
 

DISTRIBUTIE AAN DE BELGISCHE BEVOLKING VAN 

STOFFEN MASKERS 

Inleiding 
 

In de context van de Corona-crisis, is de optimale verstrekking van (stoffen) maskers voor de 

burgers één van de factoren in de federale exit-strategie. Naast andere federale en 

gemeentelijke initiatieven1 zal de federale overheid ook stoffen maskers ter beschikking stellen 

aan alle burgers.   

De praktische uitwerking van dit project werd door de regering toevertrouwd aan het Ministerie 

van Defensie.  

De distributie ervan naar de gezinnen, verloopt, naar het voorbeeld van verdeling van KI-

tabletten, via de groothandelaar-verdelers en de apotheken.  

 

Timing 

De stoffen mondmaskers worden geleverd bij de groothandelaar-verdelers op 8 en 9 juni.  

Verdeling in de apotheken aan de bevolking wordt voorzien vanaf 15 juni. 

Taken apothekers. 

De officina-apotheken verbinden zich ertoe de volgende taken uit te voeren:  

a) Vanaf 10 juni (en niet eerder!) kan je één verpakking met 1.000 mondmaskers 

bestellen bij je belangrijkste groothandelaar-verdeler (CNK 4215-976) als startstock.  

Gezien het te verdelen volume, zullen de bestelde stoffen maskers geleverd worden 

op 10, 11 en 12 juni. Maak je dus vooral geen zorgen als je ze nog niet op 10 juni 

ontvangen hebt. Het heeft geen zin om een nieuwe bestelling te plaatsen of je 

groothandelaar-verdeler te contacteren. 

b) Eén stoffen masker afleveren per burger (via het gezinshoofd bij voorkeur met de eID 

van de gezinsleden of een eventueel ander identificatiebewijs waarop de INSZ-

nummer staat vermeld of op basis van de kennis van de gezinssamenstelling).  

c) Nagaan van de identiteit van de burgers aan wie telkens één stoffen masker wordt 

afgeleverd.  

d) Op voorhand verifiëren of het gezinshoofd niet reeds maskers ontvangen heeft, aan de 

hand van een verificatie in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (enkel mogelijk, indien 

de burger zijn eHealth consent heeft gegeven2).   

e) Verstrekken van informatie en het aangewezen advies over dit stoffen masker geven 

aan de burger/patiënt: correct gebruik, juist aandoen, juist dragen van het masker, juist 

afdoen, decontaminatie, … 

 

 

 

 
1 verdeling van stoffen maskers door sommige gemeenten, verdeling door de gemeenten van (federale) filters 

voor zelfgemaakte mondmaskers, … 
2 eventueel kan de burger zijn eHealth-consent nog geven (in de apotheek) 



 

Je kan daarbij gebruik maken van de folder ‘Hoe stoffen mondmaskers 

gebruiken?’ die je kan downloaden in de rubriek ‘Communicatiemateriaal 

in de apotheek’ op Info Corona, en van de ‘Praktische richtlijnen rond 

gebruik van mondmaskers van textiel’ op de website van Sciensano. 

 

f) Herinneren aan de basis hygiënische maatregelen (social distancing, 

handhygiëne, …), die men sowieso verder moet respecteren.  

g) De aan de burger afgeleverde maskers worden niet teruggenomen en/of omgeruild. 

h) De afgeleverde stoffen maskers registeren in het Lokaal Farmaceutisch Dossier en in 

het GFD op naam van het gezinshoofd, door gebruik te maken van de CNK-code van 

het betrokken masker. (CNK 4219-267) 

 

i) Verzekeren van de continuïteit in de aflevering; ook tijdens de dagen na de opstart en 

na afloop van deze campagne, blijft de vraag naar deze stoffen maskers wellicht nog 

even bestaan, tot zo ver de voorraad strekt en/of alle burgers hun masker gekregen 

hebben. 

j) Beheren van een kleine minimale voorraad stoffen maskers om de reële noden en 

leveringen van dag op dag te kunnen blijven uitvoeren, bijbestellingen plaatsen per 

transportverpakking van ofwel 200 (CNK 4219-259) ofwel 1.000  maskers  

(CNK 4215-976) als een goede huisvader en zo zuinig mogelijk, bij zijn groothandelaar-

verdeler en dit zonder een grote reserve aan te leggen, ten einde de goede verdeling 

tussen de verschillende apotheken te bewerkstelligen. 

