
 

 

 

 

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER 

Van 25 juni 2021 

inzake het vertonen van voetbalwedstrijden tijdens het Europees kampioenschap 2021 

en opheffing van het besluit van 10 juni 2021. 

 

Juridische grondslag 

Overwegende de kennisgeving aan het Schepencollege dd. 15/06/2021 m.b.t. de richtlijnen voor het 
uitzenden van de voetbalwedstrijden tijdens het EK; 

Overwegende dat beslist werd op de intergemeentelijke veiligheidscel dd. 28/05/2021; 

Overwegende dat dit kader van toepassing is op alle evenementen betreffende het uitzenden van de 
voetbalmatches op scherm op grondgebied Oudenaarde, gedurende de periode van het EK; 

Overwegende dat alle andere matches gedurende de periode van het WK mogen uitgezonden worden 
op schermen, indien de max. grootte van het scherm 1,5 m diagonaal gemeten bedraagt. 

Overwegende dat uitzendingen op groot scherm enkel toegelaten worden, mits:  

- Officiële aanvraag van het evenement bij de gemeente Wortegem-Petegem;  
- Bij niet bestaande horeca er een CERM moet worden ingevuld; 
- Wanneer het een indoor event is moet er een CIRM worden opgemaakt; 
- Naleven van de veiligheidsvoorschriften en het afsluiten van een verzekering verplicht is;  
- Een positieve risico-inschatting/analyse door de veiligheidsdiensten; 

Overwegende dat een risicoanalyse uitgevoerd  wordt door de leden van de Gemeentelijke 
veiligheidscel om zodoende een objectief beeld te verkrijgen van de activiteit; 

Overwegende dat het Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken moet worden gevolgd; 

Overwegende dat het advies is gebaseerd op de regels en richtlijnen beschreven in volgende bijlagen: 

- Algemeen Politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen 
(Gemeenteraad dd. 25/03/2021); 

- Politiereglement publiek toegankelijke inrichtingen (Gemeenteraad dd. 26/11/2009); 
- Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van tijdelijke aard. 

Veiligheidsmaatregelen occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, 
aardgas en/of elektriciteit en bij gebruik van occasionele installaties voorzien van een 
fotovoltaïsche zonne-energiesysteem (Gemeenteraad 29/03/2012); 

- Advies FOD Volksgezondheid (tool prima plan); 
- De regelgeving over de geluidsnormen bij muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen 

zoals opgenomen in de VLAREM wetgeving en van kracht is vanaf 1/01/2013; 
- Maatregelen beschreven OOP 42quater van de politionele diensten; 
- UEFA-richtlijnen betreffende het Europees voetbalkampioenschap; 
- Richtlijnen van de Koninklijke voetbalbond betreffende het Europees 

voetbalbalkampioenschap; 
- Adviezen in het kader van terreurniveau van toepassing; 
- Ministeriele Besluiten, protocollen, richtlijnen, draaiboeken of sectorgidsen in het kader van de 

bestrijding van COVID-19; 



 

 

Overwegende dat het onderstaand kader van toepassing is vanaf zondag 27 juni 2021 tot en met 
zaterdag 11 juli 2021; 

Overwegende dat elke organisator verantwoordelijk is voor de algemene organisatie van de veiligheid, 
met in acht neming van de voorschriften die hem door de Gemeentelijke veiligheidscel worden 
opgelegd; 

Overwegende dat elke organisatie verplicht is om een COVID-coördinator aan te duiden; 

Gelet op Algemeen Politiereglement vastgesteld door de Gemeenteraad dd. 25/03/2021; 

Gelet op de beslissing bevattende de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek 
toegankelijke inrichtingen, vastgesteld door de Gemeenteraad dd. 26/11/2009; 

Gelet op de richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van tijdelijke aard. 
Veiligheidsmaatregelen occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas 
en/of elektriciteit en bij gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-
energiesysteem. Gemeenteraad 29/03/2012; 

Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 22 mei 2019 betreffende de nood-en interventieplannen; 

Gelet op het Ministerieel  besluit  dd. 23 juni 2021 houdende  wijziging  van  het ministerieel  besluit  van  
28  oktober  2020  houdende  dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-
19 te beperken; 

Gelet op de wet op de ambulante handel dd. 25 juni 1993; 

Gelet op het Gemeentedecreet art. 64, 186, 187; 

BESLUIT: 

Art. 1. In publiek toegankelijke inrichtingen (horeca indoor) 

- Naleving Politiereglement aangaande publiek toegankelijke inrichtingen (GR dd. 26/11/2009) 
en advies van de brandwaar m.b.t. max. aantal toegelaten personen. Deze zal door de 
organisator moeten worden gecontroleerd en gehandhaafd. 

- Toepassingsgebied: alle indoor horeca 
- Regels voor horeca zijn van toepassing zoals beschreven in het Ministerieel Besluit dd. 

23/06/2021 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-
19 te beperken.  

