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Voorwoord  

Voetbal is één van de meest laagdrempelige sporten, gekend om haar multiculturaliteit en 

diversiteit. Voetbal kan er voor zorgen dat mensen zich sneller ‘thuis voelen’ en heeft de 

kracht om integratie te bevorderen.  

Het Belgisch voetbal wil naast het sportieve ook heel wat aandacht besteden aan het sociale 

aspect van de sport. Samen met Pro League, Voetbal Vlaanderen, l’Association des Clubs 

Francophones de Football (ACFF) & Fedasil werkte de KBVB het integratieproject ‘Iedereen 

op het veld’ uit.  

Dit project zet specifiek in op de doelgroep asielzoekers en vluchtelingen. Het beantwoordt 

aan de toenemende vragen van voetbalclubs, overheden, opvangcentra en andere instanties 

om deze groep te integreren in het regulier voetbal.  

Er is heel wat goede wil bij voetbalclubs om deze doelgroep een plaats te geven binnen hun 

club. Een gebrek aan kennis over de correcte procedures en specifieke vragen die de 

inschrijving van asielzoekers of vluchtelingen met zich meebrengt, zorgt echter vaak voor 

obstakels.    

Een van de voornaamste doelstellingen van dit project is het verspreiden van de juiste 

informatie en kennis rond aansluitingen en verzekeringen voor deze doelgroep.   

De eerste stap hierin is deze FAQ, waarin we de meest voorkomende vragen bundelen & 

beantwoorden.  

Indien er nog onduidelijkheden zouden bestaan, aarzel dan zeker niet om contact op te 

nemen via integratie@footbel.com.  

 

mailto:integratie@footbel.com
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Inleiding 

Vooraleer we van start gaan is het belangrijk om de begrippen vluchteling en asielzoeker 

duidelijk te definiëren. Beide termen worden vaak door elkaar gebruikt. Nochtans is er wel 

degelijk een belangrijk verschil.  

 

Sommige niet-Belgen ontvluchten hun thuisland en vragen bij aankomst in ons land asiel 

aan. De asielaanvraag is het begin van de asielprocedure. Tijdens deze asielprocedure wordt 

er onderzocht of de persoon in kwestie recht heeft op het statuut van vluchteling of van 

subsidiair beschermde. Zolang er geen definitieve beslissing is genomen, worden deze 

mensen asielzoekers genoemd en hebben ze een tijdelijk verblijfsrecht in België̈ voor de 

duur van de asielprocedure.  

Asielzoekers hebben in de regel tijdens hun procedure in België̈ recht op opvang en 

begeleiding door Fedasil (federale dienst die de opvang van asielzoekers regelt): dit kan in 

een collectief opvangcentrum of in een meer kleinschalige, individuele opvang zoals een 

Lokaal Opvanginitiatief (LOI).  

Asielzoekers die een positieve beslissing krijgen, worden erkend als vluchteling of krijgen 

het statuut van subsidiair beschermde. Zij krijgen dus een verblijfsrecht in België.  

Asielzoekers die een negatieve beslissing krijgen, kunnen op basis van diverse redenen 

beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), waardoor ze in 

procedure blijven. Tijdens de beroepsprocedure verblijven ze wettig in het land tot er een 

nieuwe beslissing volgt.  

Als zij geen verblijfsrecht hebben op basis van een andere verblijfsprocedure, komen zij bij 

een negatieve beslissing van de RvV zonder wettig verblijf te staan. Mensen zonder wettig 

verblijf kunnen een bevel krijgen om België̈ te verlaten. 
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1 Aansluiten bij een voetbalclub 

1.1 Kunnen asielzoekers, vluchtelingen of een persoon zonder wettig 

verblijf worden aangesloten? 

Ja, Dit is mogelijk.   

Als club kan u zowel asielzoekers, vluchtelingen, subsidiair beschermden of mensen zonder 

wettig verblijf aansluiten. Er is geen probleem wat betreft identiteitsgegevens of 

verzekering. Ook als de betrokkene onwettig in België verblijft, kan samen met de KBVB een 

oplossing gezocht worden 

Een aansluiting weigeren van zowel kinderen als volwassenen is in strijd met het non-

discriminatie beginsel, het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind en de 

Panathlonverklaring.   

