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Open brief aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond 
 

« De voetbalbond tackelt met de 2 voeten vooruit het reglement 1895 voor de 
toekenning van tickets voor het Europees Landenkampioenschap 2016» 

 
Ten aanzien van de heer Gérard LINARD, Algemeen Secretaris van de KBVB 

Kopie gestuurd naar de FAN CLUB 1895 
Kopie gestuurd naar het Uitvoerend Comité van de UEFA 

 
 
Mijnheer de Algemeen Secretaris, 
 
In het kader van de organisatie van het Europees Landenkampioenschap Voetbal, dat doorgaat in 
juni van dit jaar in Frankrijk, ontvangen wij momenteel van meerdere Belgische supporters klachten 
over de wijze waarop de tickets voor de matchen van de Belgische ploeg worden toegekend. 
 
Deze personen hebben een zeer strikt reglement en strikte procedure, die door uw diensten werden 
opgelegd, moeten respecteren om in aanmerking te komen voor het kopen van tickets. Sedert enkele 
jaren verzamelen de kandidaten punten die worden toegekend op basis van getrouwheid, hetgeen 
zich vertaalt in een klassement. Zelfs al werd dit reglement en deze procedure soms betwist, vooral 
door enkele ‘laat bekeerders’ tot de Rode Duivels, over het algemeen was het systeem voor iedereen 
duidelijk en werd het goed aanvaard. Vanuit contractueel oogpunt kan er tevens worden vastgesteld 
dat deze regels van toepassing zijn op alle betrokkenen : de supporters, de Belgische Voetbalbond en 
de UEFA. Uw instantie is dus door deze regels gebonden, zoals ook blijkt uit de mailuitwisseling die er 
plaatsgevonden heeft tussen de officiële instanties en de FAN CLUB 1895, waarbij de meeste 
kandidaten zijn ingeschreven. 
 
In januari en februari 2016 werd het voor veel supporters duidelijk dat het hier bovenvermelde 
reglement en de procedure niet werden gerespecteerd waardoor ze geen of maar een beperkt aantal 
van de beloofde en bestelde tickets toegewezen kregen. Erger nog, sommige personen die zich maar 
zeer laat hadden ingeschreven of zelfs helemaal niet kregen wel tickets alhoewel ze niet voldoende 
punten hadden verzameld om prioritair te zijn. En helemaal te gek, enkele dagen voor het afsluiten 
van de inschrijvingen liet u boodschappen de wereld insturen die kandidaten opriep zich alsnog te 
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melden want de voorraad beschikbare tickets was nog helemaal niet uitgeput.  
 
Sinds enkele dagen kondigt u aan dat er bijkomende plaatsen ter beschikking komen na 
onderhandelingen met de UEFA. Echter blijkt dat de supporters de procedure helemaal opnieuw 
moeten doorlopen en prijzen moeten accepteren die veel hoger liggen. Alhoewel het hier om 
prioritaire supporters gaat, die dus als eerste moeten kunnen kiezen uit de goedkoopste tickets, 
dringt u ze tickets op van een hogere categorie (bijvoorbeeld € 55 in plaats van € 25, en zelfs 
oplopend tot € 600). Deze oneerlijke praktijk is onaanvaardbaar. We kunnen er enkel uit besluiten 
dat u uw eigen regels met de voeten treedt en uw meest trouwe supporters en betalers van het 
systeem 1895 benadeelt.  
 
Hierbij vragen we dan ook officieel dat u de regels die u zelf hebt opgesteld respecteert en/of doet 
respecteren.  
 
Wij roepen de gedupeerde supporters op zich bij Test-Aankoop kenbaar te maken via 
www.test-aankoop.be/contact om zo hun rechten te vrijwaren en samen te verdedigen, zonder zich 
daarbij andere mogelijke rechtsmiddelen te ontzeggen. 
 
In afwachting van uw antwoord teken wij, 
 
Hoogachtend, 
 
 

  
Simon NOVEMBER, Jean-Philippe DUCART, 
Woordvoerder  Manager Lobby & Press  
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