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CORONACRISISDE KERN
Yves Lambrix

Hellend vlak

E
én op de drie
gezinnen leidt
vandaag inkomens-
verlies, één op de
tien beschikt niet
over genoeg spaar-

geld om de basisbehoeften van 
een maand te bekostigen. De 
maandelijkse consumentenen-
quête van de Nationale Bank 
wijst uit dat Belgische gezin-
nen hun vertrouwen in de 
economie en de werkzekerheid 
volledig kwijt zijn. De indica-
tor van het consumentenver-
trouwen is op een maand tijd 
met 17 punten gezakt tot -26. 
Dat is de grootste daling ooit.
Naast de quarantainemoeheid 
en de teruglopende coronacij-
fers voert de economische 
schade de druk op onze 
beleidsmakers flink op. We 
kijken dan ook met bijzondere 
belangstelling uit naar de 
Nationale Veiligheidsraad 
vrijdag. Naar het voorbeeld 
van heel wat andere westerse 
landen kunnen premier 
Wilmès en de vijf ministers-
presidenten haast niet anders 
dan een allesomvattend plan 
presenteren om België vanaf 4 
mei op een vlotte, verantwoor-
de en gefaseerde manier uit de 
lockdown te halen. Na 35 
dagen isolement smacht dit 
land naar perspectief. Voor de 
werkgeversorganisaties en 
Comeos betekent dit dat alle 
niet-voedingswinkels zo snel 
als mogelijk moeten kunnen 
heropstarten, zonder onder-
scheid maar wel op voorwaar-
de dat ze de strikte veiligheids-
maatregelen naleven. Door de 
verplichte sluiting lopen ze nu 
139 miljoen euro omzet per 

dag mis. Ruim de helft zou 
daardoor met liquiditeitspro-
bleem kampen. 
De Veiligheidsraad balanceert 
dus op een hellend vlak. Elke 
stap naar een van beide 
uitersten - gezondheid en 
economie - kan verregaande 
gevolgen hebben. Het buiten-
land toont dit aan. In Frank-
rijk is vandaag 5,7 procent van 
de bevolking met corona 
besmet. Dat volstaat niet om 
een tweede besmettingsgolf te 
weerstaan. Vermits een vaccin 
niet voor morgen is, kan de 
pandemie enkel worden 
gestopt als minstens 60 
procent van de bevolking 
immuniteit voor het virus 
heeft opgebouwd. Zelfs in het 
Chinese Wuhan, waar de 
pandemie uitbrak, heeft nog 
geen 3 procent antilichamen. 
Als een wereldmacht met een 
autoritair regime, gediscipli-
neerde bevolking en verre-
gaande controle (grootschalige 
testen, actieve opsporing, 
verplichte corona-apps, 
gedwongen afzondering…) er 
na 76 dagen isolement niet in 
slaagt om het virus in be-
dwang te houden, moeten wij 
ons geen illusies maken: het 
‘terug naar normaal’ zal nog 
maanden op zich laten wach-
ten. Of zoals het crisiscentrum 
het gisteren stelde: ‘Wie een 
marathon wil uitlopen, moet 
geconcentreerd blijven tot de 
laatste meter’. Doen we dit 
niet, is een tweede besmet-
tingsgolf met een drastischere 
en langere lockdown onver-
mijdelijk.
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Provincie doet 
samenaankoop 
mondmaskers 
voor gemeenten

De Limburgse gemeenten willen geen opbod over het 
uitdelen van mondmaskers voor hun inwoners. Ze wachten 
op federale richtlijnen en een initiatief van provincie. De 
deputatie is bereid een gezamenlijke aankoop te coördineren.

V
eel gemeenten hebben
al mondmaskers gele-
verd aan hun zorgver-
leners, maar moeten
zij ook  mondmaskers
ter beschikking stel-

len van hun inwoners? Het initia-
tief van Hoeselt, Leuven en enkele
Hagelandse gemeenten kent voor-
lopig weinig bijval. In Limburg lij-
ken op dit moment alleen Heers 
en Houthalen-Helchteren gelijk-
aardige stappen te ondernemen. 
De overgrote meerderheid wacht 
op federale richtlijnen en een pro-
vinciaal initiatief. 
Heers gaat 7.500 herbruikbare 
stoffen mondmaskers voor zijn in-
woners kopen. Houthalen-Helch-
teren onderzoekt nog welk type
mondmaskers en denkt aan een 

bestelling van 31.000 stuks, net 
eentje per inwoner dus. Buurge-
meente Oudsbergen denkt ook 
aan 1 per inwoner, 25.000 stuks in
totaal, maar wacht op een provin-
ciaal initiatief. “Als dat niet snel
komt, kopen we zelf.” Ook Kor-
tessem bereidt de aankoop van 
mondmaskers voor.

