3 geven 
aan dat homofobie in het voetbal een groter 
euvel is dan andere vormen van discriminatie 
en raden dan ook aan om campagnes te organi
seren die de schadelijke effecten van homofoob 
taalgebruik en gedrag op elk niveau aankaarten. 

Daarom is er nood aan een algemene sensibi-
lisering rond holebiseksualiteit in het voetbal, 
een genuanceerde beeldvorming over sportende 
holebi’s, en acties die holebi’s empoweren. 
Op die manier kunnen we werken aan een 
veilige en toegankelijke sportbeoefening voor 
iedereen. Een gelukkige sportbeoefening ook. 
Want wie niet moet zwijgen over wie hij of zij is, 
is gelukkiger. 

Op 29 januari 2013 werd het interfederaal 
actieplan tegen homofoob en transfoob 
geweld goedgekeurd. Op 10 juni 2013 werd 
het tweede luik van het interfederaal actieplan 
goed gekeurd. Binnen dit kader hebben alle 
betrokken overheden zich akkoord verklaard om 
discriminerend gedrag op grond van seksuele 
oriëntatie en genderidentiteit in alle geledingen 
van de maatschappij aan te pakken. 

Onderwijs is één van de prioritaire domeinen 
waarop de Vlaamse overheid inzet. In oktober 
2012 is daarom al een ‘gemeenschappelijke 
verklaring over een beleid met betrekking tot 
gender en seksuele geaardheid in het onderwijs’ 
ondertekend door een brede waaier aan actoren 
uit het onderwijsveld. Deze verklaring was het 
startschot van een traject waarbij allerlei mate
rialen en goede praktijken werden verzameld 
en sleutelactoren worden gesensibiliseerd en 
geïnformeerd.

Naast onderwijs is ook de vrijetijds en sport
beleving een belangrijke socialisatiecontext. Dit 
actieplan beschrijft initiatieven die gedragen 
worden door een brede waaier aan partners uit 
de voetbalwereld, en die tot meer openheid en 
tolerantie ten aanzien van holebi’s zullen leiden. 
De punten in dit actieplan kaderen in de strijd 
tegen homofobie, maar het spreekt voor zich 
dat dergelijke acties evenzeer kunnen ingebed 
worden in een ruimer diversiteitsverhaal dat 
naast racisme, ook homofobie en seksisme aan-
kaart. 

Omdat we samen overtuigd zijn dat voetbal voor 
iedereen een feest kan zijn. 

Ik dank alle voetbalpartners voor hun engage
ment.

Pascal Smet  
Vlaams minister van Gelijke Kansen

over het

actieplan
www.maakergeenspelvan.be



Een campagne 
sensibiliseert over 

seksuele  
identiteit en het 
creëren van een 

tolerante  
sportomgeving

Een Toolkit ‘Holebi of hetero, maak er 
geen spel van’ als instrument  

voor voetbalclubs Ook vandaag bestaan er nog steeds voor-
oordelen t.o.v. holebi’s. In de sportwereld 
is heteroseksualiteit nog vaak de norm, en 
wordt deze heteronormativiteit te weinig 
in vraag gesteld. 

Via een sensibiliserende campagne willen 
we samen met de partners uit het voetbal 
een signaal van openheid en aanvaarding 
geven, en holebiseksualiteit, ook in de 
voetbalwereld, zichtbaar en bespreekbaar 
maken. 

actie
In het najaar 2013 lanceert Gelijke Kansen in 
Vlaanderen – samen met de voetbalwereld – 
een campagne die holebiseksualiteit in het 
voetbal bespreekbaar wil maken. De campagne 
geeft een boodschap van openheid, respect en 
tolerantie en wil iedereen, die actief of passief 
met voetbal bezig is, bereiken. 

De campagne wordt in eerste orde gevoerd via 
sociale media. We laten ook banners, affiches 
en stickers aanmaken zodat federaties, clubs en 
andere voetbalorganisaties de campagne mee 
kunnen uitdragen. 