De club heeft geen meldingsplicht wanneer een individu niet wettig in het land verblijft en 

zich wil aansluiten.  

1.2 Welke documenten zijn er nodig? 

Voor elke inschrijving bij de voetbalbond van een persoon ouder dan 10 jaar is het 

verplicht een identiteitsbewijs voor te leggen.   

Asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf kunnen elk op zich heel wat 

verschillende attesten hebben die hun identiteit bewijzen. Het volledige overzicht vindt u op 

de site van de Dienst Vreemdelingenzaken: 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/BijlagenbijhetKBvan08101981.asp 

De documenten die nodig zijn voor een aansluiting moeten in de eerste plaats hun 

identiteit kunnen bewijzen en in enkele gevallen ook de band tussen ouders en kind. 

Voor de federatie is het van belang dat het verblijfsdocument afgeleverd is door een 

Belgische publieke instantie die de identiteit van de persoon kan bevestigen. 

Hieronder vindt u enkele documenten die vaak voorkomen en als bewijs kunnen dienen om 

een individu aan te sluiten bij de federatie.  

- Attest van inschrijving in het wachtregister voor vreemdelingen in België 

- Attest van inschrijving in het vreemdelingenregister in België 

- Attest van immatriculatie 

Dit document wordt ook wel eens ‘oranje kaart’ of ‘bijlage 4’ genoemd en wordt door 

de gemeente afgeleverd. Dit document geldt als voorlopige verblijfsvergunning.  

Het wijst op een hangende verblijfsprocedure. 

- Bijlage 26 (quinquies) 

Dit document wijst aan dat de asielaanvraag van het individu geregistreerd is bij de 

dienst Vreemdelingenzaken.  

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/BijlagenbijhetKBvan08101981.asp
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- Bijlage 25 (quinquies) 

Dit document wijst aan dat de asielaanvraag van het individu geregistreerd is aan de 

grens. 

- Bijlage 15 

Een voorlopig verblijfsattest in afwachting van een verblijfsdocument.  

- Bijlage 35  

Een bijzonder verblijfsdocument in geval van beroep met een schorsende werking bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen). 

- … 

Voor minderjarigen moeten er nog bijkomende documenten bezorgd worden: 

• Bewijs gezinssamenstelling of een attest die de band tussen ouders en 

kind kan bewijzen 

• Ouderlijke verklaring (document te vinden op E-Kickoff) 

 

Voor specifieke vragen en ondersteuning op maat kan u terecht bij support@footbel.com.  

1.3 Wat met kinderen onder de 10 jaar?  

Kinderen onder de 10 jaar moeten geen bewijsstukken leveren om zich in te schrijven. Dit op 

basis van het FIFA-principe dat er niet gescout wordt op talenten van onder de 10 jaar.  

1.4 Kunnen we niet-begeleide minderjarigen aansluiten?  

Ook niet-begeleide minderjarigen kunnen aangesloten worden. Hiervoor neemt u best 

contact op met onze supportdienst: support@footbel.com. Er wordt dan samen met u naar 

een oplossing gezocht.  

De documenten die zeker nodig zijn voor een inschrijving zijn:  

• Document van de federale overheidsdienst Justitie = Attest van 

toewijzing van een voogd 

• Ouderlijke verklaring = verklaring van de voogd (document te vinden op 

E-Kickoff: https://belgianfootball.zendesk.com/hc/nl/articles/211674967-

Aansluiten-van-een-buitenlander) 

• Bewijs inschrijving in het wachtregister voor vreemdelingen in België 

1.5 Moet deze inschrijving digitaal gebeuren?  

De inschrijving van een nieuwe kandidaat-speler kan snel gaan door de ID-kaart te laten 

inlezen. Een inschrijving zal nooit geweigerd worden wanneer de persoon niet over een 

elektronische ID beschikt. Indien de persoon geen elektronische identiteitskaart heeft?  

