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Reactie Pro League op hogere veiligheidskosten voor voetbalwedstrijden
Brussel, 5 maart 2019 - De Pro League nam vandaag kennis van de cijfers vrijgegeven door Minister van
Binnenlandse Zaken Pieter de Crem inzake de kosten van de openbare beveiliging van voetbalwedstrijden, naar
aanleiding van een parlementaire vraag van kamerlid Brecht Vermeulen. De evolutie van deze kosten is voor de
Pro League sinds jaren een aandachtspunt. Verschillende initiatieven werden daarom de voorbije jaren vanuit de
Pro League genomen om deze maatschappelijke kost te drukken. Met de cijfers van vandaag nodigt de Pro League
de overheden nogmaals uit om deze maatregelen verder op te nemen en uit te werken.
De maatschappelijke kost van de organisatie van voetbalwedstrijden door de inzet van politieagenten is aanzienlijk.
Daarom nam de Pro League de voorbije jaren haar verantwoordelijkheid om de capaciteiten van haar clubs als
organisator te versterken en zo het zwaartepunt van de wedstrijdorganisatie te verleggen naar de clubs.
Ten tijde van het verhoogde terreurniveau (2015-2018), toen de druk op het veiligheidskorps erg groot was, zette
het professionele voetbal sterk in op de uitbouw van interne maatregelen die een veilige voetbalbeleving zonder of
met minimale tussenkomst van veiligheidsdiensten garanderen: verhoging van de veiligheidsbudgetten bij de clubs
en responsabilisering van de clubs om zelf sancties uit te schrijven via de burgerrechtelijke uitsluiting, uitbouw van
bewustzijnscampagnes over wat kan en niet kan in de stadions, uitbouw van de Supporters Liaison Officer (de
supporter-ombudsman), kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de
stewardwerking, uitbreiding
bevoegdheden en takenpakket van stewards, niet alleen binnen de perimeter van het stadion, maar ook in de
onmiddellijke omgeving, optimalisering van de samenwerking met de ordediensten…. Deze maatregelen werden
naderhand dan ook positief geëvalueerd, zowel door de relevante overheden als de clubs.
Een organisatiemodel dat het zwaartepunt bij de clubs legt en de kost voor de samenleving dus verlaagt, is niet
alleen mogelijk, het is ook reeds toegepast. Zo steeg het voorbije seizoen bijvoorbeeld het aantal burgerrechtelijke
uitsluitingen, waarbij clubs toeschouwers die zich misdragen zelf sanctioneren, aanzienlijk. Bijna 100 uitsluitingen
werden vorig jaar door de clubs uitgeschreven. Sensibiliseringscampagnes rond pyrotechniek en spreekkoren
worden in alle clubs opgezet.
Bij het proces van de hervorming van de voetbalwet pleitte de Pro League voor de verankering van deze principes
in de wetgeving. Ondanks de onweerlegbare resultaten en ondanks de positieve samenwerking met zowel lokale als
bovenlokale overheden en veiligheidsdiensten, werd slechts een beperkt deel van deze maatregelen opgenomen in
de wetgeving. De (dure) inzet van agenten als basis voor de organisatie van voetbalwedstrijden blijft zo al te vaak
het uitgangspunt.
De Pro League blijft vanzelfsprekend in constant overleg met het beleid, op de verschillende niveau’s. Vanuit haar
maatschappelijk bewustzijn en engagement reikt het professionele voetbal het beleid de hand om samen verder in
te zetten op de versterking van de veilige voetbalbeleving, waarbij de clubs als organisator bevoegdheden en
verantwoordelijkheden op zich nemen.
Fans die zonder zorgen naar hun favoriete ploeg gaan kijken en dalende kosten voor de samenleving zijn een winwin voor iedereen.
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Over de Pro League:
De Pro League groepeert de 24 professionele voetbalclubs in België en beheert de kampioenschappen 1A (Jupiler Pro
League) en 1B (Proximus League). Ze organiseert ook de Supercup waarin telkens bij het begin van het seizoen de
landskampioen het opneemt tegen de bekerwinnaar. In opdracht van de KBVB staat de Pro League in voor de Beker van
België (Croky Cup) vanaf de 1/16e finales. Daarnaast organiseert ze ook nog de Pro League Cup U21 en vanaf het seizoen
2018-2019 het enige EA-FIFA e-sport kampioenschap op PlayStation.
De Pro League wil een sterke en dynamische liga zijn met een efficiënt beslissingsproces, uitgevoerd door een team
onafhankelijk maar ten dienste is van de clubs. Het management werkt onder de controle van alle clubs verzameld in de
Algemene Vergadering of volgens de richtlijnen van hun vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur.
Op het nationale niveau overlegt de Pro League met de KBVB en vaardigt vertegenwoordigers af in tal van organen en
comités van de Voetbalbond. Ook op regionaal vlak stemt de Pro League af met de beide vleugels van het amateurvoetbal:
Voetbal Vlaanderen en ACFF. De Pro League is daarnaast de vertegenwoordiger van de werkgevers binnen het Paritair
Comité Sport waar de collectieve sectoriële overeenkomsten worden afgesloten. Internationaal laat de Pro League haar
stem horen via de European Leagues of het World League Forum waar ze lid van is.
De Pro League is zich bewust van de impact van het profvoetbal en van haar maatschappelijke functie. Ze verdedigt de
opleidingsclubs niet enkel omdat dat de sleutel tot sportief succes vormt - zoals de recente derde plaats van de Rode Duivels
op het WK nog bewees -, maar ook omdat de opleiding van jongeren een essentieel onderdeel is van de sociale impact van
de profclubs. Om een beter inzicht te krijgen in de economische en sociale impact van de Pro League, werd er een studie
uitgevoerd door Deloitte waarvan het rapport op 4 juni 2018 werd gepresenteerd en dat hier (in het Engels) kan
geraadpleegd worden.

