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Uitbreiding van de zone voor het dragen van een mondmasker in de 

Stad Brussel 
 
 
Vanaf vandaag wordt het verplicht dragen van een mondmasker in de Stad 
Brussel uitgebreid naar alle druk bewandelde straten en voetgangerszones.  
 
 
Door de evolutie van het Covid-19 virus en de nieuwe maatregelen opgelegd door de 
Nationale Veiligheidsraad, zal het dragen van een mondmasker verplicht worden in alle 
drukbezochte straten en in alle straten waar de voetpaden niet breed genoeg zijn om veilig 
de afstandsregels te garanderen. GAS boetes zullen worden uitgeschreven bij het niet naleven 
van deze nieuwe veiligheidsmaatregel. 
 
« We moeten vandaag moeilijke maar noodzakelijke beslissingen nemen om een nieuwe  
voor onze handelaars ontzettend schadelijke lockdown te vermijden” aldus Fabian Maingain, 
schepen van handel van de Stad Brussel.  
 
Het dragen van een mondmasker was sinds vorige zaterdag al verplicht in de volledige 
Brusselse voetgangerszone, de Nieuwstraat en de Maria-Christinastraat.  
Vanaf vandaag zal het eveneens verplicht zijn om een mondmasker te dragen in alle 
voetgangerszones van het stadscentrum (Grote Markt, Centrumlanen, Nieuwstraat,…), in de 
Marollen (tussen de Blaesstraat en de Hoogstraat) en in de Sint-Katelijnewijk (Sint-
Katlijnestraat, Vlaamsesteenweg, Vismet, Sint-Katelijneplein,…). Ook in de de Wandstraat en 
de omliggende straten zal het dragen van een mondmasker verplicht zijn. In overleg met de 
gemeente van Elsene zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn in de buurt van 
de Louizalaan, de Waterloolaan, de Gulden-Vlieslaan en de Baljuwstraat. Een duidelijke kaart 
met de verplichte zones voor het dragen van een mondmasker kan u hieronder terugvinden. 
 
De Stad Brussel herinnert er ook aan dat het de verantwoordelijkheid van de burgers is om 
zich te beschermen met een mondmasker als de omstandigheden of de drukte niet toelaten 
de afstandsregels te respecteren. Het niet respecteren van de afstandsregels zal ook in 
dergelijke situaties beboet worden.  
 
«Het aantal besmettingen is spijtig genoeg terug in stijgende lijn aan het gaan. De veiligheid 
en gezondheid van al onze Brusselaars, maar ook van onze handelaars en bezoekers is 
primordiaal. Daarom zal het vanaf vandaag verplicht zijn om een mondmasker te dragen op 
de drukke plekken in onze stad.» aldus Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel. 
 



Via panelen en schermen zal duidelijk aan de ingang van elke straat worden aangegeven waar 
het dragen van een mondmasker verplicht zal zijn. Een periode van sensibilisatie zal 
voorafgaan aan het beboeten van de overtreding. 
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maite.vanrampelbergh@brucity.be, 0498 48 37 13 
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