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Interpellatie van de h. Hayette: verdeling van covid-maskers. 
 

De h. Hayette geeft aan dat de vorige gemeenteraad een budget had voorzien voor de aankoop en de 
verdeling van maskers. Wanneer zullen alle gezinnen deze maskers ontvangen hebben? Waarom hebben 
sommige gezinnen er wel ontvangen en anderen in dezelfde straat niet? Volgens welke modaliteiten (kost en 
organisatie) verliep deze verdeling? 

 
Schepen Biermann antwoordt dat het college op 24 april (vóór de start van de afbouw) beslist heeft 

75.000 maskers te bestellen. De verdeling is gestart op 4 mei zodra de eerste maskers ontvangen werden. De 
verdeling verliep op basis van de ontvangen leveringen. Er moeten ook nog filters van de federale regering aan 
toegevoegd worden.  

 
Normaal gingen de maskers verdeeld worden door de gemeentediensten (eengezinswoningen) en Bpost 

(meergezinswoningen). Dit bleek voor Bpost niet praktisch te zijn omwille van interne organisatieproblemen en 
de gemeente heeft alle maskers verdeeld, met de steun van bijkomende teams. Op 38.000 Ukkelse gezinnen 
moeten er nog 3.800 hun maskers krijgen omdat de laatste levering nog moet gebeuren. De verdeling zal uiterlijk 
volgende vrijdag gebeuren. De gemeente werd verdeeld in 11 verdeelwijken (de kiesdistricten). Omdat de 
verdeling gesplitst werd tussen eengezins- en meergezinswoningen, kan het voorkomen dat niet alle gezinnen in 
dezelfde straat hun maskers op dezelfde datum hebben ontvangen.  

 
Er was ook een verschil tussen de verpakking van de filters. De eerste levering filters zat in een kleine zak 

die gemakkelijk in een envelop past maar de latere filters waren veel dikker en er was een bijkomende envelop 
nodig. Vooral voor grotere gezinnen zou het niet mogelijk zijn om alles in 1 envelop in de bus te steken. Het 
college heeft daarom niet gekozen voor externe diensten en gemeenteambtenaren belast met de volledige 
verdeling. 

 
Er werden vergissingen vastgesteld (verkeerd adres, onvoldoende maskers, …) die werden rechtgezet via 

een telefooncentrale die in het kader van deze verdeling werd voorzien. 


