
 

 

 

Vanaf 27/6: einde van verplicht mondmaskerbezit in West-Vlaanderen 

Vanaf 27 juni 2021 is het niet langer verplicht om in West-Vlaanderen een mondmasker bij 

zich te hebben. 

Gouverneur Decaluwé: ‘Mensen zijn het al gewoon en dragen voldoende eigen 

verantwoordelijkheid om steeds een mondmasker bij zich te hebben. Je hebt het al op zoveel 

plaatsen nodig, dat het is niet langer nodig om dit verplicht op te leggen’. 

Als je gaat winkelen, een terrasje doet, het openbaar vervoer neemt, naar een evenement 

gaat, een drukke plaats bezoekt…  is een mondmasker sowieso verplicht door de federale 

wetgeving.  Iedereen heeft zich stilaan de gewoonte eigen gemaakt om steeds een 

mondmasker bij zich te hebben: je hebt nu eenmaal nodig bij veel dagdagelijkse activiteiten.  

De gouverneur legt er nog eens de nadruk op dat ook het feit dat je gevaccineerd bent, niet 

als gevolg heeft dat je niet langer -  op de federaal of lokaal opgelegde plaatsen - een 

mondmasker moet dragen.  Daarvoor is de groepsimmuniteit nog onvoldoende hoog. 

Het wegvallen van die verplichting is het gevolg van het opheffen van het politiebesluit van 

de gouverneur dat sinds 13  februari 2021 de verplichting oplegde om steeds een 

mondmasker bij zich te hebben. 

Vanaf 27/6: enkel nog federale en lokale opgelegde locaties waar de mondmaskerplicht 

nog geldt 

In het politiebesluit van de gouverneur  waren ook een aantal bijkomende locaties vastgelegd 

waar het dragen van een mondmasker in de provincie West-Vlaanderen verplicht was, 

namelijk: in openbare gebouwen, op markten, op recyclageparken en bij erediensten of bij 

niet-confessionele openbare morele dienstverlening. 

De federaal opgelegde locaties waar de mondmaskerplicht geldt vanaf 27/6 

Vanaf 27 juni 2021 gelden dus alleen nog op de federaal opgelegde plaatsen de plicht om een 

mondmasker te dragen, al dan niet aangevuld met eventueel lokaal opgelegde verplichtingen 

daartoe. 

In de federale wetgeving die vandaag gepubliceerd werd en van toepassing is vanaf 27 juni 

2021 is op volgende plaatsen de mondmaskerplicht vastgelegd: 

1° de winkels en de winkelcentra;  
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De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen legt 

vanaf 27/6 niet langer de verplichting op om steeds een 

mondmasker bij zich te hebben.  Hij legt ook geen 

bijkomende plaatsen meer op waar de mondmaskerplicht 

van toepassing is in zijn provincie. 



 

2° de conferentiezalen;  

3° de auditoria;  

4° de gebouwen der eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de 

niet-confessionele morele dienstverlening;  

5° de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;  

6° de winkelstraten, de markten, de kermissen, en elke private of publieke druk bezochte 

plaats, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking 

die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is; 

7° de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als 

het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;  

8° bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook 

in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de 

richtlijnen van de kamervoorzitter;  

9° tijdens de evenementen, culturele en andere voorstellingen, [en professionele] sportieve 

wedstrijden en sporttrainingen en congressen.  In afwijking hiervan  mag bij evenementen, 

culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die 

buiten worden georganiseerd, wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten, het 

mondmasker worden afgedaan zolang de persoon zit; 

10° tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons.  

11° tijdens betogingen; 

12° op de markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen,brocante- en rommelmarkten, 

en kermissen die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment ontvangen 

En op het openbaar vervoer. 

Het 6° punt voorziet het initiatiefrecht voor de lokale overheid.  De burgemeester kan 

beslissen om in winkelstraten, op markten, kermissen en op elke private of publiek druk 

bezochte plaats, de mondmaskerplicht op te leggen.  Hij of zij maakt daarvoor een 

politiebesluit van de burgemeester en ziet er op toe dat er duidelijk geafficheerd wordt waar 

de mondmaskerplicht in zijn of haar gemeente geldt. 

 

Volg  

• Twitter: @crisisWVL   

• Facebook: noodplanning West-Vlaanderen  

• Website: https://www.west-vlaanderen.be/corona/maatregelen (aanpassing gebeurt 

op 27/6) 

 

Meer info voor pers (niet voor publicatie): 

Gouverneur Carl Decaluwé, 0476 40 85 17 

https://www.west-vlaanderen.be/corona/maatregelen