Het Internationaal Centrum voor Ethiek 
in de Sport (ICES) maakte in het verleden 
– met de steun van de Vlaamse Overheid – 
een Toolkit “Respect voor Diversiteit” met 
de focus op racisme en de integratie van 
nieuwe Vlamingen via sport. 

Gelijke Kansen in Vlaanderen laat een 
nieuwe Toolkit uitwerken door ICES die 
de focus legt op holebi’s in het voetbal. 
Deze Toolkit wordt ontwikkeld in samen-
werking met o.a. çavaria, de koepel van 
Vlaamse en Brusselse holebi- en trans-
genderverenigingen, het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en voor Racisme-
bestrijding, en de partners uit de voetbal-
wereld.

 

actie
De Toolkit is vooral een praktisch instrument. 
Het geeft enerzijds de ‘theorie’, aangevuld met 
weetjes en cijfers, maar is ook een instrument 
waarop organisaties kunnen terugvallen als ze 
acties in het kader van homofobie willen ontwik
kelen. 

1. De Toolkit kadert de problematiek, geeft een 
overzicht van (inter)nationale organisaties 
die zich gespecialiseerd hebben in de materie 
(zoals FARE, Alliantie Gelijkspelen, Paris 
Foot Gay en Football vs Homophobia,...) en 
beschrijft voorbeelden van acties uit zowel 
binnen als buitenland die kunnen inspireren 
(zoals “Homofobie? Geen bal aan!” van de 
Mechelse vzw Hattrick in samenwerking met 
KV en Racing Mechelen).

2. Er wordt een kantenklare vorming uitge
werkt die gebruikt kan worden in de opleiding 
van trainers, scheidsrechters, stewards en 
veiligheidsverantwoordelijken, maar die ook 
voor clubs en hun besturen of supporters
verenigingen een handig instrument is. 

3. Daarnaast gaat de Toolkit ook dieper in 
op wat clubbesturen, voetbalfederaties en 
bonden, trainers, supportersverenigingen, 
scheidsrechters, e.a. concreet kunnen doen 
om discriminatie, en homofobie in het bij
zonder, in het voetbal tegen te gaan. 

“I don’t think football is homophobic, but 
clearly there is something there. Because no 
one reached out. Not one other player said he 
was gay. So there’s definitely still work to be 
done, right?”
Robbie Rogers, Amerikaans voetballer



Holebiseksuali teit 
wordt  
bespreekbaar in 
alle geledingen van 
het voetbal
Dit actieplan wil holebiseksualiteit 
binnen de federaties, clubs, clubbesturen, 
onder de supporters,... bespreekbaar 
maken. Niet alleen via de campagne, 
maar ook via de communicatiekanalen 
van de federaties en voetbalclubs. Zij 
nemen hun voorbeeldfunctie op door in 
hun eigen communicatie aandacht te 
besteden aan discriminatie op grond van 
seksuele identiteit in het kader van een 
open en tolerante club voor iedereen. 

actie
1. De verschillende partners werken mee aan 

de verspreiding van de campagne. 

2. De Toolkit wordt gepromoot via de 
communicatie kanalen van de partners: 

 a. Football+ Foundation plaatst de Toolkit op 
haar online platform van goede praktijken.

 b. Websites van Koninklijke Belgische Voet
bal bond, Voetbalfederatie Vlaanderen, 
Koninklijke Vlaamse Voetbalbond, Vlaamse 
Sportfederatie, Fluitje van een cent, 
Panathlon Vlaanderen, Departement Sport 
van de Vlaamse overheid.

 c. Nieuwsbrief Sport voor Allen (Departe
ment Sport, Vlaamse overheid).

3. De website www.laagdrempeligesportclub.be 
geeft tips voor clubs en clubbesturen 
omtrent communicatie, begeleiding, ouder
betrokkenheid, etc. Deze richtlijnen zullen 
gescreend worden op seksuele diversiteit. 

