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V o o r w a a r d e n  v o o r  h e t  u i t z e n d e n  v a n  w e d s t r i j d e n  E K  
v o e t b a l  o p  g r o o t  s c h e r m  o p  h e t  S i n t - P i e t e r s p l e i n .  

 
 

Art. 1 : Voorwerp 

  Organiseren van de uitzending van volgende wedstrijden EK voetbal 2020 op groot 
scherm op het Sint-Pietersplein: 

- alle wedstrijden waaraan de Rode Duivels deelnemen,  
- de 2 halve finales,  
- de kleine finale en  
- de grote finale. 

   
De kandidaat-organisator is verplicht alle voornoemde matchen uit te zenden.  
De 2 halve finales, de kleine en de grote finale dienen eveneens verplicht te worden 
uitgezonden indien de Rode Duivels zich hiervoor niet zouden plaatsen en bijgevolg 
hieraan niet zouden deelnemen.  
 
Er kan worden verwacht dat de wedstrijden waarbij België speelt een groot 
enthousiasme zullen teweeg brengen bij de bevolking. 
Om iedereen de kans te geven om in echte voetbalsfeer van de wedstrijden te kunnen 
genieten doet de stad Gent een oproep om de uitzendingen op groot scherm te 
organiseren.  Het  Sint-Pietersplein is de geschikte locatie om dergelijk evenement te 
organiseren. 

   
Art. 2 : Conceptnota 

 
  De kandidaat-organisator dient een voorstel (conceptnota) in waaruit zijn visie omtrent 

het concept en de organisatie van de uitzendingen blijkt.  
 
In deze conceptnota moeten minimaal volgende elementen aan bod komen :   

  
1. Beschrijving hoe de kandidaat-organisator het evenement wil aanpakken om het 

op een veilige en aangename manier te laten verlopen met inbegrip van en 
conform aan de hierna uiteengezette voorwaarden 

2. Totaalconcept : grootte scherm, infrastructuur, randactiviteiten, samenwerking 
met partners, opzet catering, differentiatie van aanbod catering, betaalwijze 
voor bezoekers, maatregelen op vlak van duurzaamheid,.. 

3. Opgave van ervaring en referenties met betrekking tot het organiseren van 
evenementen voor minimum 5 000 personen. 

   
Art. 3 : Omvang uitzendingen 
   
  Het evenement dient gratis toegankelijk te zijn. 

Het evenement mag maximaal de evenementenzone gebruiken die werd vastgelegd op 
het plan in bijlage (en rekening houdende met de bestaande inplantingen zoals voorzien 
op plan). De maximumcapaciteit van de evenementenzone zonder infrastructuur 
bedraagt 18.000 personen. 
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Art.4 : Periode en duur van het evenement 
   
  De dagen dat de Rode Duivels spelen , alsook de 2 halve finales, de kleine en de grote 

finale.  
Concreet gaat het om volgende data : 

- 13 juni 2020 : België – Rusland (21u00) 
- 18 juni 2020 : Denemarken – België (18u00) 
- 22 juni 2020 : Finland – België (21u00) 
- 7 juli 2020 : eerste halve finale (21u00) 
- 8 juli 2020 : tweede halve finale (21u00) 
- 9 juli 2020 – 11 juli 2020 : kleine finale (nog te bepalen) 
- 12 juli 2020 : finale (21u00) 

  Indien de Rode Duivels doorstoten naar de volgende rondes dienen de achtste finale op 
27 juni 2020 – 30 juni 2020 (nog te bepalen data) en de kwartfinale op 3 juli 2020 - 4 juli 
2020 (nog te bepalen data) eveneens te worden uitgezonden. 
Het evenement mag ten vroegste 2 uur voor het begin van de wedstrijd aanvangen en 
moet uiterlijk 2 uur na het beëindigend fluitsignaal gedaan zijn.  
 

Art. 5 : Op- en afbouw  
   
  De periodes voor opbouw en afbouw worden gebaseerd op de data van uitzending zoals 

vermeld in artikel 3 en dienen zo kort mogelijk gehouden te worden. Deze periodes en de 
concrete modaliteiten van op- en afbouw dienen duidelijk omschreven te worden in het 
plan van aanpak.  Het is een meerwaarde indien de innames/infrastructuur zoveel 
mogelijk ontruimd worden tussen de uitzendingen door en dat een maximale ruimte vrij 
is op het Sint-Pietersplein. 
 

