VOORKOMEN

SANCTIONEREN

Liever voorkomen we incidenten en daarom werken
we ook aan de bewustwording in het voetbal:

De norm is dat racisme en discriminatie in geen enkele vorm
worden geaccepteerd en dus worden bestraft:

--> De campagne #OneLove is begin seizoen 2020/’21
gestart. 6 op de 10 fans en voetballers zijn er
inmiddels mee bekend.
--> De KNVB heeft 50 procesbegeleiders aangesteld
voor trainingsprogramma’s bij jaarlijks 200 clubs.
Vanwege de coronabeperkingen hebben deze nog
niet plaatsgevonden.
--> 80 arbitragedocenten zijn geschoold en 500
scheidsrechters hebben een online bijeenkomst
gevolgd. Eind 2021 hebben alle scheidsrechters dit
scholingsprogramma gevolgd.
--> In 2020 zijn 22 Fairplay workshops gegeven aan
512 deelnemers (minder dan gepland vanwege de
coronabeperkingen).

--> Met bijna de helft van alle BVO-gemeenten is gesproken of is
een gesprek aanstaande over de persoonsgerichte aanpak. Doel
is een individuele aanpak die aansluit bij de BVO-gemeenten.
--> De kennis over de strafmogelijkheden bij alle betrokkenen is
vergroot dankzij een bijeenkomst en digitaal event.
--> Voor het beledigen met een discriminerend karakter is de
strafeis vanuit het OM met maximaal 100 procent verhoogd.
--> Eind seizoen 2020/’21 moet er een digitale faciliteit
beschikbaar zijn voor de digitale meldplicht.
--> Het tuchtrecht van de KNVB is versterkt, waarbij de strafmaat
voor discriminerende beledigingen is verhoogd.
--> Voor het tuchtrechtsysteem zijn ook gespecialiseerde
aanklagers aangesteld.
--> Het stadionverbod voor discriminatie is opgehoogd naar max.
120 maanden. Clubs zullen bij discriminatie altijd aangifte doen.
--> Supporters die kwetsende leuzen roepen kunnen deelnemen
aan het Spreekkorenproject. Dit levert strafvermindering en
meer bewustwording op.

SIGNALEREN
Ook in het voetbal moet bewezen worden dat iemand
schuldig is om hem of haar te kunnen straffen.
Vandaar dat er extra wordt geïnvesteerd in het
kunnen verzamelen van bewijsmateriaal:
--> De app DiscriminatieMelder is beschikbaar en
vanaf heden te downloaden. Een promotiecampagne start zodra stadionbezoeken
en amateurwedstrijden weer mogelijk zijn.
--> In 2021 zullen 1 of meer proeftuinen worden
ingericht om innovatieve slimme technologieën
te testen.
--> De subsidieregeling ‘Bouw en Onderhoud
Sportaccommodaties’ (BOSA)is uitgebreid met de
rubriek veiligheidsbevorderende maatregelen.
--> De rapportagetool voor scheidsrechters is
aangepast om discriminerende beledigingen te
herkennen en rapporteren.

1 JAAR NA DE START
VAN HET AANVALSPLAN
TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE
IN HET AMATEUR- EN
BETAALD VOETBAL

SAMEN AAN DE SLAG
Samen weten en bereiken we meer, dus pakken we dit onderwerp
niet alleen op:
--> 8 maatschappelijke belangengroepen denken in een
netwerk mee over vraagstukken.
--> De Commissie Mijnals geeft sinds juli 2020 gevraagd en
ongevraagd advies over discriminatie en diversiteit.
--> Naar verwachting zal een spelersactiegroep, het
antiracisme en discriminatieteam, begin 2021 actief
worden.
--> Houssin Bezzai is op 1 maart aan de slag gegaan als
programmamanager.

