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Ronse, 9 juni 2021      

Onderwerp: EK voetbal 2021- plaatsen van een scherm

Beste horeca-uitbater,

Op vrijdag 11 juni 2021 start het Europees kampioenschap voetbal. De Rode Duivels spelen 
hun eerste match op zaterdag 12 juni. We ontvingen ondertussen een aantal vragen van horeca 
uitbaters om een scherm te plaatsen op hun terras. Op woensdag 9 juni werden de 
Coronamaatregelen versoepeld. Niettemin dienen we waakzaam te blijven en de huidige 
voorwaarden en maatregelen te respecteren. Daarom verspreidde minister van Binnenlandse 
Zaken Annelies Verlinden een omzendbrief n.a.v. het EK Voetbal, meebepaald omtrent het 
plaatsen van schermen op terrassen bij horecazaken. Hieronder vindt u een overzicht van de 
voorwaarden die u dient te respecteren indien u een scherm wenst te plaatsen in de terraszone:

- Invullen van het CERM ( Covid Event Risk Model). Dit formulier dient u ten laatste op 
vrijdag 11 juni om 14u te mailen naar aanvraagevenementen@ronse.be. Indien we dit 
formulier niet tijdig ontvangen, heeft u GEEN TOELATING voor het plaatsen van een 
scherm. Het CERM formulier kan u invullen op hhtps://www.covideventriskmodel.be

- Het scherm moet geplaatst worden op de rand van het terras, gericht naar de terraszone, 
zodat enkel de klanten die zich op uw terras bevinden, het scherm kunnen zien;

- De klanten moeten neerzitten aan een tafel- staand publiek is niet toegestaan;
- Er mogen maximaal 4 personen aan een tafel zitten;
- Tussen de tafelgezelschappen moet 1,5 meter afstand zijn;
- Bediening aan de bar is niet toegestaan;
- Sluitingsuur van 23u30 moet nageleefd worden ( zowel binnen als buiten!). Om 23u30 

mogen zich dus geen klanten meer bevinden, noch op het terras, noch binnen in de zaak.
- In de zaak moet een luchtkwaliteitsmeter voorzien worden;
- De algemene hygiënemaatregelen moeten gerespecteerd worden.
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De politie zal toezien op de naleving van bovenstaande voorwaarden. Indien blijkt dat u niet aan 
de voorwaarden voldoet, zal de politie optreden en zal geen toelating verleend worden voor de 
volgende wedstrijden.
We rekenen dus op uw medewerking voor een goed verloop van deze voetbalavonden. We 
duimen voor onze Rode Duivels!
 

Met vriendelijke groeten

Namens het college van burgemeester en schepenen

Linda Vandekerkhove Luc Dupont

Algemeen directeur Burgemeester
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