Richtlijnen
In Genk dringt burgemeester
Wim Dries aan op duidelijke
richtlijnen. “We vragen duidelijk-
heid aan de federale overheid. Er 
is vanuit de nationale veiligheids-
raad een advies geformuleerd 
maar dat is politiek nog niet geva-
lideerd.”
Experten lijken het erover eens dat
het dragen van mondmaskers een
belangrijke rol kan spelen bij de 
afbouw van de coronamaatrege-
len. Maar er zijn nog een heleboel
vragen over het type masker, wan-
neer verplicht of niet, de verde-
ling, aankoop en financiering. Op

de meeste van die vragen zou de 
interministeriële conferentie van 
de ministers van Volksgezondheid
morgen uitsluitsel geven.
“Hasselt wacht af wat federaal be-
slist wordt inzake een mogelijke 
exitstrategie. Als er een signaal
komt dat wij mondmaskers moe-
ten voorzien, zullen we dat ook
doen”, zegt burgemeester Steven 
Vandeput. Ook Leopoldsburg
wacht de uitkomst van de intermi-
nisteriële conferentie af. “Wij wil-
len geen opbod tussen gemeenten,
daarom is er in overleg met de col-
lega’s burgemeesters van Limburg
gevraagd om hier een gezamenlij-
ke beslissing te nemen en niet in
het opbod mee te gaan of door ‘ca-
valier seul’ te spelen”, aldus de ge-
meente Leopoldsburg.
Ook burgemeester Patrick Lis-
mont van Gingelom vindt het po-
litiek opbod maar niks. “Wij wil-
len eerst wel eens weten welke 
maskers veilig zijn en hoe een en
ander in zijn werk moet gaan. Het

“Wij zullen morgen 
na afloop van de 
interministeriële 

conferentie beslissen 
over de gezamenlijke 

aanpak. We zijn er 
alleszins voorstander 
van de gemeenten te 

ondersteunen”
Inge Moors

eerste gedeputeerde

EXITSTRATEGIE
HASSELT
Guy Thuwis en correspondenten

Eens er duidelijkheid is, dringen de meeste Limburgse burgemeesters 
aan op een gezamenlijke aanpak. FOTO LUC DAELEMANS
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Experts waarschuwen voor foute certificaten 
voor mondmaskers die niet uit EU komen

Ieder mondmasker moet voldoen
aan de Europese normen en heeft
daarvoor een CE-certificaat no-
dig. Maar omdat de vraag naar 
mondmaskers wereldwijd zo 
groot is, komen er veel minder-
waardige producten van niet-Eu-
ropese fabrikanten op de markt. 
En die worden vergezeld van on-
geldige of zelfs vervalste certifica-
ten om hier toch maar verkocht te
raken. 
Secretaris-generaal Gwin Steen-
houdt van Febelsafe, de Belgische
beroepsfederatie voor PBM-be-
drijven, is vertrouwd met het pro-
bleem. “We hebben al certificaten
gezien met vervalste handtekenin-
gen en productnummers. Andere 

Nu lokale overheden zelf op 
zoek gaan naar persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) 
zoals mondmaskers waarschu-
wen experten dat er meer 
vervalste of niet-geldende 
certificaten opduiken. “Via 
internet op zoek naar mond-
maskers is om problemen 
vragen. En de volksgezondheid 
in gevaar brengen.”

FRAUDE
HASSELT
Roel Damiaans

verwijzen naar producten uit een 
volstrekt ander segment. Zo was 
er een certificaat voor mondmas-
kers dat eigenlijk voor ledverlich-
ting dient. Wie als invoerder of 
aankoopdienst niet vertrouwd is
met deze materialen en de wetge-
ving en het bijhorende papierwerk
niet kent, kan het slachtoffer wor-
den van mensen die het niet zo 
nauw nemen”, aldus Steenhoudt.

Chinese familie
Ze wil niet gezegd hebben dat elk
fout certificaat per definitie frau-
duleus is. “Er zijn zeker mensen 
die van de situatie misbruik ma-
ken om geld te verdienen en con-
sumenten producten aansmeren

die niet deugen. Zoiets is ethisch
onverantwoord en zelfs misdadig
omdat het om de gezondheid van
de mensen gaat. Maar in veel ge-
vallen is er ook een taalprobleem
mee gemoeid. Sinds de corona-
crisis is het aantal Chinese fabri-
kanten van mondmaskers ver-
dubbeld van 30.000 naar 60.000.
Bedenk wel dat in China bijvoor-
beeld een gezin dat mondmaskers
fabriceert ook als bedrijf wordt
meegeteld. Niet iedereen kent 
daar de nieuwe Europese regels,
of de nuances gaan verloren in de
vertaling. Feit blijft wel dat die 
producten hier niet verkocht mo-
gen worden”, besluit Steen-
houdt.

is volgens ons niet goed dat elke 
stad of gemeente hieromtrent een
eigen apart beleid voert”,  besluit
Lismont.

Wedloop
Eens er duidelijkheid is, dringen de
meeste Limburgse burgemeesters
aan op een gezamenlijke aanpak.
Burgemeester Ann Schrijvers van
Zutendaal is daar alvast voor ge-
wonnen. “Het lijkt het beste dat we
in de diverse gemeenten eenzelfde
initiatief nemen en dat we rekening
houden met de maatregelen die

over het dragen van een mondmas-
ker zullen genomen worden.”
In Sint-Truiden onderzoekt het 
stadsbestuur nog of ze herbruik-
bare of wegwerp mondmaskers 
gaan aanbieden. “We dringen ook
aan bij de provincie om een geco-
ordineerd initiatief te nemen voor
alle steden en gemeentes. Zo ver-
mijden we een onderlinge wed-
loop of opbod”, aldus burgemees-
ter Veerle Heeren.

