
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARTER TUSSEN CLUB BRUGGE K.V. EN SUPPORTERS MET 
BETREKKING TOT DE NATIONALE UITWEDSTRIJDEN  

 
 

Club Brugge en zijn officiële supportersfederatie ondertekenen onderstaande overeenkomst. 
Het is de bedoeling om de supportersclubs en de individuele supporter van Club Brugge te 
belonen voor de inspanning die ze leveren om het imago van Club Brugge te verbeteren door 
een correct supportersgedrag en dit door hen voorrang te verlenen bij de aankoop van 
toegangskaarten voor nationale uitwedstrijden.  
 
Dit charter werd opgemaakt om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting, die in het 
KB van 20 juli 2005 – Koninklijk Besluit houdende de regels voor het ticketbeheer ter 
gelegenheid van voetbalwedstrijden, is vervat. 
 
A. CLUB BRUGGE K.V. verbindt er zich toe: 
 

a. om 90% van het aantal beschikbare toegangskaarten bij nationale uitwedstrijden voor 
te behouden voor de erkende supportersfederatie van Club Brugge K.V.. De 10% 
overige kaarten zijn ter beschikking van het algemeen publiek;  

b. dat de kaarten voor de supportersfederatie voorbehouden blijven tot en met de vijfde 
werkdag voorafgaand op de geplande wedstrijddag. De overblijvende toegangskaarten 
worden vanaf de vierde dag voorafgaand aan de wedstrijd ter beschikking gesteld voor 
het algemeen publiek; 

c. wanneer een verplichte combi-regeling (bus+ticket) door een plaatselijke autoriteit 
wordt opgelegd, 100% van de toegangskaarten ter beschikking te stellen van de 
erkende supportersfederatie van Club Brugge K.V.; 

d. de toegangskaarten voor de supportersfederatie meegenomen worden naar het stadion 
van de bezoekende ploeg en daar door de veiligheidsdienst van Club Brugge verdeelt 
worden via de busbegeleiders aan de supportersclubs van de supportersfederatie. 
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B. DE ERKENDE SUPPORTERSFEDERATIE van CLUB BRUGGE K.V.verbindt er zich 

toe: 
 

a. een permanente lijst bij te houden van de leden die aangesloten zijn bij de officieel 
aangesloten clubs van de supportersfederatie en een lijst van hun leden die zijn 
uitgesloten bij de federatie. Deze lijst zal steeds beschikbaar zijn en zal op vraag van 
de veiligheidsdienst van Club Brugge K.V. ter inzage aangeboden worden en dit in het 
kader van eventuele burgerrechterlijke stadionverboden die door Club Brugge K.V. en 
de KBVB kunnen opgelegd worden; 

b. een permanente lijst bij te houden van hun leden die zijn uitgesloten door de federatie 
of één van zijn supportersclubs om uitwedstrijden bij te wonen. Deze lijst zal 
permanent ter inzage liggen van de veiligheidsdienst van Club Brugge K.V. en dit in 
het kader van eventuele burgerrechtelijke stadionverboden die door Club Brugge en de 
KBVB kunnen opgelegd worden; 

c. om op een correcte manier de toegangskaarten onder hun supportersclubs te verdelen 
volgens de procedure hieronder uitgelegd; 

d. om elke voorzitter of zijn vertegenwoordiger deze charter in drievoud voor 
aanvaarding te laten ondertekenen. De busbegeleider(s) zal een kopie van dit charter 
ontvangen; 
Eén exemplaar van het ” charter” wordt aan betrokkenen supportersclub overhandigd, 
één exemplaar is bestemd voor de veiligheidsdienst van Club Brugge K.V. en één 
exemplaar wordt door de supportersfederatie bewaard. 

