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Mondelinge vraag van de h. Hayette: De schrapping van de maskerplicht. 

 
De mondelinge vraag van de h. Hayette wordt voorgesteld door de h Norré. 
 
De h. Norré geeft aan dat het vanaf vandaag 1 oktober niet meer verplicht is een masker te dragen in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeentes moeten bepalen in welke straten de maskerplicht behouden moet 
worden. Het college heeft gisteren de lijst van deze straten gepubliceerd. Welke criteria werden hiervoor 
gebruikt? Krachtens artikel 2 van het besluit is een masker verplicht op de plaatsen waar social distancing niet 
gerespecteerd kan worden. Betekent dit dat de burgers altijd een masker bij zich moeten hebben? Zal het college 
een plan publiceren van de straten waar er een maskerplicht geldt? 

 
Wat is de toestand van de maskervoorraad? Moet de bestelling van het college van 30 april 2020 

vernieuwd worden? Zijn er specifieke maatregelen om maskers te voorzien voor de behoeftige 
bevolkingsgroepen? 

 
De burgemeester antwoordt dat het college maskers verplicht in handelswijken en vlakbij scholen. Er zijn 

ook uren vastgelegd omdat het absurd is een masker te verplichten voor iemand die om middernacht in de Xavier 
De Buestraat wandelt. Het college rekent op het gezond verstand van de burgers. Er werd signalisatie 
aangebracht op strategische plaatsen. 

De voorraad bedraagt momenteel 162.290 maskers, waarvan 4.900 maskers voor kinderen. Deze worden 
verdeeld volgens de vraag. De komende dagen worden er drie bijkomende maskers verdeeld onder alle arbeiders. 

De burgers moeten inderdaad steeds een masker bij zich hebben. Indien niet, kunnen ze hiervoor 
geverbaliseerd worden 

 
De h. Norré betreurt dat het college tot de vooravond heeft gewacht om in de wegen aan te geven dat er 

een maskerplicht geldt. Deze informatie was gekend op 23 september dus het college kon sneller reageren. 
 
Talrijke Facebookberichten tonen aan dat de burgers niet begrijpen waarom een masker verplicht is in 

bepaalde straten of niet. Waarom is een masker verplicht in het gedeelte van de Alsembergsesteenweg tussen 
Altitude Cent en de Stillelaan en niet in de andere gedeeltes van dezelfde weg? 

 