Art. 6 : Algemene voorwaarden waaraan de organisatie dient te voldoen  
   
  

- De locatie moet na het beëindigen van de afbouw in de oorspronkelijke  staat 
worden achtergelaten; 

- De kandidaat-organisator staat in voor de afbakening en afsluiting van de 
evenementenzone; 

- Elke beschadiging van de straat, wegdek, beplantingen of andere voorwerpen zal op 
kosten van de kandidaat-organisator worden hersteld; 

  
- De kandidaat-organisator draagt alle organisatorische, financiële en commerciële 

risico’s  (met inbegrip van de uitzendrechten); 

- Alle kosten en baten zijn ten laste van de kandidaat-organisator; 

- De kandidaat-organisator leeft alle toepasselijke wettelijke bepalingen na; 

- De kandidaat-organisator is burgerlijk aansprakelijk voor elk ongeval en/of schade 
aan goederen en/of personen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks uit hoofde van 
de overeenkomst zou kunnen voordoen; 

- Voor de duur van de overeenkomst dient hij daartoe een gepaste verzekering aan te 
gaan ter dekking van zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor ongevallen overkomen 
aan derden ten gevolge van feiten die inherent zijn aan de exploitatie van zijn bedrijf 
alsook ter dekking van de brandrisico’s.  
De kandidaat-organisator is er toe gehouden op eerste verzoek van de Stad Gent de 
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verzekeringsattesten voor te leggen, waaruit duidelijk blijkt dat de betrokken 
verzekeringen werden aangegaan en de premies ervan werden betaald; 

- Er mogen geen dranken verkocht worden met een alcoholpercentage van meer dan 
22 %, ongeacht de vorm of recipiënt. De kandidaat-organisator dient in het bezit te 
zijn van alle nodige (drank)vergunningen die hem toelaten alcoholhoudende dranken 
te schenken; 

- Er geldt op de evenementenzone een glas- en blikverbod.  
Op de evenementenzone wordt tevens gebruik gemaakt van herbruikbare bekers 
conform de toepasselijke regelgeving hieromtrent in art. 5.3.12.1 van het VLAREMA. 

- Alle plastics voor éénmalig gebruik in de eet- en drankstanden worden geweerd.  De 
kandidaat-organisator maakt gebruik van materialen die meermaals kunnen gebruikt 
worden ( duurzame materialen) of gerecycleerde materialen voor het aanbieden van 
de voedingsproduccten. 

- Er mogen eveneens eetstanden voorzien worden. 
De verkoop van eten en drank mag ten vroegste aanvangen 2 uur  voor de start van 
de wedstrijd en dient uiterlijk 1,5 uur na het einde van de wedstrijd beëindigd te    
zijn ;  

- De kandidaat-organisator dient in te staan voor de inzameling en de verwijdering van 
het afval gegenereerd door het evenement, door dit specifiek  selectief in te zamelen 
(minstens de fracties papier en karton, glas, PMD en restafval) en passend te laten 
verwijderen door een gespecialiseerde firma; Er moeten voldoende afgescheiden 
afvalrecipiënten worden voorzien. 

- De kandidaat-organisator draagt alle kosten in verband met inzameling en 
verwijdering van afval ;  

- De kandidaat-organisator verbindt er zich toe alle wettelijke beschikkingen inzake 
veiligheid strikt in acht te nemen ; 
 

- Betreffende elektronisch versterkte muziek verbindt de kandidaat-organisator er zich 
toe de bepalingen uit hoofdstuk 6.7 van VLAREM II na te leven. In navolging van de 
bepalingen, vermeld in artikel 6.7.3, mag het maximaal geluidsniveau, voortgebracht 
door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A) niet overschrijden. Als het 
maximale geluidsniveau gemeten als LAmax,slow 92 dB(A) niet overschreden wordt, 
wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Deze bepalingen zijn enkel van toepassing op 
elektronisch versterkte muziek voor en/of na de matchen, niet op het uitzenden van 
de matchen op zich. 

 
Indien de kandidaat-organisator voor en/of na de matchen elektronisch versterkte 
muziek plant die luider is dan wat deze standaard Vlaamse Regelgeving vooropstelt, 
moet hiertoe uiterlijk 6 weken op voorhand een aanvraag tot afwijking ingediend 
worden bij het college van burgemeester en schepenen. Het aanvraagformulier, 
beschikbaar via https://stad.gent/nl/cultuursport-vrije-tijd/zelf-een-evenement-
organiseren/administratie-bij-het-organiserenvan-evenementen/vergunningen-voor-
elektronisch-versterkte-muziek, moet gebruikt worden.  

 

 

https://stad.gent/nl/cultuursport-vrije-tijd/zelf-een-evenement-organiseren/administratie-bij-het-organiserenvan-evenementen/vergunningen-voor-elektronisch-versterkte-muziek
https://stad.gent/nl/cultuursport-vrije-tijd/zelf-een-evenement-organiseren/administratie-bij-het-organiserenvan-evenementen/vergunningen-voor-elektronisch-versterkte-muziek
https://stad.gent/nl/cultuursport-vrije-tijd/zelf-een-evenement-organiseren/administratie-bij-het-organiserenvan-evenementen/vergunningen-voor-elektronisch-versterkte-muziek
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-  
Dit zijn de krijtlijnen met betrekking tot elektronisch versterkte muziek :  

 

 

- De kandidaat-organisator neemt alle energie- en waterverbruik verbonden aan het 
evenement ten laste, staat in voor het leveren en plaatsen van alle nodige 
voorzieningen en -aansluitingen voor elektriciteit vanaf de verdeelkast en voor water 
vanaf het aansluitingspunt ; 

- De aansluitingen op het waternet dienen bilateraal besproken te worden met Farys ; 

- De kandidaat-organisator dient specifieke aandacht te geven aan toegankelijkheid 
voor personen met een beperking/rolstoelgebruikers. Daartoe dient bv. het gebruik 
van kabelgoten over de grond tot een absoluut minimum beperkt en liefst vermeden 
te worden. 