 
 
 
Datum: 06 juli 2006 
 

Voor Club Brugge K.V. Voor de supportersfederatie van Club Brugge K.V. 
Naam en voornaam:DHONDT Filips Naam en voornaam: EECKHOUT Patrick 
Handtekening Handtekening: 
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C. DE SUPPORTERSCLUB verbindt er zich toe: 
 

a. om op een correcte manier en volgens de afgesproken richtlijnen van de 
supportersfederatie de toegangskaarten onder hun leden te verdelen volgens de 
procedure hieronder uitgelegd; 

b. om elk lid van zijn club de “charter van de supporter van Club Brugge K.V.” in bijlage 
in drievoud voor aanvaarding te laten ondertekenen. In geval het lid minderjarig is 
moet dit charter getekend worden door één van de ouders of de persoon die het 
toezicht over de minderjarige heeft. Bij het meerderjarig worden van het minderjarig 
lid moet deze het charter zelf ondertekenen. 
Eén exemplaar van het ” charter van de supporter van Club Brugge K.V.” wordt aan 
betrokkenen overhandigd, één exemplaar is bestemd voor de supporterfederatie en één 
exemplaar wordt door de supportersclub bewaard. 

c. om de supporter die dit charter weigert te ondertekenen niet mee te nemen op de 
georganiseerde verplaatsingen naar wedstrijden van Club Brugge K.V.; 

d. om de nodige inspanning te leveren zodat zijn leden zich op een correcte manier 
gedragen tijdens de georganiseerde verplaatsingen heen en terug en tijdens de 
wedstrijden van Club Brugge K.V.; 

e. om op elke supportersbus één verantwoordelijke busbegeleider aan te duiden. Deze 
busbegeleider moet de opleiding van busbegeleider, georganiseerd door de 
supportersfederatie, gevolgd hebben en dient steeds in het bezit te zijn van de erkende 
badge met foto. 

f. dat de personen die de verplaatsing met de bus meemaken allen persoonlijk een 
toegangskaart hebben aangevraagd en toegekend hebben gekregen.. 
Uitzondering wordt enkel toegestaan wanneer er geen combiregeling van kracht is en 
er nog toegangstickets te koop zullen worden aangeboden aan de loketten van de 
bezoekende ploeg: dan mogen de supportersclubs leden, die geen toegangskaarten 
hebben aangevraagd, meenemen; 
Bij gegronde afwezigheid kan het toegangsbewijs overgedragen worden aan een ander 
opvolgend lid indien dit kenbaar is gemaakt op de passagierslijst 

g. dat elke busbegeleider een alfabetische lijst bij zich zal hebben met de namen van de 
passagiers opgesplitst in twee delen nl. met de leden die een toegangskaart hebben 
aangevraagd en toegekend hebben gekregen en zij die geen toegangskaart hebben 
aangevraagd. Deze lijst kan ten allen tijde worden opgevraagd en gecontroleerd door 
de veiligheidsdienst van Club Brugge K.V. en/of de leden van het bestuur van de 
erkende supportersfederatie van Club Brugge K.V.; 

h. op uitwedstrijden met beperking van het aantal tickets zal de vertegenwoordiger van 
de supportersclub (busbegeleider) een lijst bijhebben van de verdeling van tickets in 
alfabetische volgorde. Op deze lijst zullen per meegereisd lid de bijgewoonde 
uitwedstrijden van het vorige en huidige seizoen genoteerd staan. Op vraag van de 
veiligheidsdienst van Club Brugge K.V. en/of de leden van het bestuur van de erkende 
supportersfederatie van Club Brugge K.V moet deze lijst ter controle kunnen 
voorgelegd worden; 

i. dat op de bussen die de verplaatsing meemaken alcoholhoudende dranken niet 
overdadig worden verbruikt; 

j. dat er geen drugs op de bussen aanwezig zijn; 
k. dat er niet wordt geprovoceerd; 

3 



l. dat de medereizigers elkaar, derden, alsook de supporters en spelers van de tegenpartij 
respecteren wat ook hun sekse, leeftijd, ras of kleur, godsdienst of geloofsovertuiging, 
seksuele geaardheid, karakter, handicap of familiale situatie is; 

m. dat zij degene die zich niet kunnen gedragen volgens de regels hierboven beschreven 
of een overtreding van de voetbalwet of het Reglement van Inwendige orde begaan of 
zij die tijdens de verplaatsing wangedrag vertonen, zullen worden uitgesloten om de 
georganiseerde verplaatsingen mee te maken. Dat zij degene die ze uitsluiten met een 
omstandige uitleg van de redenen en de duur schriftelijk of via mail meedelen aan 
betrokkene en een kopie daarvan overmaken aan de verantwoordelijke van de  
supportersfederatie. Eventueel kan in samenspraak met de veiligheidsdienst van Club 
Brugge K.V. een termijn van uitsluiting worden vastgelegd. Indien een andere 
supportersclub het uitgesloten lid zou meenemen onder een andere vorm (naam, 
vervalsing) zal de betrokken club eveneens een schorsing (uitsluiting van verplaatsing) 
oplopen.  