4. Dynamoproject: In de interactieve work
shop ‘R.E.S.P.E.C.T. in je sportclub’ wordt 
ook stilgestaan bij respect voor personen 
met een andere seksuele geaardheid.  
www.dynamoproject.be 

5. Gelijke Kansen in Vlaanderen levert geregeld 
input om via de websites en nieuwsbrieven 
van de partners, Twitter en andere sociale 
media over holebiseksualiteit in het voetbal 
te berichten.

Football+ Foundation erkent
seksuele diversiteit als element in de 

sociaalmaatschappelijke  
voorbeeldfunctie van voetbalclubs

Football+ Foundation (www.fplusf.be) is 
de sociale pijler van en voor het Belgisch 
voetbal. De organisatie werkt samen met 
zowel de Voetbalfederatie Vlaanderen, 
Koninklijke Belgische Voetbalbond als de 
Pro League. Via hun acties mobiliseren 
ze o.a. voetbalclubs om een sociaal-
maatschappelijke voorbeeldfunctie op te 
nemen. 

actie
Football+ Foundation besteedt in haar commu
nicatiestrategie en vanuit haar rol als steunpunt 
aandacht aan holebiseksualiteit in het voetbal. 

De Football+ Foundation stelt haar expertise op 
het vlak van het bespreekbaar maken van hole
biseksualiteit in het voetbal ter beschikking van 
voetbalclubs. Ze staat voetbalclubs die vragen 
hebben rond dit thema of acties willen opzetten 
rond homofobie met raad en daad bij.

“Voetbal is de meest toeganke
lijke aller sporten en de motor tot 
integratie. Eens op het veld vallen 
verschillen weg en wordt er samen
gewerkt om te winnen. Het is deze 
gedachte die de Pro League hoog in 
het vaandel draagt en blijft promoten: 
samen de sport beleven waarbij 
iedereen zich welkom voelt en alle 
verschillen wegvallen. De voorbije 
jaren spanden we ons met de clubs 
en verschillende partners in voor een 
open klimaat in het voetbal, met res
pect voor diversiteit. We willen hierbij 
ook aandacht hebben voor seksuele 
diversiteit. Uiteindelijk maakt het niet 
uit of je hetero of homoseksueel bent: 
speler, supporter, staf,... iedereen is 
welkom zoals hij is op het voetbal.”
Stijn Van Bever, Pro League: 



Homofobe uitspraken en homofoob  
gedrag op en rond het voetbalterrein  
worden openlijk veroordeeld
De antidiscriminatiewetgeving is 
uiteraard van toepassing in het voet-
balstadion, en ook de voetbalwet bevat 
bepalingen om homofobe uitspraken en 
homofoob gedrag tegen te gaan. De FIFA 
voerde zware sancties in bij discriminatoir 
of beledigend gedrag op het voetbalveld. 
De omzendbrief OOP 404 van Binnenland-
se Zaken (2006) geeft duidelijk aan waar 
de ‘tolerantiegrenzen’ liggen en wat het 
voetbal kan ondernemen om racistisch, 
discriminerend en provocerend gedrag 
evenals kwetsende spreekkoren tijdens 
voetbalwedstrijden te bestrijden. Deze 
maatregelen werden via de reglementen 
van inwendige orde geïmplementeerd. 

Daarnaast bestaan er in het voetbal verschil
lende gedragscodes. Deze bundelen in hoofd
zaak praktische afspraken en richtlijnen, maar 
bevatten ook regels over respect en sportiviteit, 
gericht naar spelers, trainers, supporters, 
ouders of bestuursleden. Een mooi voorbeeld 
daarvan is de “Panathlon Verklaring over Ethiek 
in de Jeugdsport”, waarbij een club het engage
ment aangaat om alle vormen van discriminatie 
uit de jeugdsport te bannen.

