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Toelichting:
Mondmaskers voor het grote publiek (zoals uitgedeeld in de 15 gemeenten in en rond Kortrijk), ook 
wel comfortmaskers genoemd, kunnen helpen als aanvulling op de zogenaamde “barrièregebaren” 
zoals handhygiëne en sociale afstandsregels. Er zijn verschillende modellen, ze kunnen worden 
gemaakt van verschillende materialen, wasbaar of wegwerpbaar zijn. Het zijn geen chirurgische of 
medische maskers, noch ademhalingsbeschermingsmaskers. De toepasbare wetgeving is het boek IX 
van het wetboek van economisch recht.

 

Volgende vragen over de verdeelde mondmaskers:

 

1. Graag meer informatie rond de oorsprong van de geleverde maskers. Graag te onderbouwen door 
een oorsprongscertificaat of een ander bewijsstuk.

 

2. Graag duidelijkheid volgens welke norm deze mondmaskers werden geproduceerd? Volgens een 
Europese fabricatienorm of een andere internationale norm? Graag een certificaat of ander 
bewijsstuk. Hoe kan de conformiteit van deze mondmaskers worden aangetoond en hoe werd 
verzekerd dat er bij de productie van mondmaskers aan de essentiële veiligheidsvereisten werd 
beantwoord? Werd het officiële Belgische technische document NBN/DTD S 65-001:2020 (versie 1.1)  
“Community- en Artisanale maskers - Gids van de minimale vereisten, confectie, onderhoud en 
gebruik” gebruikt? Graag inzage in de risicoanalyse van de producten om te garanderen dat ze veilig 
waren voordat ze uitgedeeld werden.
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3. In de communicatie heeft men het over een ‘kwalitatief herbruikbaar mondmasker’. In het 
persbericht van Stad Kortrijk lezen we: “Kortrijk nam de rol op van aankoopcentrale. In de 
mondmaskers hoeft geen extra filter geplaatst te worden, omdat ze gezien hun dikte van meer dan 
300 g/m² zelf voldoende filteren.” In de Krant van West-Vlaanderen lezen we: "Ze zijn bovendien 
getest en helemaal veilig bevonden", aldus Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk. 
(…) “De kwaliteit van de maskers is zo goed dat ze geen filter nodig hebben. Ze hoeven dus helemaal 
niet compatibel te zijn.” Mensen die comfortmaskers gebruiken mogen niet misleid worden over het 
beschermingsniveau dat ze bieden. Graag kijken wij de testen waar de burgemeester naar verwijst in. 
Graag staving van deze communicatie door attesten van een derde instantie. Over welke certificaten 
beschikken deze mondmaskers? Graag inzage in de testrapporten die kunnen worden voorgelegd? 
Welke geaccrediteerd labo’s hebben deze mondmaskers reeds onderzocht? Graag onderbouwing 
door testresultaten. Graag ook inzage in het testverslag van de grondstoffen.

 

4. Comfortmaskers mogen niet worden aangeboden als gelijkwaardig aan 
ademhalingsbeschermingsmaskers of medische of chirurgische maskers. Ze mogen niet worden 
verward met chirurgische mondmaskers, die rechthoekig, met plooitjes en meestal blauw of groen 
van kleur zijn. Op de instructiebrief bij de mondmaskers staat nochtans zo’n chirurgisch mondmasker 
afgebeeld. Als dat het geval is, moet een waarschuwing “NIET GESCHIKT VOOR MEDISCH GEBRUIK” 
worden aangebracht op de verpakking van die comfortmaskers, bijvoorbeeld door middel van een 
sticker die duidelijk zichtbaar en moeilijk te verwijderen is. Dat is niet gebeurd. Waarom werd geen 
sticker aangebracht op de verpakking van de mondmaskers?

 

5. De algemene veiligheidsvereisten zoals vastgelegd in boek IX van het wetboek van economisch 
recht zijn van toepassing. Voor de etikettering wordt in boek IX van het wetboek van economisch 
recht onder andere gespecificeerd dat op het product of de verpakking ervan de identiteit en de 
contactgegevens van de producent (gevestigd in Europa), alsmede de referentie van het product of 
de partij producten moet vermeld worden. Dat is niet gebeurd. Waarom niet? Graag alsnog deze 
gegevens.

 

6. Naast de geldende wetgevingen zijn volgende wetgevingen van toepassing op deze 
comfortmaskers:

- Europese Verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (‘REACH’-Verordening) en;

- Verordening (EU) 1007/2011 inzake textielvezelbenamingen en de etikettering en merking van 
textielproducten.

Hoe werd aan deze wetgeving voldaan? Graag onderbouwing door bewijsstukken.


