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DE STAD BRUSSEL NEEMT MAATREGELEN BETREFFENDE 
HERBRUIKBARE MONDMASKERS

Volgend op de beslissingen genomen door de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april en om 
de maatregelen genomen door de federale en regionale overheden te ondersteunen, gaat de 

Stad Brussel over tot de verdeling van herbruikbare mondmaskers aan al zijn inwoners. 

Het college van Burgemeester en schepenen heeft alles in het werk gesteld om vanaf maandag 
4 mei herbruikbare mondmaskers te kunnen aanbieden aan Brusselaars die er graag één zouden 

ontvangen. Een eerste lading maskers zal deze week worden verdeeld. 

De senioren (+65 jaar) werden reeds vorige week uitgenodigd contact op te nemen met de 
diensten van de Stad Brussel op het nummer 0800/35.550 of per mail via info@lmdq.be. 

Brusselaars die begunstigde zijn van het OCMW zullen worden gecontacteerd door hun sociaal 
assistent.  

Alle andere Brusselaars, ouder dan 12 jaar, en specifiek diegene die met het openbaar vervoer 
hun werk bereiken, kunnen hun herbruikbaar mondmasker aanvragen door zich vooraf te 
registreren via het nummer 0800/35 228 vanaf woensdag 29/04 van 12u tot 17u en elke 

werkdag van 9u tot 17u of per mail via het mailadres masker@brucity.be. 

Let op, de registratie voor aanvraag van mondmaskers zal enkel mogelijk zijn op weekdagen 
tussen 12u en 17u. Op wettelijke feestdagen en in het weekend kunnen geen aanvragen 
worden ingediend. Dit zal doorgaan tot elke Brusselaar beschikt over een mondmasker.

Eens de aanvraag is goedgekeurd, zal een ophaalpunt en -tijdstip worden doorgegeven aan 
de aanvrager, zodat grote toestromen worden vermeden en social distancing kan worden 
gegarandeerd. De maskers zullen af te halen zijn vanaf zaterdag 2 mei in het doorgegeven 
dichtstbij gelegen buurthuis. Slechts één persoon per gezin zal worden toegelaten voor de 

afhaling van de maskers. Deze persoon moet zich aanmelden met zijn identiteitskaart.

Brusselaars die geen bevestiging ontvangen volgend op hun aanvraag, worden gevraagd zich 
niet naar het buurthuis van hun wijk te brengen voor meer informatie. Dit zou zorgen voor een 

onnodige toestroom van mensen. 

Het doel is dat elke Brusselaar tijdens de versoepeling van de maatregelen rond het bestrijden 
van het Corona-virus kan worden uitgerust met een herbruikbaar mondmasker. 

De Stad Brussel zal eveneens al zijn werknemers en arbeiders voorzien van een mondmasker 
zodat iedereen veilig aan het werk kan. 