Dan is er nog steeds de mogelijkheid om de nodige documenten in te scannen en bij te 

voegen als bijlage. 

Let wel op volgende aandachtspunten voor het inschrijven van een kandidaat speler: 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/bijlage_25.pdf
mailto:support@footbel.com
mailto:support@footbel.com
https://belgianfootball.zendesk.com/hc/nl/articles/211674967-Aansluiten-van-een-buitenlander
https://belgianfootball.zendesk.com/hc/nl/articles/211674967-Aansluiten-van-een-buitenlander
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• Zorg dat het inschrijvingsbewijs van het wachtregister of een alternatief 

document is toegevoegd (zie punt 1.2).  

• Adres van thuisland en de toegekomen datum is wenselijk om in te 

vullen, maar indien onbekend is stad of land voldoende. 

• De vraag of de speler nog een aansluiting heeft in het buitenland is van 

belang! Indien u dit niet weet adviseren we u om sowieso “JA” te 

antwoorden opdat de voetbalbond kan nagaan of de kandidaat speler 

ingeschreven is bij een andere voetbalbond. De FIFA verbiedt namelijk 

dat een speler bij 2 verschillende bonden is ingeschreven.  

 

1.6 Mogen deze spelers meespelen in een wedstrijd?  

In principe kan elke speler die is aangesloten bij de club  deelnemen aan competities. We 

zullen het nodige ondernemen om scheidsrechters te informeren. 

De scheidsrechter kan niemand uitsluiten indien een speler geen identiteitsbewijs kan 

voorleggen, maar de club kan de wedstrijd verliezen met forfaitcijfers na klacht van de 

tegenstander. Een document waaraan de identiteit met foto kan bevestigd worden is  

voldoende om een wedstrijd reglementair en zonder zorgen aan te vangen.  
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2 Verzekeringen en medische kosten  

2.1 Zijn de spelers verzekerd als ze aangesloten zijn bij een voetbalclub? 

Ja, elke speler die lid is van een sportclub, aangesloten bij de Belgische voetbalbond, valt ook 

onder deze verzekering, ongeacht zijn nationaliteit of verblijfsstatuut. 

2.2 Hoe loopt de terugbetaling bij ongevallen?  

Let op! Bij de terugbetaling van de medische kosten wordt er wel onderscheid gemaakt 

tussen het deel dat de verzekering van de federatie terugbetaalt (het remgeld) en het deel 

dat de ziekteverzekering (ziekenfonds) betaalt.  

 

 

Het ziekenfonds staat in voor de terugbetaling van de door het RIZIV-erkende kosten.  

Erkende vluchtelingen, asielzoekers die werken en niet-begeleide minderjarigen die school 

lopen moeten en kunnen zich aansluiten bij een ziekteverzekering.  

Sportende niet-Belgen die niet kunnen aansluiten bij de ziekteverzekering, zoals een 

asielzoeker die niet werkt, kunnen toch nog recht hebben op de betaling van het gedeelte 

dat normaal door de ziekteverzekering betaald wordt. Zo staat bijvoorbeeld Fedasil in voor 

Medische hulp 

Sportongeval Belg of vluchteling

Verzekering van de 
federatie betaalt het 

remgeld

Ziekteverzekering betaalt de 
RIZIV-kosten
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de medische kosten van asielzoekers en het OCMW voor asielzoekers die in een LOI (lokaal 

opvanginitiatief) of SOI (stedelijk opvanginitiatief) verblijven. 

 

Voor personen zonder wettig verblijf, dus ook ‘uitgeprocedeerde asielzoekers’, kunnen de 

kosten betaald worden door het OCMW via de procedure dringende medische hulp indien 

voldaan is aan de voorwaarden. Hiervoor moet u wel zorgen dat de behandelende arts het 

attest dringende medische hulp attesteert.  

 

2.3 Wat met de kosten die boven het terugbetalingsplafond van de 

verzekering van de sportfederatie komen? Kunnen deze op de 

sportclub verhaald worden?   

