
OFFICIEEL CHARTER VAN DE FANCLUB 
 
Door een erkenning te vragen van uw fanclub door RUSG, aanvaardt u dat er wederzijdse 
rechten en plichten bestaan tussen de club en uzelf. 
 
Deze algemene principes zijn niet allesomvattend en kunnen veranderen naargelang de 
evolutie van de wettelijke regelgevingen of wanneer situaties geregeld dienen te worden die 
niet waren voorzien. 
 
Dit handvest is opgesteld om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals bepaald in 
het Koninklijk Besluit van 20 juli 2005 met betrekking tot de regels voor het beheer van 
tickets bij voetbalwedstrijden.  
 
Geen enkele wijziging kan eenzijdig worden opgelegd, maar de wettelijke bepalingen zijn 
dwingend en worden van nature aan iedereen opgelegd. 
 

A. ROYALE UNION SAINT-GILLOISE VERBINDT ZICH OM: 
 

1. Aan de officiële supportersclubs de exclusieve verkoop toe te vertrouwen van de tickets 
voor uitwedstrijden (combiregeling of individueel transport), met uitzondering van plaatsen 
die contractueel voorbehouden zijn aan sponsors en leden van de club; 
 
2. De tickets evenredig te verdelen onder de supportersgroepen, in overeenstemming met 
de overeenkomst die met de bezoekende club in kwestie werd gesloten en op basis van een 
transparante en billijke verdeelsleutel; 
 
3. Een vertegenwoordiger van elke erkende supportersclub uit te nodigen voor elke 
vergadering van de plaatselijke adviesraad om de dialoog tussen RUSG en zijn 
sympathisanten te versterken; 
 
4. Om op de  officiële website de promotie te doen van elke erkende supportersclub; 
 
5. Elke erkende supportersclub toestemming te verlenen om het specifieke logo van de club 
te gebruiken binnen het kader beschreven in B.8. 
 
 
B. De SUPPORTERSCLUB ENGAGEERT ZICH OM: 
 
1. De waarden van Union uit te dragen en erop toezien dat zijn leden en elke deelnemer 
derden, de supporters en spelers van de tegenpartij respecteert, ongeacht het geslacht, de 
leeftijd, het ras, de huidskleur, de godsdienst of geloofsovertuiging, de seksuele geaardheid, 
het karakter, de handicap, de politieke overtuiging, de gezinssituatie, enz.; 
 
2. Het speelse aspect te benadrukken en de deelname te stimuleren aan de sfeeracties in de 
tribunes, zowel thuis als buitenshuis, maar altijd met inachtneming van de wetten en 
voorschriften, zonder te vervallen in aanstootgevende provocaties of geweldpleging; 
 



3. De volgende regels in acht te nemen met betrekking tot de samenstelling en het beheer 
van zijn leden: 
 
a. Een bestuurder/contactpersoon aanwijzen die de enige vertegenwoordiger zal zijn van de 
supportersclub. De tijdelijke of permanente vervanging van de leider moet te allen tijde 
meegedeeld worden aan RUSG. 
 
b. Een locatie of ontmoetingsplaats kiezen waar er op een veilige manier en met respect 
voor de gezondheidsvoorschriften leden kunnen samenkomen. 
 
c. Elk seizoen minimaal tien leden te hebben die abonnementshouder zijn op RUSG.  
 
d. Autonoom en met zin voor verantwoordelijkheid het beheer van zijn leden organiseren. 
 
e. Een bijgewerkte lijst bijhouden van de aangesloten leden binnen zijn supportersclub en 
deze mee te delen aan RUSG, zodat de club kan nagaan of elke naam slechts een keer 
voorkomt en er geen personen toegelaten worden met een stadionverbod. Op die manier 
kan de erkende supportersclub aan zijn leden garanderen dat het ze in aanmerking komen 
voor de verschillende voordelen die op welbepaalde tijdstippen toegekend zullen worden.  
 
f. De identiteit van elk lid of deelnemer waarborgen. 
 
g. De verdeling van de tickets onder zijn leden op een correcte manier organiseren zodat 
deze in overeenstemming is met de in dit handvest opgenomen richtlijnen. Met name wat 
betreft de voorrang die gegeven wordt aan abonnees. 
 
