DOC 50

1729/012

DOC 50 1729/012

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

29 januari 2003

29 janvier 2003

WETSONTWERP

PROJET DE LOI

tot wijziging van de wet van 21 december
1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden

modifiant la loi du 21 décembre 1998
relative à la sécurité lors des matches de
football

AMENDEMENT

AMENDEMENT

voorgesteld na de indiening van het verslag

présenté après le dépôt du rapport

BELGISCHE KAMER VAN

N° 16 DE MM. LETERME ET GOUTRY

Nr. 16 VAN DE HEREN LETERME EN GOUTRY
Art. 4bis (nieuw)

Art. 4bis (nouveau)

Een artikel 4bis invoegen, luidende :

Ajouter un article 4bis, libellé comme suit :

«Art. 4bis. — Artikel 10, 5°, van dezelfde wet wordt
aangevuld met de volgende woorden :

«Art. 4bis. — L’article 10, 5°, de la même loi est
complété comme suit :

«Het systeem van het ticketbeheer moet het afleveren van toegangsbewijzen aan mensen met een handicap zonder beperkingen garanderen.».

«Le système de gestion de la billetterie doit garantir, sans restriction, la délivrance de titres d’accès aux
personnes handicapées.».

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Door de voetbalbond werd in uitvoering van artikel 10, 5°,
van de wet van 21 december 1998, en het daarbij horende ko-

En exécution de l’article 10, 5°, de la loi du 21 décembre
1998 et de l’arrêté royal corrélatif du 3 juin 1999 réglant les
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ninklijk besluit van 3 juni 1999 houdende de regels voor het
ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden, gewijzigd
door het koninklijk besluit van 3 november 2001, een systeem
van ticketbeheer uitgewerkt, beter bekend onder de naam van
de «voetbalfankaart».

modalités de la gestion des billets à l’occasion de matches de
football, modifié par l’arrêté royal du 3 novembre 2001, l’Union
belge de football a mis sur pied un système de gestion de la
billetterie connu sous le nom de «fan card».

Het aankopen van een ticket voor een voetbalwedstrijd is
niet mogelijk zonder het bezit van dergelijke voetbalfankaart.
Bovendien is dergelijke voetbalfankaart strikt persoonlijk gebonden. De aankoop door derden van tickets is dus niet mogelijk. Voor mensen met een handicap vormt dit een grote belemmering in het bijwonen van voetbalwedstrijden. Zij zijn immers
niet steeds in de mogelijkheid om steeds opnieuw persoonlijk
hun ticket bij een verkooppunt te gaan afhalen.

Il n’est dès lors pas possible d’acquérir un titre d’accès à un
match de football sans être titulaire d’une fan card. Cette carte
étant strictement personnelle, il n’est pas possible, en outre,
d’acheter des billets pour autrui. Or, ces dispositions constituent un obstacle majeur pour les personnes handicapées qui
souhaitent assister à un match de football, et ce, dès lors que
ces dernières ne sont pas toujours en mesure de se rendre
systématiquement aux billetteries pour prendre possession de
leurs billets.

De indieners van dit amendement beogen de verkoop van
tickets voor voetbalwedstrijden zonder enige beperking voor
mensen met een handicap open te stellen. Dit kan eenvoudig
door het laten wegvallen van de verplichting van de voetbalfankaart voor deze mensen, of door de mogelijkheid te creëren
voor derden om een ticket te kopen voor deze mensen.

Les auteurs du présent amendement entendent dès lors
ouvrir la vente de titres d’accès aux matches de football, sans
la moindre restriction, aux personnes handicapées. Pour ce
faire, il suffirait de dispenser ces dernières de l’obligation d’être
titulaires d’une fan card, ou de permettre à des tiers d’acheter
les billets destinés aux personnes handicapées.

Yves LETERME (CD&V)
Luc GOUTRY (CD&V)
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