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden 
nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen, behoudens in geval van dienstverlening aan 
huis: 

- de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over 
de geldende preventiemaatregelen; 

- de uitbater organiseert zich zodanig dat de regels van de social distancing kunnen worden 
gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;  

- de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel 
en de klanten; 

- de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal 
regelmatig te desinfecteren; 

- de openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de 
lokale overheden; 

- de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de 
tafelgezelschappen wordt gegarandeerd; 

- een maximum van acht personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet 
meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden; 

- enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 
- elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten, onder voorbehoud van de bepalingen 

betreffende eenmanszaken en buffetten; 
- de klanten boven de 12 jaar en personeelsleden dragen een mondmasker of elk ander 

alternatief in stof. Behalve als ze aan tafel zitten; 
- buffetten zijn toegestaan; 
- er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken; 
- de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 01.00 uur; 



 

 

- het geluidsniveau van 80 decibels mag niet overschreden worden; 
- het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in de eet- en drankgelegenheden van de 

horecasector verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats 
geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 
ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of 
luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk 
gesloten te worden. 

Bijkomende regels veiligheidsdiensten:  

- Enkel binnen en geen uitbreidingen toelaten buiten de gebouwen van de PTI. Met een verbod 
op ambulante handel in omgeving van het gebouw. 

- De tv schermen mogen niet zichtbaar zijn en  het geluid mag niet hoorbaar zijn van buitenaf de 
zaak. 

- Bij het niet naleven van de bovengaande (veiligheids)maatregelen kan de politie gemachtigd 
worden de uitzendingen stil te leggen. 

- Maximaal aantal aanwezigen volgens richtlijnen evenementen MB houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Onverminderd de 
maximale toegelaten capaciteit volgens de oppervlakte van de locatie. 

 

Art. 2. Op vergunde terrassen van bestaande publiek toegankelijke inrichtingen (horeca outdoor) 
of vooraf goedgekeurde pop-up bars (schermen < 1,5m) 

- Pop-up: richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van tijdelijke 
aard. Veiligheidsmaatregelen occasionele installaties met vloeibaar gemaakte 
petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en bij gebruik van occasionele installaties voorzien 
van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem (GR dd. 29/03/2012). 

- Toepassingsgebied: alle horecaterrassen en pop-up initiatieven met scherm <1,5m. 
- Regels voor horeca zijn van toepassing zoals beschreven in het Ministerieel Besluit dd 

23/06/2021 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-
19 te beperken.  

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden 
nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen, behoudens in geval van dienstverlening aan 
huis: 

- de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over 
de geldende preventiemaatregelen; 

- de uitbater organiseert zich zodanig dat de regels van de social distancing kunnen worden 
gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten; 

- de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel 
en de klanten; 

- de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal 
regelmatig te desinfecteren; 

- de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden 
georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden; 

- de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de 
tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij op het open terras voor zover de 
tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig 
alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter; 

- een maximum van acht personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet 
meegeteld. Een huishouden een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden. 

- enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 
- elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten, onder voorbehoud van de bepalingen 

betreffende eenmanszaken en buffetten; 
- de klanten en personeelsleden dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof 

overeenkomstig artikel 25;  
- buffetten zijn toegestaan; 
- er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken; 
- de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 01.00 uur; 
- indien het een open terras betreft, is minstens één volledig zijde van het terras te allen tijde 

geopend en dient het een voldoende ventilatie te verzekeren. 



 

 

Bijkomende regels veiligheidsdiensten: 

- Toelating tv-scherm op het terras. Scherm moet tegen de gevel worden geplaatst en mag 
evacuatieweg van de zaak niet hinderen. Geluid van het scherm mag omwonenden niet 
hinderen. 

- Indien er geen gevel is moeten de schermen gericht staan naar het terras niet naar de straat. 
- Het geluid mag het maximum van 90 decibel niet overschrijden. De tv mag enkel worden 

gebruikt voor het voorprogramma, de wedstrijd en het naprogramma uit te zenden. Dit start ten 
vroegste een uur voor de wedstrijd en eindigt een uur na de wedstrijd met een maximum tot 
01.00 uur of anders bepaald in het Ministerieel Besluit. 

- Maximaal aantal aanwezigen volgens richtlijnen evenementen MB houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Onverminderd de 
maximale toegelaten capaciteit volgens de oppervlakte van de locatie.  

- Bij het niet naleven van de bovenstaande (veiligheids)maatregelen kan de politie gemachtigd 
worden de uitzendingen stil te leggen. 

 

Art. 3. Op vergunde terrassen van bestaande publiek toegankelijke inrichtingen (horeca outdoor) 
of in vooraf goedgekeurde pop-up initiatieven (scherm> diameter 1,5m) plaatsen 

- Terras: Algemeen Politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen 
(GR dd. 25/03/2021); 

- Pop-up: Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van tijdelijke 
aard. Veiligheidsmaatregelen occasionele installaties met vloeibaar gemaakte 
petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en bij gebruik van occasionele installaties voorzien 
van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem (GR dd. 29/03/2012); 

- Regels voor horeca zijn van toepassing zoals beschreven in het Ministerieel Besluit dd. 
23/06/2021 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-
19 te beperken.  