Deze kosten kunnen in geen geval op de sportclub verhaald worden, noch op de federatie.  

Medische hulp 

Sportongeval van een niet-
werkende asielzoeker

Verzekering van de 
federatie betaalt het 

remgeld

Cel medische kosten van Fedasil 
betaalt de kosten 

Medische hulp 

Sportongeval van een persoon zonder wettig verblijf

Attest dringende medische hulp

OCMW betaalt de RIZIV kosten
Verzekering van de federatie betaalt 

remgeld
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3 Financiële en materiële tussenkomsten 

3.1 Zijn er financiële tussenkomsten mogelijk?  

Ja, maar dat kan sterk verschillen van gemeente tot gemeente.  

We adviseren elke sportclub om zich te informeren bij het lokale bestuur, sportdienst 

en OCMW om te bekijken welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.  

Federaal

•Federaal Fonds voor sociale activering en sociale participatie - aan te vragen via het 
OCMW

Zo worden er bijvoorbeeld jaarlijks middelen voorzien voor het OCMW voor 
vrijetijdsparticipatie. Ga zeker langs om te  vernemen of activiteiten met vluchtelingen hier 
aanspraak kunnen op maken. 

Asielzoekers en niet-begeleide minderjarigen kunnen geen beroep doen op dit fonds voor 
vrijetijdsparticipatie. 

•Mutualiteiten 
Elke mutualiteit heeft een tussenkomst in het inschrijvingsgeld van de sporter. 

Vlaams

•Vlaams Fonds voor Vrijetijdsparticipatie - aan te vragen via het OCMW of andere 
dienstverlener. 

Via het Fonds Vrijetijdsparticipatie. Bij het Fonds Vrijetijdsparticipatie kan je onder 
bepaalde voorwaarden een financiële tussenkomst aanvragen voor een activiteit 
die je zelf mag kiezen zoals een lidmaatschap van een sportclub. 
Het fonds komt niet tussen bij materiaalkosten (zoals een voetbaloutfit). 

•Asielcentra
Ga zeker eens langs bij de sociale dienst van het centrum waar de speler verblijft 
om te luisteren wat de mogelijkheden zijn voor een tussenkomst. 

Regionaal

•De UiTPAS
De pas is momenteel te verkrijgen in enkele regio's 
Brussel - Gent - Oostende - Regio Aaste - Regio Zuidwest Vlaanderen

Vluchtelingen kunnen hiervoor in aanmerking komen.

•Sportcheques
Te verkrijgen bij verschillende gemeentes om de inschrijvingskost bij een sportclub 
deels tegemoet te komen.

Lokaal

•Lokaal netwerp vrijetijdsparticipatie - aan te vragen via het OCMW

•Een sociaal tarief vanuit de club kan hier ondersteunend werken.
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3.2 Hoe kunnen we minderbedeelde spelers helpen bij het zoeken naar 

een uitrusting?  

De kandidaat-spelers hebben vaak niet de uitrusting om te starten met voetballen. De club 

kan hen helpen bij het zoeken van een gepaste outfit:  

• Binnen de club/gemeente een oproep lanceren naar materiaal of een 

ruilbeurs organiseren. 

• Rondhoren bij zelfstandige sportwinkels, grote ketens of uw leverancier 

van sportkledij, zij hebben vaak een overstock van het vorige seizoen en 

geven dit soms weg om te helpen.  

• Ga langs bij het lokale bestuur / OCMW om te vragen of zij kunnen 

helpen.  
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4 Mobiliteit  

4.1 Hoe geraken de spelers op het complex of bij de wedstrijd?  

We adviseren elke sportclub om zich te informeren bij het dichtstbijzijnde centrum. Soms 

hebben zij enkele mogelijkheden om de club hierin te ondersteunen.  

Indien het centrum zelf geen oplossingen kan aanbieden, zijn er nog andere mogelijkheden 

die eventueel in combinatie kunnen toegepast worden.  

