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VLAAMSE OVERHEID

11 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering over een mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en in de
zorginstellingen

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 44, § 2.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 8 maart 2022.
- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat met dit besluit van de Vlaamse Regering uitvoering moet worden gegeven aan een
beslissing van het Overlegcomité van 4 maart 2022 waarbij de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, werd gelast om het
nodige reglementaire initiatief te nemen om een mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en in de zorginstellingen te verzekeren vanaf 11 maart
2022.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder mondmasker: een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het
gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contact tussen personen te voorkomen.
Art. 2. § 1. Iedere persoon van 12 jaar en ouder is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker in de binnenruimten van het
openbaar vervoer. Onder openbaar vervoer wordt verstaan: de bus die wordt ingezet in het openbaar vervoer, de (pre)metro, de tram en de trein.
In afwijking van het eerste lid is het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen en van alle bussen die diensten uitvoeren in het kader
van het openbaar vervoer niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
1° de bestuurder bevindt zich in een afgeschermde bestuurderspost;
2° een affiche of zelfklever geeft aan de gebruikers de reden aan waarom de bestuurder geen mondmasker draagt.
§ 2. Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken.
§ 3. Wanneer het dragen van een mondmasker niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
De verplichtingen, vermeld in dit artikel, zijn niet van toepassing op personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker of een gelaatsscherm te
dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest.
Art. 3. § 1. Iedere persoon van 12 jaar en ouder is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker in de binnenruimten van de
zorginstellingen. Onder zorginstellingen wordt verstaan:
1° algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen;
2° residentiële ouderenzorg;
3° gezinszorg, thuiszorg en lokale dienstencentra in een zorgsituatie;
4° revalidatieziekenhuizen en -voorzieningen;
5° psychiatrische verzorgingstehuizen;
6° voorzieningen die erkend of vergund worden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
In afwijking van het eerste lid is het dragen van een mondmasker in het algemeen of in bepaalde omstandigheden, voor alle of bepaalde personen, niet
verplicht als de zorginstelling daartoe beslist op basis van een risicoanalyse die past binnen de richtlijnen die voor een dergelijke zorginstelling van
toepassing zijn.
§ 2. Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten, te drinken en wanneer de aard van de activiteit het dragen van het mondmasker
onmogelijk maakt.
§ 3. Wanneer het dragen van een mondmasker niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
De verplichtingen, vermeld in dit artikel, zijn niet van toepassing op personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker of een gelaatsscherm te
dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, kan voor iedere bepaling van dit besluit een datum van
buitenwerkingtreding vaststellen.
Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 11 maart 2022.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
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