 

Praktische richtlijnen. 

 

Wie kan afhalen? 

• Gezinshoofd komt maskers halen voor het hele gezin (doel: aantal verplaatsingen 

beperken). 

• Indien de persoon zelf niet kan afhalen, kan de mantelzorger (vb. familieleden, 

buren, …), thuisverpleegkundige, huisarts van die patiënt/burger, dienst voor 

gezinszorg of een andere zorgverlener aan huis ook afhalen en kan die burger 

eveneens de maskers meteen afhalen voor zijn eigen gezin.  

 

Hoe afhalen? 

• Op voorlegging van de eID of anders een bewijs samenstelling van het gezin. 

• Indien geen eID, kan KidsID, ISI+ ook. INSZ- of BIS-nummer is nodig voor de 

registratie. 

• Indien geen van voorgaande, kan de huisapotheker ook afgaan op zijn kennis van de 

gezinssamenstelling en zijn patiëntendossiers.  

• Indien geen eID of geen van bovenvermelde documenten: in uitzonderlijke gevallen 

(daklozen, vluchtelingen), mag één masker aan de persoon afgeleverd worden.   

https://cdn.flxml.eu/lt-2168607232-c1e06ef194d0a2deef8f8efb1b16c02666e68bd72f5a8ff1
https://cdn.flxml.eu/lt-2168607232-c1e06ef194d0a2deef8f8efb1b16c02666e68bd72f5a8ff1
https://cdn.flxml.eu/lt-2168607228-c1e06ef194d0a2deef8f8efb1b16c02666e68bd72f5a8ff1
https://cdn.flxml.eu/lt-2168607228-c1e06ef194d0a2deef8f8efb1b16c02666e68bd72f5a8ff1


 

Verdeling stoffen maskers in golven – Ouderen eerst 

• De verdeling gebeurt a priori op basis van de leeftijd van de burgers op geplande en 

cumulatieve wijze, te beginnen met de oudste bevolking eerst.  

• Voor elke dag is de verdeling voorbehouden aan personen geboren in een bepaald 

jaar of vroeger en hun inwonende gezinsleden : 

Data Corresponderende 
leeftijd 

Bovengrens geboortejaar 
gezinshoofd 

Cumulatieve 
bevolking 

Maandag 15 juni 75 en ouder geboren in 1945 of eerder 8.9% 

Dinsdag 16 juni 67 en ouder geboren in 1953 of eerder 16.7% 

Woensdag 17 juni 60 en ouder geboren in 1960 of eerder 25.2% 

Donderdag 18 juni 55 en ouder geboren in 1965 of eerder 32.1% 

Vrijdag 19 juni 50 en ouder geboren in 1970 of eerder 43.5% 

Maandag 22 juni 45 en ouder geboren in 1975 of eerder 56.0% 

Dinsdag 23 juni 40 en ouder geboren in 1980 of eerder 68.2% 

Woensdag 24 juni 35 en ouder geboren in 1985 of eerder 80.0% 

Donderdag 25 juni 30 en ouder geboren in 1990 of eerder 86.5% 

Vrijdag 26 juni iedereen geboren in 1990 of later  100.0% 

 

• Opgelet : 

o Personen mogen uiteraard ook later hun maskers afhalen dan de voorziene 

dag 

o Mensen die een dringende zorgafspraak hebben in het ziekenhuis of bij een 

andere zorgverlener en mensen met een chronische ziekte en/of die behoren 

tot de risicogroep (longaandoeningen, verlaagd immuunsysteem, 

hartaandoeningen, diabetes, zeldzame ziekten,…) kunnen bij het afhalen van 

medicatie hun mondmaskers al eerder ontvangen (de (huis)apotheker kent zijn 

publiek).  

Verdeling stoffen maskers aan personen die in gemeenschap leven 

• Voor de bewoners van gemeenschappen (WZC, strafinrichtingen, ….) kunnen de 

maskers worden afgeleverd aan de persoon gemachtigd om in naam van deze 

personen geneesmiddelen te bestellen. De registratie van de aflevering van de 

maskers van de bewoners gebeurt dus op de naam en de INSZ van de gemachtigde. 

Onafgezien de leeftijd van de gemachtigde kunnen de afleveringen plaatsvinden vanaf 

het begin van de distributiecampagne. 

Leveringen door de groothandelaar-verdelers. 