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden 
nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen, behoudens in geval van dienstverlening aan 
huis: 

- de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over 
de geldende preventiemaatregelen; 

- de uitbater organiseert zich zodanig dat de regels van de social distancing kunnen worden 
gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten; 

- de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel 
en de klanten; 

- de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal 
regelmatig te desinfecteren; 

- de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden 
georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden; 

- de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de 
tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij op het open terras voor zover de 
tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig 
alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter; 

- een maximum van acht personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet 
meegeteld. Een huishouden een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden; 

- enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 
- elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten, onder voorbehoud van de bepalingen 

betreffende eenmanszaken en buffetten; 
- de klanten en personeelsleden dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof 

overeenkomstig artikel 25;  
- buffetten zijn toegestaan; 
- er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken; 
- de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 01.00 uur; 
- indien het een open terras betreft, is minstens één volledig zijde van het terras te allen tijde 

geopend en dient het een voldoende ventilatie te verzekeren. 



 

 

Bijkomende regels veiligheidsdiensten: 

- Reservatiesysteem is verplicht. 
- Telling van het aantal aanwezigen is verplicht. 
- De locatie van het evenement moet afgesloten zijn zodat extra mensen niet zomaar kunnen 

aansluiten. 
- Er moet een toegangscontrole zijn aan de ingang. 
- Het geluid mag het maximum van 90 decibel niet overschrijden. De tv mag enkel worden 

gebruikt voor het voorprogramma, de wedstrijd en het naprogramma uit te zenden. Dit start ten 
vroegste een uur voor de wedstrijd en eindigt een uur na de wedstrijd met een maximum tot 
01.00 uur of anders bepaald in het Ministerieel Besluit. 

- Maximaal aantal aanwezigen volgens richtlijnen evenementen MB houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Onverminderd de 
maximale toegelaten capaciteit volgens de oppervlakte van de locatie.  

- Er dient per 150 aanwezigen een steward worden ingezet met een minimum van 1. 
- Bij het niet naleven van de bovengaande (veiligheids)maatregelen kan de politie gemachtigd 

worden de uitzendingen stil te leggen. 

 

Art. 4. Voor tijdelijke inrichtingen in openlucht (event outdoor) 

- Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van tijdelijke aard. 
Veiligheidsmaatregelen occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, 
aardgas en/of elektriciteit en bij gebruik van occasionele installaties voorzien van een 
fotovoltaïsche zonne-energiesysteem (GR dd. 29/03/2012); 

- Regels voor horeca zijn van toepassing zoals beschreven in het Ministerieel Besluit dd 
23/06/2021 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-
19 te beperken.  

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden 
nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen, behoudens in geval van dienstverlening aan 
huis: 

- de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over 
de geldende preventiemaatregelen; 

- de uitbater organiseert zich zodanig dat de regels van de social distancing kunnen worden 
gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten; 

- de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel 
en de klanten; 

- de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal 
regelmatig te desinfecteren; 

- de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden 
georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden; 

- de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de 
tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij op het open terras voor zover de 
tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig 
alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter; 

- een maximum van acht personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet 
meegeteld. Een huishouden een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden. 

- enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 
- elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten, onder voorbehoud van de bepalingen 

betreffende eenmanszaken en buffetten; 
- de klanten en personeelsleden dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof 

overeenkomstig artikel 25;  
- buffetten zijn toegestaan; 
- er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken; 
- de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 01.00 uur; 
- indien het een open terras betreft, is minstens één volledig zijde van het terras te allen tijde 

geopend en dient het een voldoende ventilatie te verzekeren. 

Bijkomende regels veiligheidsdiensten: 

- Reservatiesysteem is verplicht. 



 

 

- Telling van het aantal aanwezigen is verplicht. 
- De locatie van het evenement moet afgesloten zijn zodat extra mensen niet zomaar kunnen 

aansluiten. 
- Er moet een toegangscontrole zijn aan de ingang. 
- Het geluid mag het maximum van 90 decibel niet overschrijden. De tv mag enkel worden 

gebruikt voor het voorprogramma, de wedstrijd en het naprogramma uit te zenden. Dit start ten 
vroegste een uur voor de wedstrijd en eindigt een uur na de wedstrijd met een maximum tot 
01.00 uur of anders bepaald in het Ministerieel Besluit. 

- Maximaal aantal aanwezigen volgens richtlijnen evenementen MB houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Onverminderd de 
maximale toegelaten capaciteit volgens de oppervlakte van de locatie.  

- Als er geen horeca-activiteit is, dan mogen mensen ook rechtstaan in groepjes van 8. Met 
anderhalve meter tussen elke groepje van 8, die onderling geen afstand hoeven te houden. 

- er dient per 150 aanwezigen een steward worden ingezet met een minimum van 2. 
- Bij het niet naleven van de bovenstaande (veiligheids)maatregelen kan de politie gemachtigd 

worden de uitzendingen stil te leggen. 

 

Art. 5. Opheffing 

Het besluit van de burgemeester van 10 juni 2021 inzake het vertonen van voetbalwedstrijden tijdens 
het Europees kampioenschap 2021 wordt opgeheven. 

 

 

De algemeen directeur,       De burgemeester, 

 

 

 

An Buysschaert        Luc Vander Meeren 
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