Chinese zusterprovincie
De provincie heeft oren naar de op-

kaal verhandeld worden, waar-
door onze Limburgse economie er
niet onder lijdt”, zegt gedeputeer-
de Igor Philtjens.  “Voor de mond-
maskers zijn ook al contacten ge-
legd met onze Chinese zusterpro-
vincie Guangdong. Onze eerste
prioriteit blijven uiteraard de 
mondmaskers voor zorgverleners
en medisch personeel. Maar in het
kader van de exitstrategie zijn we
ook bereid de aankoop van mond-
maskers voor onze 42 gemeenten
te coördineren”, besluit gedepu-
teerde Philtjens.

roep tot samenwerking. “Wij zul-
len morgen na afloop van de inter-
ministeriële conferentie beslissen
over de gezamenlijke aanpak. We
zijn er alleszins voorstander van de
gemeenten te ondersteunen”, zegt
eerste gedeputeerde Inge Moors. 
De samenaankoop van mond-
maskers zal gebeuren via het plat-
form Proclim. “Wij hebben dat 
opgericht om samen met onze 
partners goederen in grote volu-
mes aan te kopen, wat weegt op de
prijs. Dit platform is alleen be-
doeld voor goederen die niet lo-

Experten lijken het erover eens dat het dragen van mondmaskers een belangrijke rol kan spelen bij de afbouw van de coronamaatregelen. Maar er zijn 
nog een heleboel vragen over het type masker, wanneer verplicht of niet, de verdeling, aankoop en financiering. FOTO LUC DAELEMANS

VVSG

Steden en gemeenten 
vragen inspraak in 
Veiligheidsraad

“Wij moeten de maatregelen van 
de Nationale Veiligheidsraad 
uitvoeren, maar we worden zelf 
pas als laatste geïnformeerd.” 
Dat zegt Wim Dries (CD&V), 
voorzitter van de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten 
(VVSG). Dries, zelf burgemeester 
van Genk, vraagt dat dat voor de 
cruciale Veiligheidsraad van 
vrijdag – over de exitstrategie – 
deze keer anders verloopt. “Wij 
willen dat de federale regering op 
voorhand met ons overlegt”, zegt 
hij. “Vanuit onze expertise 
kunnen wij helpen om betere 
beslissingen te nemen.”
Veel steden en gemeenten 
hebben een kater overgehouden 
aan de heropening van de 
tuincentra en doe-het-zelfzaken 
vorige week. “Pas vrijdagavond 
was duidelijk wie op zaterdag-
ochtend precies mocht open-
gaan”, aldus Dries. “Met andere 
woorden: wij kregen amper één 
nacht tijd om die maatregel uit te 
voeren en te handhaven. Voor 
een ordentelijke heropening 
zouden wij bijvoorbeeld adviseren 
om pas op maandag te herope-
nen, en niet per se al de dag 
nadien.”
De VVSG verwacht van de 
Veiligheidsraad vooral duidelijke 
beslissingen. “Zelfs als er nog 
geen beslissing is, dan zou het 
goed zijn om al een perspectief te 
krijgen. De zomerkampen 
bijvoorbeeld. Als we zouden 
weten dat daarover bijvoorbeeld 
tegen 1 juni een beslissing komt, 
dan neemt dat al een stuk onrust 
weg bij veel steden en gemeen-
ten. Dan weten we waaraan we 
toe zijn.” (pl)

OPENBAAR VERVOER
NMBS en De Lijn 
willen mondmaskers 
verplichten

Het expertenpanel dat de exit uit 
de lockdown voorbereidt, buigt 
zich momenteel over de vraag 
hoe het openbaar vervoer veilig 
kan draaien. Volgens openbaar-
vervoermaatschappijen NMBS en 
De Lijn zullen “mondmaskers 
onvermijdelijk zijn om de 
veiligheid van reizigers en 
personeel te waarborgen”, zegt 
Sophie Dutordoir, de ceo van de 
NMBS. “Zodra het aantal 
reizigers verder toeneemt zullen 
wij de nodige afstand niet kunnen 
garanderen”. Ook bij De Lijn 
denken ze er hetzelfde over. 
“Onze grootste groep reizigers 
tijdens de spits zijn leerlingen van 
het secundair en het hoger 
onderwijs. Als dat weer opengaat,
dan riskeren wij zwaar in de 
problemen te komen”, zegt 
directeur-generaal Roger 
Kesteloot. De Lijn krijgt steun van 
Vlaams minister van Mobiliteit 
Lydia Peeters (Open Vld). Ook zij 
wil mondmaskers verplichten n 
‘ten behoeve van de veiligheid en 
de gezondheid van personeel en 
reizigers’. (jpe)