• U mag in het begin één (en slechts één enkele) doos van 1.000 maskers  

(CNK 4215-976) bestellen bij uw belangrijkste groothandelaar-verdeler en dit vanaf 10 

juni (en niet eerder).  

• De initiële leveringen zullen geprogrammeerd zijn op 10, 11 en 12 juni. Indien u uw 

doos van 1.000 maskers niet meteen ontvangt bij uw bestelling of op de dag van uw 

bestelling, dient u geen nieuwe bestelling te plaatsen, noch te bellen naar uw 

groothandel. Uw bestelling wordt zeker behandeld en zal ten laatste geleverd worden 

op 12 juni.  

• U dient uw stock verder te beheren als een “goede huisvader” en zo zuinig mogelijk: 

geen overstock inslaan en een nieuwe doos bijbestellen in functie van het dagelijkse 



 

afgeleverde en te verwachte volume en rekening houdende met de levertermijn (in 

principe maximum binnen de 2 kalenderdagen voor de bijleveringen), en dit ten einde 

de continuïteit van de verdeling te kunnen verzekeren, zonder meer.  

• Er bestaan twee beschikbare verpakkingen die u dient te kiezen in functie van uw 

aflevervolume en planning. De stoffen maskers zijn per 5 verpakt in deze twee 

verpakkingen: 

o Een doos van 1.000 maskers (CNK 4215-976), of nog 200 zakjes van 5 

maskers 

o Een doos van 200 maskers (CNK 4219-259), of nog 40 zakjes van 5 maskers  

Communicatie. 

• De persconferentie heeft plaats gehad op maandag 8 juni waar de modaliteiten van de 

verdeling en de bijdrage van de apothekers en de groothandelaar-verdelers werden 

toegelicht.  

• De affiches zullen bij de “Korte Berichten” van 15 juni zitten (de FR en NL versie, een 

Duitstalige afdrukbare versie zal geleverd via het internet in .pdf formaat). 

• De informatiebrochures voor de bevolking zullen verpakt zijn bij de maskers (1 

informatiebrochure per zakje van 5 maskers).  

• De animaties voor op de apotheekschermen zullen eveneens door Defensie voorzien 

worden.  

Financiële aspecten. 

Defensie verbindt zich ertoe per officina-apotheek een éénmalige, forfaitaire vergoeding van 

150 € (excl. BTW), of 181,50 € (incl. BTW) toe te kennen voor de deelname aan de federale 

distributie van stoffen maskers in het kader van de Corona-crisis 2020.  

De tariferingsdiensten zullen aan elke apotheek die ze respectievelijk vertegenwoordigen, het 

voorziene bedrag voor de prestaties overmaken. 

Statistieken (door Farmaflux). 

 

Statistieken in verband met deze registratie dienen uitsluitend om – op anonieme en 

geaggregeerde wijze – de betrokken stakeholders te kunnen informeren over de mate waarin 

de mondmaskers onder de bevolking zijn verdeeld. 

Kwaliteitsvereisten stoffen mondmaskers. 

 

De stoffen maskers voldoen aan afdoende kwaliteitsvereisten voorgesteld door de FOD 

Volksgezondheid. 

Alle leveringen voldoen of zijn gelijkwaardig aan de norm NBN/DTD S 65-001:2020; versie 1.1 

van 28 april 2020 (officieel Belgisch referentiedocument): 

https://www.nbn.be/sites/default/files/webform/pdf/NBN-DTD-S-65-001-2020-nl.pdf 

https://www.nbn.be/sites/default/files/webform/pdf/NBN-DTD-S-65-001-2020-fr.pdf 

De kwantitatieve en kwalitatieve controles worden uitgevoerd door de industriële keurders van 
Defensie. 
 

https://www.nbn.be/sites/default/files/webform/pdf/NBN-DTD-S-65-001-2020-nl.pdf
https://www.nbn.be/sites/default/files/webform/pdf/NBN-DTD-S-65-001-2020-fr.pdf


 

Het verdeeld stoffen mondmasker bestaat uit 3 lagen, waaronder één antibacteriële laag en 

staat bijgevolg garant voor een correcte filtercapaciteit. Het correct gebruik ervan staat vermeld 

in de gebruikershandleiding van het mondmasker waaronder de gebruiksduur en de 

onderhoudsvoorschriften. Het mondmasker mag op maximum 30°C gewassen worden en 

wijkt op dit punt dus af van de NBN-norm voor stoffen maskers. 