- Fiets 

- Bus 

- Belbus  

- Carpoolen  

- Meter/Peterschap dat door één van de ouders binnen de ploeg wordt opgenomen 

- Vrijwilligers van de club of vrijwilligers van het centrum waar de spelers vandaan 

komen 

- Dienstvoertuig van het lokale gemeentebestuur  

- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Afstand is relatief voor mensen die lange tijd op de vlucht zijn” 
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5 Vragen rond vrijwilligerswerk  

5.1 Kunnen asielzoekers & vluchtelingen vrijwilligerswerk uitoefenen?  

▪ Ja, mensen die ‘recht hebben op opvang’ mogen vrijwilligerswerk uitoefenen. 

▪ Ja, mensen (van vreemde, niet EU origine) met wettelijke verblijfsdocumenten 

mogen vrijwilligerswerk uitoefenen. 

 

Personen zonder een wettig verblijfstatuut kunnen geen vrijwilligerswerk uitvoeren, tenzij 

ze recht hebben op materiële opvang.   

Asielzoekers die in een opvangcentrum verblijven, dienen hun vrijwilligerswerk te melden 

bij Fedasil. In de praktijk is dit een melding aan de maatschappelijk werker van het 

opvangcentrum. Voor vluchtelingen die OCMW-steun krijgen, gelden dezelfde afspraken. Zij 

dienen dit te melden bij het lokale OCMW.  

De aanvraag om vrijwilligerswerk uit te voeren, dient goedgekeurd te worden door de beide 

instanties. 

5.2 Welk soort vrijwilligerswerk kunnen wij hun aanbieden?  

- Onderhoud van terreinen 

- Steward bij de wedstrijden 

- Lid van de kuisploeg  

- Kleedkamerverantwoordelijke 

- Afgevaardigde van de ploeg  

- Trainer 

- Assistent-trainer 

- Scheidsrechter  

- Rondgaan met tombola-loten  

- Materiaalverantwoordelijke  

- Enz. 

5.3 Zijn de vrijwilligers verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk?  

Het is belangrijk dat de club deze vrijwilliger (net als bij andere vrijwilligers!) verzekert 

onder de naam van de club waar hij of zij vrijwilliger is. We adviseren u om de 

verzekeringspolis te bekijken om zeker te zijn dat iedereen gedekt is.  

5.4 Meer inspiratie rond vrijwilligerswerk?  

Vrijwilligerswerk kan allerlei vormen aannemen binnen een voetbalclub. Poetsen, steward, 

bonnetjes verkopen, rondgaan met de tombola, wedstrijden fluiten, assistent-trainer, 

afgevaardigde, terrein belijnen, onderhoud van het complex, afvalverantwoordelijke, 

kleedkamerverantwoordelijke, enz.  
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Heel wat functies die vluchtelingen en asielzoekers graag met de nodige ondersteuning 

willen en kunnen opnemen.  

Het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligers heeft een project lopen: ‘Vluchtelingen in 

Vrijwilligerswerk’. Aarzel niet om contact op te nemen met hen om uw ideeën te 

concretiseren. eva@vsvw.be 

 

  

 

mailto:eva@vsvw.be
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6 Meer vragen en onduidelijkheden?  

6.1 Praktijkvoorbeelden?  

Inspirerende praktijkvoorbeelden kan je vinden op onze webpagina: 

http://www.belgianfootball.be/nl/iedereen-op-het-veld . 

Voor goede praktijken of het delen van informatie over dit thema kan je eveneens terecht bij 

Voetbal Vlaanderen – ACFF – Pro League of KBVB of contact opnemen met Hedeli Sassi via 

integratie@footbel.com. 

6.2 Meer info 

Meer info en verduidelijkingen rond het begeleiden van vluchtelingen & asielzoekers binnen 

uw voetbalclub kan u bekomen bij onze projectmedewerker: integratie@footbel.com of via 

uw provinciale coördinator. 

Specifieke vragen rond aansluitingen kan u tevens bekomen bij support@footbel.com . 

 

6.3 Ontbreekt er belangrijke info?  

Signaleer het snel bij Hedeli Sassi: integratie@footbel.com 
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