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Hoe een conform mondmasker herkennen ? 
Het is momenteel niet mogelijk als apotheker om 100% zekerheid te hebben over de conformiteit 

van de maskers die aangeboden worden. We vragen je dus om waakzaam te zijn. Een 

kwaliteitsgebrek kan ernstige gevolgen hebben naargelang de omstandigheden waarin de 

maskers gebruikt worden. Het is hierbij belangrijk enkel betrouwbare, gekende partijen in 

aanmerking te nemen. Dit document kan ondersteuning bieden om documenten en certificaten te 

analyseren.  

Checklist voor conformiteit van mondmaskers 

1. Neem enkel betrouwbare, gekende leveranciers/verdelers in aanmerking 
2. Ga de nodige documenten en certificaten na 
3. Ga na dat het niet om een vervalst document of certificaat gaat 
4. Wees waakzaam voor gefractioneerde gedeclasseerde chirurgische of FFP-maskers 

 
 

Type masker Mogelijkheden tot goedkeuring 

Chirurgische mondmaskers CE-markering. Europese norm EN 14683 

Testrapport volgens vergelijkbare internationale norm (ASTM F2100 of 
YY 0469:2011 of YY/T: 0969-2013) 

Testrapport van een door de Chinese overheid geaccrediteerd labo 
(CNAS accreditatie) volgens de Europese norm  

Testrapport met positieve resultaten voor het Alternative Test Protocol 
(ATP) + verklaring van de invoerder/leverancier dat: 
• de maskers niet voldoen aan de vereisten van de Europese regelgeving 

voor medische hulpmiddelen en niet volledig volgens de geldende norm 
EN 14683 werden getest;  

• de maskers volgens het Alternative Test Protocol werden getest;  
• dit ATP uitgelegd staat op de website van het FAGG  
• de maskers op basis van dit ATP geschikt zijn bevonden om als 

chirurgisch masker te worden gebruikt;  

• de maskers enkel tijdens de huidige noodsituatie als ATP conform 
chirurgisch masker op de markt kunnen worden gebracht. (het FAGG 
publiceert een lijst met resultaten op zijn website) 

Het tekort in ademhalingsmaskers (FFP-maskers) is nog steeds niet opgelost en bepaalde 
doelgroepen waaronder de ziekenhuizen zijn nog steeds niet voldoende bevoorraad. De aflevering 
van die maskers moet dus absoluut op de prioritaire doelgroepen gericht blijven.  

Type ademhalingsmasker Mogelijkheden tot goedkeuring 

Ademhalingsmaskers met 
CE-markering 

- EU verklaring van overeenstemming 
- Certificaat van EU-typeonderzoek, uitgereikt door een aangemelde 
instantie (notified body) bevoegd voor PBM-maskers 

Ademhalingsmaskers 
zonder CE-markering 

- Attest van een derde instantie. (certificaten, testrapporten volgens een 
norm, geaccrediteerd labo,…) 
- Vermelding van de gebruikte alternatieve norm 
- Alleen beschikbaar voor gezondheidswerkers gedurende de huidige 
crisis  
- OF testrapport van een door de Chinese overheid geaccrediteerd labo 
(CNAS accreditatie) volgens de Europese norm 

https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/content/20200512_fagg_conformiteit_chirurgische_maskers.pdf
https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/content/20200512_fagg_conformiteit_chirurgische_maskers.pdf
https://www.afmps.be/fr/file/laboratories_accredited_by_cnas_for_testing_of_maskspdf
https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/medische_hulpmiddelen_hulpstukken/algemeenheden/guidance_1
https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/medische_hulpmiddelen_hulpstukken/algemeenheden/guidance_1
https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/medische_hulpmiddelen_hulpstukken/algemeenheden/guidance_1
https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/medische_hulpmiddelen_hulpstukken/algemeenheden/guidance_1
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-conformiteitseisen
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-conformiteitseisen
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-conformiteitseisen
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-conformiteitseisen
https://www.afmps.be/fr/file/laboratories_accredited_by_cnas_for_testing_of_maskspdf
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Ademhalingsmaskers 
getest volgens het 
Alternative Test Protocol 
(ATP) 

Maskers met een positief resultaat volgens ATP voor FFP-maskers 
worden vrijgegeven onder bepaalde voorwaarden:  
• Deze maskers worden slechts tijdens deze crisisperiode gebruikt.  
• De eindgebruiker wordt expliciet op de hoogte gebracht van het feit dat de 

maskers niet volgens de Europese norm werden getest; en wordt expliciet 
op de hoogte gebracht van de testen die er wél werden op uitgevoerd.  

• Er wordt op de verpakking een waarschuwing aangebracht wanneer de 
neusbrug of de volledige omtrek van het masker dient afgeplakt te worden.  

• De opgelegde specifieke voorwaarden worden opgevolgd tijdens gebruik. 
• Informatie over ATP en lijst met geteste maskers op de website van de FOD 

Economie 

 
Opgelet! Er circuleren momenteel veel valse certificaten en documenten. Volgende websites geven heel 
wat voorbeelden:  
- https://www.eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe  
- https://www.febelsafe.be/nl/covid19/4089-verdachte-certificaten 
 
Maskers, chirurgische en FFP, die niet voldoen aan de ATP vereisten kunnen wel als “comfortmasker” 
vrijgegeven worden onder volgende voorwaarden 

• deze maskers worden slechts tijdens deze crisisperiode gebruikt 
• de eindgebruiker wordt expliciet op de hoogte gebracht van het feit dat de maskers werden 

gedeclasseerd en niet geschikt zijn als chirurgisch of FFP-masker 
• deze maskers mogen NIET worden gebruikt als chirurgische of FFP-maskers, maar enkel als 

comfortmaskers 
• er wordt op de verpakking een waarschuwing in die zin aangebracht. 

  
 
 

Deze waarschuwing bevindt zich enkel op de buitenverpakking van de gedeclasseerde 
maskers. Dit maakt dat deze maskers niet kunnen gefractioneerd worden omdat de 
waarschuwing hierdoor niet meer aanwezig zou zijn op de gefractioneerde maskers. We 
vragen apothekers hier waakzaam voor te zijn.  

 
 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/conformiteit-voor-mondmaskers/coronavirus-mondmaskers-zonder
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/conformiteit-voor-mondmaskers/coronavirus-mondmaskers-zonder
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/ATP-tested-masks.pdf
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/conformiteit-voor-mondmaskers/coronavirus-mondmaskers-zonder
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/conformiteit-voor-mondmaskers/coronavirus-mondmaskers-zonder
https://www.eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe
https://www.febelsafe.be/nl/covid19/4089-verdachte-certificaten
https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/medische_hulpmiddelen_hulpstukken/algemeenheden/guidance_1