Toch hebben sommige spelers, trainers, mana
gers en supporters in het verleden homofobe uit
spraken gedaan. Deze uitspraken brengen met 
zich mee dat holebivoetballers hun geaardheid 
verzwijgen, overstappen naar holebisportver
enigingen of helemaal ophouden met sporten. 

Via zelfregulerende maatregelen geven de voet
balfederaties en clubs een belangrijk signaal 
dat ze dergelijk gedrag openlijk afkeuren en dat 
zulke uitlatingen niet stroken met de geest en 
de missie van het voetbal. Bovendien ontstaat er 
een groter sensibiliserend effect als het voetbal 
daarrond zelf initiatieven neemt. 

actie
1. Reglementen van inwendige orde en andere 

huishoudelijke reglementen worden aange
past en nemen een specifieke bepaling rond 
homofobie op. 

 Voorbeeld: “Het gebruik van obscene, racis
tische, seksistische, homofobe en andere 
beledigende taal is verboden.”

 Naar aanleiding van dit actieplan werd het 
Reglement van Inwendige Orde bij de Pro 
League clubs aangepast. Het nieuwe artikel 
9 RIO leest als volgt: “In het stadion zijn 
teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren 
en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding 
geven tot racisme, xenofobie, homofobie, 
provocatie en discriminatie verboden.” 

2. Ook via gedragscodes en andere zelfregule
rende maatregelen wordt een kader geboden 
om homofobie te bestrijden. 

  In de Commissie Community zal de Pro 
League er bij haar clubs op aandringen zelf
regulerende maatregelen rond discriminatie 
en diversiteit op te nemen in beleids en 
communicatielijnen. 

In het supporters
overleg wordt  

aandacht besteed 
aan discriminatie 

op grond van  
seksuele identiteit

Ook supporters spelen een belangrijke 
rol in het creëren van een open, tolerante 
en holebi-vriendelijke voetbalomgeving. 
In het verleden werden reeds initiatieven 
genomen in het kader van respect en 
tolerantie, zoals het convenant tussen de 
Supportersfederatie Profclubs en de Pro 
League ‘Racisme hoort niet thuis in de Pro 
League’. 

actie
1. De richtlijnen om kwetsende, racistische en 

discriminerende uitlatingen en spreekkoren 
in de voetbalstadia aan te pakken (Omzend
brief OOP40) worden uitgebreid met maatre
gelen om ook seksisme en homofobie tegen 
te gaan. 

2. De Voetbalcel van de FOD Binnenlandse 
Zaken bekijkt hoe ze met de supporters
federatie verdere samenwerking in het kader 
van homofobie in voetbal kan opzetten. 

“Homo zijn is in het 
voetbal ‘not done’. Ik kan 
me moeilijk voorstellen 
dat een speler die homo 
is ervoor zal uitkomen. 
Ik denk dat ze vooral de 
reacties van de fans een 
beetje schuwen.”
Carl Hoefkens  
Belgisch profvoetballer

  In het beleidsplan Maatschappelijk Verant
woord Ondernemen van de Pro League zal 
onder het diversiteitsluik expliciet aandacht 
besteed worden aan seksuele diversiteit. 

  De Koninklijke Vlaamse Voetbalbond heeft 
een ethisch charter dat iedere club onder
schrijft aan het begin van het seizoen. In 
dit ethisch charter zullen concrete gedrags
regels worden opgenomen die homofoob 
gedrag op en rond de terreinen tegengaan. 

  De Koninklijke Vlaamse Voetbalbond vraagt 
aan haar clubs om een intern gedrags
reglement neer te leggen waarin verschil
lende aspecten van diversiteit en de strijd 
tegen discriminatie worden opgenomen.