n. bij aanwerving van nieuwe leden zal de voorzitter en/of de verantwoordelijke voor het 
bijhouden van de ledenlijsten nagaan bij de supportersfederatie indien het kandidaat-
lid door de supportersfederatie of een andere supportersclub geweigerd of uitgesloten 
werd. De supportersclub dient bij aanwerving van een nieuw lid na te gaan of de 
verstrekte gegevens correct zijn en dat het kandidaat-lid geen verbod heeft opgelopen 
voor het bijwonen van wedstrijden.  

 
 
 
Datum:  
 
Voor de supportersfederatie Voor de supportersclub Nr: 
Naam en voornaam: Naam en voornaam: 
Handtekening: Handtekening: 
    
 

4 



Bijlage A 
VERDELING VAN DE TOEGANGSKAARTEN 

 
Aan de individuele supporter lid van de supportersfederatie: 
 
Wanneer de vraag groter is dan het aanbod zullen de toegangskaarten toegekend aan een 
supportersclub verdeeld worden aan hun leden volgens onderstaande procedure: 
 
Degene die in het bezit is van een abonnement van Club Brugge K.V. voor de 
thuiswedstrijden van de Jupiler League van het lopend seizoen en het meest meereist naar 
wedstrijden van Club Brugge K.V. op uitwedstrijden, heeft voorrang van aankoop van een 
toegangskaart op iemand die minder meereist naar uitwedstrijden. De supportersclub dient 
steeds een lijst bij te houden waarop de verantwoordelijken (art C.g.) dit eventueel kunnen 
nagaan bij klacht van één van de leden. 
 
SYSTEEM SUPPORTER 
 

FACTOR 
Houder zijn van een abonnement Club Brugge K.V. van het lopende seizoen 
Het aantal nationale uitwedstrijden dat hij/zij van Club Brugge K.V. bijwoonde in het 
vorige seizoen onder voorwaarde dat: 

- de supporter de georganiseerde reis met zijn supportersclub heeft gedaan en de 
toegangskaart werd aangekocht op de dienst kaartenverkoop van Club Brugge 
K.V. via de supportersfederatie 

- volgende wedstrijden tellen niet mee op de lijst van de uitwedstrijden: 
RSC Anderlecht – Club Brugge K.V. 
R.Standard de Liège – Club Brugge K.V. 
KRC Genk – Club Brugge K.V. 
Cercle Brugge KSV – Club Brugge K.V. 
KSV Roeselare – Club Brugge K.V. 
Finale Beker van België 
Europese wedstrijden 
 

 
Stadionverbod opgelopen vanaf het begin van het seizoen 2005-2006 voor zover het 
stadionverbod een definitief karakter heeft en er een beroepsmogelijkheden meer zijn 
of beroepsprocedure lopende is zal het lid automatisch door Club Brugge K.V. 
geschorst worden voor de drie komende jaren, ingaand vanaf de datum van het 
verstrijken van zijn stadionverbod. 
Officiële waarschuwing gekregen door Club Brugge K.V. en gemeld aan de 
supportersfederatie zal het lid automatisch geschorst worden voor de periode van één 
jaar, ingaand op de datum van uitspraak. 
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Aan de supportersclubs 
 
Wanneer de vraag groter is dan het aanbod zullen de toegangskaarten door de 
supportersfederatie Club Brugge K.V. toegekend aan een supportersclub gebeuren volgens 
volgende afspraken: 
 
 
 
SYSTEEM EN AFSPRAKEN PER SUPPORTERSCLUB 
 

FACTOR 
Een verdeling wordt gemaakt op basis van de laatste drie nationale uitwedstrijden. De 
wedstrijden met beperkt aantal tickets en de onderstaande wedstrijden tellen niet mee in 
de laatste drie wedstrijden. 
 Volgende wedstrijden tellen tellen niet mee voor de verdeling: 

