Community- en
Artisanale maskers Gids van de minimale
vereisten, confectie,
onderhoud en gebruik
FAQ
1. Is dit document een norm?
Dit document is geen norm, maar een technisch document. Een technisch document is een
technische specificatie die werd ontwikkeld volgens een procedure van uitwerking en consultatie,
aangepast aan het beoogde doel.
Een technisch document is dus eerder een referentiegids, met advies van experten voor de goede
werking en veiligeheid van producten. Ze bezit met andere woorden niet het formeel statuut van
een norm.
2. Kan een aanbesteder verwijzen naar dit document?
Ja, dit document kan als basis gebruikt worden bij een aanbesteding.
3. Is dit document een verplichting?
Nee, dit document is geen verplichting en vrijwillig toe te passen. Opgelet: communitymaskers
moeten wel aan een aantal minimale vereisten voldoen, artisanale maskers niet.
4. Wat is een DTD?
DTD staat voor Document Technique Technisch Document (zie vraag 1).
5.

Waar kan ik deze producten bestellen of laten maken?

Om alle Belgische aanvragen voor het maken of leveren van medische textiel producten in goede
banen te leiden heeft Creamoda een online platform gecreëerd:
https://www.creamoda.be/nl/creamoda-tender-service
Je hebt 2 opties:
- Je wilt afgewerkte producten kopen.
- Je zoekt naar een fabrikant voor het maken van eigen ontwerpen/producten.
De fabrikanten nemen dan zelf zo snel mogelijk rechtstreeks contact met je op.
6. Waar vermeld ik de stofsamenstelling en de reinigingsinstructies?
De stofsamenstelling en de reinigingsinstructies vermeld je in de gebruiksinstructies.
7. Hoe kan ik als fabrikant de levensduur van de mondmaskers het beste
uitdrukken?
Dit kan worden uitgedrukt in het maximael aantal wasbeurten. Bijvoorbeeld: ‘25X’ bij de
gebruiksinstructies.
8. Zijn alle mondmaskers die in serieproductie zijn gemaakt communitymaskers?

Nee. Om een communitymasker te zijn, moet voldaan zijn aan de voorgeschreven criteria. Alle
andere mondmaskers zijn artisanale mondmaskers.
9. Zijn marketingproducten communitymaskers?
Communitymaskers zijn enkel communitymaskers als ze voldoen aan de voorgeschreven criteria.
10. Wat als de grondstoffen om de maskers te maken (nog) niet beschikbaar zijn?
Zijn er geen grondstoffen die voldoen aan de minimum vereisten van communitymaskers, zoek dan
alternatieve textielsoorten die zo dicht mogelijk aansluiten bij de vereisten .
11. Beschermen community- en/of artisanale maskers?
De community- en artisanale maskers zijn noch persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) noch
medische hulpmiddelen. Deze maskers vallen juridisch onder de categorie ‘kleding’.
12. Vervangt het NBN document de instructies van de FOD Economie?
Dit document vervangt de instructies van de FOD Economie niet.