  Ter gelegenheid van de tienjarige afkondi
ging van de “Panathlon Verklaring over Ethiek 
in de Jeugdsport” (Gent, 2004) zal Pana
thlon Vlaanderen in 2014 een toelichting 
uitgeven waarin ze aan het tweede punt 
van de Verklaring over het bannen van “alle 
vormen van discriminatie” speciale aandacht 
wil besteden. In het bijzonder engageert 
Panathlon Vlaanderen zich om de discri
minatie op het vlak van seksuele oriëntatie 
(homofobie) uit de sport te bannen.



Voetbalstewards/begeleiders worden 
opgeleid hoe om te gaan met homofobe 

uitspraken en homofoob gedrag
Vooraleer een steward bij een club aan 
de slag gaat, dient hij of zij een opleiding 
te volgen. Deze opleiding behelst naast 
praktijkervaring ook een theoretisch ge-
deelte. Binnen dit onderdeel van de oplei-
ding moeten stewards vertrouwd gemaakt 
worden met het probleem van homofobie 
en andere vormen van discriminatie, en 
aangeleerd worden hoe om te gaan met 
o.a. homofobe uitspraken en gedragingen 
zodat zij adequaat kunnen reageren wan-
neer ze ermee worden geconfronteerd. 

actie
1. Na de aanpassing van de omzendbrief OOP40 

houdende richtlijnen aangaande kwetsende, 
racistische en discriminerende uitlatingen 
en spreekkoren naar aanleiding van voetbal
wedstrijden van 14 december 2006, wordt 
de goedkeuring van de stewardopleidingen 
door de Voetbalcel van de federale Over
heidsdienst Binnenlandse Zaken afhankelijk 
gemaakt van het al dan niet opnemen van 
een module rond discriminatie, en de strijd 
tegen homofobie in het bijzonder.

2. De clubs in lagere klassen maken geen 
gebruik van stewards. Daar zorgen begelei
ders en terreinafgevaardigden voor de vei
ligheid rond het voetbalveld. De Koninklijke 
Vlaamse Voetbalbond zal hen via de Toolkit 
sensibiliseren en informeren zodat zij in 
staat zijn om gepast te reageren. 

3. De voetbalcel van Binnenlandse Zaken intro
duceert de Toolkit op de opleiding die de 
Koninklijke Belgische Voetbalbond aan het 
begin van het seizoen organiseert voor de 
kandidaatveiligheidsverantwoordelijken. 

“Homoacceptatie binnen het voetbal hoort eigenlijk helemaal geen 
onderwerp te zijn. Net als afkomst en religie dat ook niet zijn.”
Louis van Gaal, bondscoach van het Nederlands elftal

In de trainers
opleiding wordt 

aandacht besteed 
aan discriminatie, 

en in het bijzonder 
aan discriminatie 

op basis van  
seksuele identiteit

“Voor vrouwen blijkt het gemak
kelijker zich te outen. Voor 
mannen die in teamsport spelen, 
ligt dat blijkbaar gevoeliger. Het 
is tijd dat er een mannelijk homo
seksueel rolmodel opstaat.”
Daniëlla Somers,  
wereldkampioene thaiboks

De Vlaamse Trainersschool biedt oplei-
dingen aan voor trainers. De initiator-
opleiding voorziet – naast het sport-
technische gedeelte – eveneens een 
“Algemeen Gedeelte Initiator” met een 
vak “Didactiek”. 

Binnen dit onderdeel van de opleiding 
wordt stilgestaan bij een aantal bijzon-
dere doelgroepen. In een bundel van 10 
fiches werd een fiche over holebiseksu-
aliteit opgenomen. Er wordt onder meer 
ingegaan op homonegativiteit in de sport, 
tips voor de initiator, begeleiding van de 
holebi-sporter, etc.

actie
1. De huidige fiche over holebiseksualiteit 

wordt geüpdatet, en via de Toolkit bekend
gemaakt. Op deze manier willen we trainers 
stimuleren om het onderwerp op een inte
ressante en interactieve manier te brengen. 