RSC Anderlecht – Club Brugge K.V. 
R.Standard de Liège – Club Brugge K.V. 
R. Genk – Club Brugge K.V. 
Cercle Brugge – Club Brugge K.V. 
KSV Roeselare – Club Brugge K.V. 
Finale Beker van België 

 
Indien de vraag groter is dan het aanbod zal de supportersfederatie een vermindering 
toepassen in gelijk aantal percenten voor alle supportersclubs, die recht hebben op 
toegangsbewijzen, volgens het aantal toegangsbewijzen dat hen werd toegekend. 
 
Indien een supportersclub zich niet houdt aan de verbintenissen van dit charter, die 
zijn/haar vertegenwoordiger heeft ondertekend, zal deze supportersclub voor 1 jaar geen 
toegangsbewijzen voor uitwedstrijden meer bekomen. Deze uitsluiting zal beslist worden 
op een algemene vergadering van de supportersfederatie door middel van stemming door 
de aanwezige leden. De supportersclub zal voor de stemming de kans krijgen zich te 
verdedigen. 

 
Indien een club niet al zijn kaarten aan de man kan brengen gaan deze kaarten terug in de 
pot en worden deze kaarten herverdeeld volgens de afspraken hierboven.  
 
Een supportersclub mag geen kaarten aankopen bij de thuisploeg voor het vak van Club 
Brugge K.V. (bezoekersvak). 
Indien een supportersclub toch toegangsbewijzen zou overhebben aan het stadion van de 
bezoekende ploeg dan moet zijn verantwoordelijke aan de veiligheidsdienst van Club 
Brugge K.V. de toelating vragen om deze toegangsbewijzen door te geven of te 
verkopen. 
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Bijlage C 
CHARTER VAN DE SUPPORTER VAN CLUB BRUGGE K.V. 

 
De supporter van Club Brugge K.V. zet zich ten volle in om het imago van zijn Club Brugge 
K.V. hoog te houden.  
De supporter van Club Brugge K.V.is er van overtuigd dat Club Brugge K.V. niet alleen 
beoordeeld wordt (ook internationaal) op de resultaten van zijn ploeg maar ook op het gedrag 
van zijn supporters. 
 
Als supporter van Club Brugge K.V. 
 

a. steun ik mijn ploeg ten allen tijde. Alle wettelijke middelen zijn daarvoor toegelaten 
voor zo ver zij in het Reglement van Inwendige Orde of om organisatorische redenen 
niet verboden zijn. 

b. neem ik openlijk afstand van elke vorm van discriminatie tegenover individuele 
personen of een groep wat ook hun sekse, leeftijd, etnische afkomst, ras of kleur, 
godsdienst of geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, beroep, karakter, handicap of 
familiale of sociale situatie is. 
Zal ik onder andere onder geen enkele vorm deelnemen aan racistische liederen of 
uitspraken. 

c. respecteer ik het Reglement van Inwendige Orde van het stadion waarin ik mij bevind. 

d. respecteer ik de buurt rond het stadion en vermijd vandalisme, zwerfvuil, wildplassen 
en overdadig lawaai. 

e. respecteer ik mijn busbegeleider, de stewards en de ordediensten in hun werk en schik 
ik mij naar hun richtlijnen. 

f. zal ik een bekomen toegangsbewijs voor een uitwedstrijd niet doorgeven of verkopen 
aan een derde persoon. 

g. vermijd ik overdadig drankgebruik.  

h. bezit ik geen drugs op de supportersbus en in het stadion. 

i. heb ik als devies: “Supporteren voor de Club, niet tegen een club.” 

Ik weet dat bij niet naleving van dit charter ik het voorwerp kan uitmaken van uitsluiting om 
een toegangsbewijs voor één of meerdere uitwedstrijden te bekomen. 
 
 
Voor aanvaarding van dit charter 
 
 
Datum en handtekening 
 
 
 
NAAM en VOORNAAM: 
 
Geboortedatum: 
 
LID SUPPORTERSCLUB NR:  
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