FAQ: Versoepeling mondmaskerplicht vanaf 1 september
1. Waar en voor wie is het dragen van een mondmasker nu verplicht?
Het dragen van een mondmasker is een aanvullende bescherming bovenop de 6 gouden regels van
individueel gedrag. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de neus en mond te
bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof in de openbare ruimte op volgende
plaatsen:
● op alle publiek toegankelijke plaatsen in de rode parkeerzones. De rode parkeerzones liggen in
de drukkere plaatsen/winkelstraten in de gemeente. De zones zijn herkenbaar aan de
parkeerautomaten;
● in de wachtrij;
● op plaatsen waar ouders hun kinderen afzetten en/of ophalen (b.v. scholen, sportcentra,
jeugdverenigingen, enz.);
● op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een
halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een
openbare overheid wordt georganiseerd.
● op markten, kermissen en handelsbeurzen, met inbegrip van de salons, brocante- en
rommelmarkten;
● voor contactberoepen en hun klanten;
● voor het zaalpersoneel in de horeca;
● voor het keukenpersoneel in de horeca;
● voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten;
● in winkels en winkelcentra;
● in bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en
bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
● in casino’s en speelautomatenhallen;
● in de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen;
● bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de
eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van
activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
● evenementen;
● betogingen;

2. Wanneer is het dragen van een mondmasker sterk aangeraden?
• tijdens verplaatsingen met de auto, motorfiets, (brom-)fiets, golfwagen, step;
• tijdens de beoefening van een sportactiviteit;
• tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen.

● In het onderwijs: leerkrachten en leerlingen vanaf 12 jaar behalve tijdens sportactiviteiten en
pauzes;
● In de transportsector: passagiers private bussen en autocars;
● Tijdens culturele activiteiten: Bioscopen, theater- en concertzalen in de voor publiek
toegankelijke gedeelten;
● Tijdens erediensten en ceremonies: in gebedshuizen en bezinningsplaatsen.

3. Is het verplicht om een mondmasker bij te hebben?
Vanaf 1 september is iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om te allen tijde een
mondmasker bij zich te hebben wanneer men zich begeeft op het grondgebied van Knokke-Heist.

4. Is het nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen op de zeedijk?
Neen. Ook de mondmaskerplicht op de zeedijk en strandtoegangen vervalt vanaf 1 september. Dat
besliste de West-Vlaamse gouverneur. De federale maatregelen blijven evenwel nog steeds geldig.
5. Worden er uitzonderingen gemaakt omwille van medische redenen?
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van
medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. De personen die in de onmogelijkheid
zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een
beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen
van dit besluit die deze verplichting voorzien.
6. Is een kinmasker toegelaten?
Het zogenaamde kinmasker, dat onvoldoende de mond en de neus bedekt en als onvoldoende
beschermend wordt beschouwd, voldoet niet aan de mondmaskerplicht is verboden.
7. Mag je het masker even afdoen om voeding of drank te nuttigen?
Enkel voor het nuttigen van voeding of drank kan de mond- en neusbedekking tijdelijk, en niet
langer dan noodzakelijk, worden afgenomen.
8. Moet je op de strandconcessies een mondmasker dragen?
Op de strandconcessies geldt, als “inrichtingen die behoren tot de horecasector”, de
mondmaskerplicht zoals bepaald in het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus, COVID-19 te beperken.
9. Worden overtreders vervolgd en gestraft?
De overtreders van dit besluit zullen worden vervolgd en gestraft met de straffen zoals bepaald in
het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus, COVID-19 te beperken, waarvan de inbreuken worden beteugeld met de straffen
bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. De
overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit. De politiediensten
zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