2. Het onderwerp wordt regelmatig geïnte
greerd in het docentenweekend van de 
Vlaamse Trainersschool. Dit weekend brengt 
30 tot 50 docenten van de trainersopleiding 
samen. Door de thematiek ook daar op een 
interessante en interactieve manier aan te 
kaarten, hopen we een trickledowneffect te 
creëren naar de trainersopleidingen.

3. De Vlaamse Trainersschool onderzoekt 
hoe tijdens de Dag van Trainer de sociale 
dimensie van sport extra kan belicht worden. 
Naast de andere sociale thema’s zoals 
Gsport, kansarmoede en diversiteit wordt 
bekeken hoe acties in het kader van dit actie
plan belicht kunnen worden.

4. Binnen het theoretisch gedeelte in de oplei
ding bij de Trainersgroepering Vlaanderen 
(Koninklijke Vlaamse Voetbalbond) wordt 
stilgestaan bij de problematiek van diversi
teit en discriminatie op grond van seksuele 
oriëntatie. 



Homofobe incidenten op en rond het 
voetbalterrein worden in kaart gebracht

Gelijke Kansen in 
Vlaanderen en de 

Football+  
Foundation  

coördineren de  
opvolging van  
het actieplan 

Meten is weten. Er bestaat bijna geen 
cijfermateriaal over homofobie in het 
voetbal. Uit onderzoek van de Britse over-
heid5, het Britse Stonewall6 en het Franse 
Paris Foot Gay7 blijkt evenwel dat: 

  63% van de professionele spelers vindt dat 
homoseksualiteit een taboe is in het voetbal 

  41% van de professionele spelers en 50% 
van de jonge spelers verklaren homofobe 
gedachten te hebben 

  professionele spelers vaker homofoob en 
seksistisch bleken dan amateurs 

  70% van de supporters getuige was van 
homofobe spreekkoren in de laatste vijf jaar 

  70% van Britse fans vindt dat clubs en voet
balbonden niet voldoende actie ondernemen 
om homofobie tegen te gaan

Uit een enquête in Sportvoetbalmagazine in 
2009 bleek dat ongeveer 67,8% van de profvoet
ballers vindt dat er geen plaats is voor homo’s in 
het voetbal, maar er zijn geen recente cijfers uit 
Vlaanderen of België noch zijn er met Frankrijk 
of GrootBrittannië vergelijkbare onderzoeken. 
Er is m.a.w. nood aan onderzoek. 

Nederlands onderzoek geeft aan waar 7 op 
10 homomannen een teamsport zou willen 
doen slechts 2 op 10 dit ook werkelijk doet. Ze 
geven als redenen aan bang te zijn voor homo 
onvriendelijkheid en uitsluiting. Eenmaal ‘uit de 
kast’ blijken de ervaringen erg mee te vallen, 
maar tussen angst en daadwerkelijke openheid 
gaapt een gigantische kloof. 

actie
1. We gaan na hoe het nieuwe interfederaal 

Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding 
van Discriminatie en Racisme als centraal 
aanspreekpunt voor klachten rond homo
fobie in het voetbal kan fungeren. 

2. Scheidsrechters nemen nota van alle her
kenbare discriminerende of kwetsende 
spreekkoren van toeschouwers of spelers en 
rapporteren dit in hun scheidsrechtersver
slag. We verduidelijken de wedstrijdfeuille 
zodat er een ook een melding van homofobe 
 naast racistische of andere  uitspraken 
of gedragingen kan gemaakt worden. Het 
bestaande ‘Formulier kwetsende, racis
tische en discriminerende uitlatingen en 
spreekkoren’ wordt herwerkt om een aantal 
gronden specifiek op te nemen. 

3. In de toekomst zal de registratie, opvolging 
en rapportage van incidenten beter worden 
georganiseerd (zie actie 10). 