4. Met betrekking tot de verkoop van tickets en de organisatie van groepsverplaatsingen de 
volgende richtlijnen nakomen: 
 
a. De club op tijd een lijst voorleggen van supporters - leden en niet leden - die via de 
supportersclub een kaartje hebben bemachtigd, overeenkomstig met de Voetbalwet, zodat 
er voldaan kan worden aan de wettelijke verplichting om supporters te identificeren. 
 
 b. Zich verzekeren dat zijn leden tijdens de door de supportersclub georganiseerde 
verplaatsingen correct worden behandeld en dat alle veiligheidsvoorschriften op alle 
niveaus nageleefd worden. 
 
c. Voor elke supportersbus een verantwoordelijke busbegeleider aanwijzen. De begeleider in 
kwestie zal een door de RUSG-veiligheidsdienst georganiseerde opleiding volgen die 
betrekking heeft tot zijn functie, 
 
d. Erop toezien dat elke persoon die de verplaatsing maakt met de bus een toegangsticket 
voor de wedstrijd heeft aangevraagd en gekregen. In geval van een gerechtvaardigde 
lastminute afwezigheid kan het ticket worden doorgegeven aan een ander lid van wie de 
identiteit bekend werd gemaakt op de passagierslijst en aan RUSG werd meegedeeld. 
 



e. De procedure voor de toewijzing van tickets voor het bezoekersvak volgen. Met name 
door tijdig de kaartjes voor de uitwedstrijden aan te vragen en de modaliteiten te volgen die 
aan de verantwoordelijke van elke club gemeld zullen worden. 
 
f. Zich verzekeren dat er in de bussen met mate alcoholische dranken genuttigd worden en 
dat er in geen geval drugs worden gebruikt. 
 
g. Erop toezien dat er geen wapens, andere gevaarlijke voorwerpen noch pyrotechnisch 
materiaal zoals beschreven in art. 23 van de Voetbalwet aanwezig zijn.  
 
5. Tijdelijk of definitief de verkoop van een ticket verbieden aan een lid dat zich niet aan 
bovenstaande regels houdt, de voetbalwet of het huisreglement overtreedt of zich 
buitenshuis onbehoorlijk gedraagt. De sanctie en de argumentatie moeten daarna aan de 
club meegedeeld worden. In geval van een geschil met het bestrafte lid moet de 
supportersclub aanvaarden dat het dispuut beslecht wordt door de Supporter Liaison 
Officer (SLO) van RUSG.  
 
6. In geval van ernstige of herhaalde overtredingen van een lid of deelnemer aan 
georganiseerde verplaatsingen, op verzoek van de club, de veiligheidsdiensten of krachtens 
een door de bevoegde autoriteit uitgevaardigd stadionverbod, moet het betrokken lid voor 
de duur van de sanctie uitgesloten worden. De supportersclub moet erop toezien dat hij/zij 
aan geen enkele activiteit deelneemt in de marge van de wedstrijden. 
 
7. Aanvaarden dat fraude, identiteitsvervalsing, het niet verstrekken van de vereiste 
gegevens of belemmering van de identificatie van een supporter op verzoek van een 
bevoegde autoriteit, waarvoor de supportersclub aansprakelijk is, kan leiden tot een 
onmiddellijke en permanente schrapping van de lijst van erkende supportersclubs en het 
verlies van alle toegekende voordelen. 
 
8. Het logo, de naam, het letterwoord en afkorting van RUSG niet te gebruiken voor 
commerciële doeleinden (merchandising of andere zaken) en in schriftelijke of digitale 
communicatie alleen het officiële logo van de erkende supportersclubs te gebruiken. In geval 
van twijfel verzoeken wij u om vooraf bij RUSG na te gaan of de merchandising van de 
supportersclub de vastgelegde beperkingen respecteert. Het staat u echter vrij uw eigen 
logo te gebruiken als dat al bestaat en geen verband houdt met het logo van RUSG. 
 
9. Geen sponsor of partner vermelden op zijn ondersteunend materiaal zonder de 
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming gekregen te hebben van de club, die zal nagaan of 
er geen sprake is van een belangenconflict met andere partners.  
 
10. Dit handvest communiceren aan alle leden van de supportersclub en aan alle 
deelnemers die geen lid zijn. 
 
 C. DOOR EEN INZENDING TE STUREN VERKLAAR IK HET VOLGENDE: 
- Ik ga akkoord met de regels en het handvest zoals gepubliceerd op www.rusg.brussels.  
 
 



 


