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Gentenaars kunnen EK voetbal volgen vanop
caféterrassen

Over een maand start het Europees kampioenschap voetbal. Horeca-uitbaters

mogen de matchen van het EK vertonen op hun terras. Voorwaarde is wel dat de

matchen niet te volgen zijn vanaf het openbaar domein, om samenscholingen te

vermijden. Uitzendingen op groot scherm zijn beperkt mogelijk.

Van 11 juni tot en met 11 juli 2021 vindt het Europees kampioenschap voetbal plaats. Aangezien

de Belgische nationale ploeg zich heeft gekwalificeerd en velen verwachten dat de Rode Duivels

hoog zullen scoren, zal het Europees kampioenschap voetbal ook in Gent sterk leven.
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De Stad wil de Rode Duivels-supporters de kans bieden om de wedstrijden van de Belgische

nationale ploeg op het EK in groepsverband te bekijken, en dit op een gecontroleerde en

beheersbare manier. Horeca-uitbaters zullen daarom de mogelijkheid krijgen om wedstrijden

uit te zenden vanop hun terras. Dat is ook in lijn met de aanbevelingen om zoveel mogelijk

activiteiten buiten te organiseren.

Veel voetbalsupporters kijken ernaar uit om onze Rode Duivels aan te
moedigen op het EK. We willen ervoor zorgen dat dit op een veilige manier
kan verlopen en geven daarom horeca-uitbaters de kans om beeldschermen te
plaatsen op hun terras.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Uitzendingen moeten gebeuren op een vergund terras, en uitbaters moeten dit op voorhand

melden. De schermen mogen niet naar het openbaar domein gericht zijn om samenscholingen

te vermijden. Uitbaters moeten uiteraard ook de dan geldende coronamaatregelen naleven.

Matchen op groot scherm

EK-wedstrijden mogen alleen op het openbaar domein vertoond worden als die vertoning wordt

georganiseerd of gefaciliteerd door de Stad Gent. Evenementen, die niet specifiek worden

ingericht voor het EK voetbal, kunnen een uitzondering krijgen om één of meerdere matchen te

tonen tijdens dat evenement. Voor uitzendingen op privaat terrein, al dan niet in openlucht, is

er een meldingsplicht zodra er meer dan 100 bezoekers worden verwacht.

Meer informatie over de meldingsplicht zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van de

Stad Gent.
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