4. De Koninklijke Vlaamse Voetbalbond voegt 
een nieuw criterium toe aan zijn straf
uitvoeringssoftware om homofoob gedrag te 
monitoren.

actie
In het kader van dit actieplan zal deze persoon: 

  de concrete initiatieven uit het actieplan 
opvolgen, zoals bijv. de aanpassingen in de 
reglementen van inwendige orde 

  de vorming geven die ontwikkeld werd in het 
kader van de Toolkit 

  een aanspreekpunt zijn voor klachten in het 
kader van dit actieplan.

  op regelmatige basis overleg plegen met ver
schillende stakeholders, zoals de Voetbalcel 
bij de FOD Binnenlandse Zaken 

  alle relevante informatie (mediaberichten, 
onderzoeken, campagnes,..) verzamelen en 
ontsluiten

  netwerken opbouwen, samenwerkingsver
banden opzetten, coördineren en afstemmen 
van initiatieven

In 2014 maakt Gelijke Kansen in Vlaan-
deren middelen vrij om een medewerker 
aan te werven die binnen de Football+ 
Foundation de implementatie van het ac-
tieplan zal coördineren. Zijn of haar taken 
kaderen in het ruimer diversiteitsbeleid 
dat de Football+ Foundation in samen-
werking met de KBVB verder uitwerkt. 

“Nu is het belangrijker dat zo veel 
mogelijk homoseksuelen in het voet
balmilieu zich outen. Het taboe dat 
rust op homoseksualiteit in de macho 
voetbalwereld moet eruit.”
Gabriël Papanikitas, scheidsrechter

“Voetbal is een mannensport en als je homo bent, 
is het heel moeilijk daarvoor uit te komen. Iedereen 
moet kunnen zijn wie hij is.”
Patrick Kluivert,  
voormalig Nederlands profvoetballer



partners
Koninklijke Belgische Voetbalbond

Pro League

Nationale Voetballiga (Belgacom League)

Voetbalfederatie Vlaanderen

Football+ Foundation

Koninklijke Vlaamse voetbalbond

Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst  
Binnenlandse Zaken

Panathlon Vlaanderen

Departement CJSM, Vlaamse overheid

Bloso, Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Sportfederatie

Centrum voor Gelijkheid van Kansen  
en voor Racismebestrijding

Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters

Federaal minister van Binnenlandse Zaken en 
Gelijke Kansen,  

Joëlle Milquet

Gelijke Kansen in Vlaanderen 

Vlaams minister van Gelijke Kansen,  
Pascal Smet

1 Racism in football, House of Commons, Culture, Media and 
Sports Committee, Second Report of Session 2012–13, 
Volume 1.

2 Leagues behind – Football’s failure to tackle antigay 
abuse, Stonewall, 2009.

3 Analyse de l’homophobie dans le football professionnel, 
Paris Foot Gay & l’Institut Randstad, 2013.

4 Omzendbrief OOP 40 houdende richtlijnen aangaande 
kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen en 
spreekkoren naar aanleiding van voetbalwedstrijden van 
14 december 2006.

5 Racism in football, House of Commons, Culture, Media and 
Sports Committee, Second Report of Session 2012–13, 
Volume 1.

6  Leagues behind – Football’s failure to tackle antigay 
abuse, Stonewall, 2009.

7 Analyse de l’homophobie dans le football professionnel, 
Paris Foot Gay & l’Institut Randstad, 2013.

8 Rapport Motivaction ‘Beleving mannelijke teamsporten 
door nietheteroseksuele mannen’, juli 2011

“Natuurlijk zijn er homo’s in het voetbal. Homofilie is niet 
zoiets dat je kan knippen en ‘ergens’ in de maatschappij  
waar het jou het beste uitkomt  plakken.”
Jonas Heuts, Voetbalfederatie Vlaanderen



GELIJKE KANSEN IN VLAANDEREN

Vlaamse overheid, Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel.: 02 553 58 46, Fax: 02 553 51 38,  
gelijkekansen@vlaanderen.be, www.gelijkekansen.be
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