- De organisator kan beroep doen op sponsoring. 

- Als de organisator communiceert over het evenement dient op elk 
communicatiemiddel het promotionele logo van de stad te worden opgenomen.  
De communicatiemiddelen moeten vooraf ter goedkeuring naar de Dienst Feesten en 
Ambulante Handel worden overgemaakt voor deze publiek gemaakt worden. 

- Indien de organisator de uitzending of uitzendingen afgelast wegens 
omstandigheden die geen overmacht uitmaken of wegens omstandigheden die geen 
acuut risico inhouden op verstoring van de openbare orde,  is hij gehouden tot het 
betalen van een forfaitaire schadevergoeding die begroot wordt op 5.000,00 € per 
afgelaste uitzending 

   
 

Art. 7 : Richtlijnen mbt te nemen veiligheidsmaatregelen  
   
  

- De kandidaat-organisator dient zich te houden aan de richtlijnen zoals vervat in het 
document “Richtlijnen mbt te nemen veiligheidsmaatregelen “ vervat in bijlage van 
deze voorwaarden , alsook de Omzendbrief en Europese richtlijn waarnaar verwezen 
wordt (eveneens vervat als bijlage van deze voorwaarden).  
Door een voorstel in te dienen verklaart de kandidaat-organisator zich akkoord alle 
opgelegde veiligheidsmaatregelen na te leven. 

 
 

  

Art. 8 : Faciliteiten voorzien door de stad Gent  
   
  

- De Stad Gent stelt de evenementenzone ter beschikking vanaf de datum van opbouw 
tot het einde van de afbraak en zorgt voor de passende verkeersmaatregelen;   
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- De Stad Gent zorgt  voor de aansluiting van de elektriciteit tot vóór de verdeelkast. 
Vanaf de verdeelkast is de aansluiting ten laste van de kandidaat-organisator. 

- Ter vrijwaring van de openbare orde en indien uitzonderlijke omstandigheden dit 
vereisen, kan de burgemeester ten allen tijde beslissen om bijkomende 
proportionele maatregelen op te leggen en/of het evenement en de daarmee 
gepaard gaande uitzendingen tijdelijk of definitief  af te gelasten. In dergelijk geval 
kan de kandidaat-organisator geen enkel recht op enige schadevergoeding laten 
gelden.  

 
Art. 9  Procedure van toewijzing van de kandidaat-organisator 
   
  De conceptnota wordt beoordeeld door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van 

de politiezone Gent, brandweerzone Centrum, de Dienst Feesten en Ambulante Handel, 
de Juridische Dienst, de Dienst Milieu en Klimaat . 
 
De nota moet dermate opgemaakt zijn dat de jury een degelijk oordeel kan vellen over 
de professionele aanpak  van de kandidaat. 
 
De jury zal een beoordelingsverslag overmaken aan het college van burgemeester en 
schepenen die de organisatie van de uitzending van de wedstrijden zal toewijzen. 

 
 
Art. 10 

  
Dossier inname openbaar domein 

 
 

  
Na het aangaan van de uiteindelijke concessieovereenkomst dient de organisator een 
veiligheidsdossier en definitief inplantingsplan in te dienen bij de Dienst Feesten en  
Ambulante Handel, uiterlijk  24 april 2020. 
 
Pas na positief advies van voornoemd dossier door de veiligheidsdiensten zullen de 
uitzendingen van de wedstrijden kunnen worden uitgevoerd.  
 

   
Art. 11 : Indiening kandidatuur 
   
  De inschrijving en conceptnota dienen digitaal overgemaakt te worden aan het 

Stadsbestuur Gent, Dienst Feesten en Ambulante Handel, Botermarkt 1 te 9000 Gent en 
digitaal overgemaakt te worden via het e-mailadres 
feestenenambulantehandel@stad.gent  dit uiterlijk  op 6 maart 2020 om 12 uur. 

  Inschrijvingen na voormelde datum zullen niet meer in overweging worden genomen en 
worden afgewezen als onontvankelijk.  

   
Art. 12 : Inlichtingen 
   
  Voor meer inlichtingen:  

Stadsbestuur Gent,  
Dienst Feesten en Ambulante Handel 
Ann Boone 
Wiedauwkaai 49A 
9000 Gent 
 

mailto:feestenenambulantehandel@stad.gent
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Tel. 09/323.63.11. 
 


