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1 Introductie: 
 
B = Belgian staat voor producten (*) ontworpen en onder eigen naam/merk verkocht door bedrijven met 
maatschappelijke zetel in België. 
Q = Quality staat voor producten die een hoge kwaliteit garanderen. 
M = Masks staat voor comfortabele mondneusmaskers. 
 
(*) onder product wordt verstaan : 
      - de grondstoffen en/of onderdelen, indien deze een BQM-label aanvragen 
      - de mondmaskers, indien deze een BQM-label aanvragen 
 
Herbruikbare en wasbare geconfectioneerde mond neus maskers gemaakt uit geweven of gebreide stoffen, 
kunnen helpen om de verspreiding van ziektekiemen te beperken.  
Goed voor jezelf, goed voor je omgeving, goed voor het milieu. 
 
Ze zijn ontworpen om uw mond en neus niet aan te raken als u buitenshuis gaat. 
Ze zijn ontworpen om uw speeksel zo min mogelijk te laten rondvliegen tijdens het praten, hoesten of niezen. 
Dit masker functioneert pas als je het correct draagt, correct verwijdert en correct onderhoud. 

 

2 Kwaliteitslabel: 
 
 Dit kwaliteitslabel specificeert de min. vereisten waaraan herbruikbare mondneusmaskers moeten voldoen: 

- ontwerp 
- afmetingen 
- materialen 
- onderhoud / gebruik / stockage / verwijderen / recyclage 

Bedoeld om de risicofactor voor algemene overdracht van infectieuze agens te beperken van dragers tov. hun 
omgeving.  (bijvb. Corona, Influenza, …) 
 
Minimum kwaliteits vereisten: 

• Luchtdoorlaatbaarheid 

• Filtratie 

• Herbruikbaar  

• Wasbaar zowel thuis als industrieel 

Commerciële troeven: 

• Herbruikbaar en duurzaam 

• Gegarandeerde levensduur 

• Gegarandeerd wasbaar zowel thuis als industrieel en bestand tegen hoge temperaturen 

• Gegarandeerde Filtratie rating volgens de aangegeven levensduur 

• Hoog draagcomfort en gebruiksgemak 

• Recycleerbaar 

 

3 Toepassingsgebied van de maskers: 
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• De maskers zijn bedoeld voor mensen die geen drager zijn van infectieuze agentia en die niet in direct 
contact komen met mensen met dergelijke symptomen. 

• De maskers zijn ook bedoeld voor mensen die mogelijks drager zijn van infectieuze agentia en/of  die 
geen klinische symptomen van een infectie hebben en/ of vertonen en die niet in direct contact komen 
met mensen met dergelijke symptomen. 

• Het masker kan gebruikt worden door kinderen die ouder zijn dan 3 jaar.  

• Het masker is ergonomisch zo ontworpen om gedurende de volledig levensduur van het masker in 
direct contact te komen met de blote huid. 

• Het dragen van dit masker is beperkt tot maximaal 4 u en heeft tot doel een barrière te vormen en zo 
een eventuele penetratie van ziekteverwekkers via de neus en/of via de mond te bemoeilijken, zowel bij 
de drager van het masker als van een persoon in zijn directe omgeving. 

• Deze maskers zijn niet ontworpen om de longen te beschermen tegen risico's in de lucht.  

• Ze zijn ontworpen om de mond en de neus niet aan te raken.  

• Ze zijn ontworpen om speeksel zo min mogelijk te laten rondvliegen tijdens het praten, hoesten of 
niezen. 

• Het gebruik van dit masker wordt aangeraden voor een persoon bv. die zijn huis verlaat om naar de 
plaats van uitoefening van de beroepsactiviteit te gaan, of bv. om zijn/haar aankopen te doen of in 
omstandigheden waar social distancing regels moeilijk hanteerbar zijn zoals in de trein of bus. 
Niet tegenstaande bij het gebruik van dit maskers gelden ten allen tijde de regels van social distancing. 

• Bij het dragen van dit masker gelden ten allen tijde de essentiële maatregelen voor handhygiëne. 

• Voor het al dan niet verplicht dragen van een mond neus masker moeten de actuele richtlijnen van de 
overheid gevolgd worden. 

 
BELANGRIJK: 

• Dit masker voldoet niet aan de vereisten van de maskers die vallen onder de Verordening (EU) 2017/745 
/ Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen, (toepasselijke norm NBN EN 14683:2019) 
noch aan de Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (toepasselijke 
norm NBN EN 149:2001+A1:2009). 

• Dit masker is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar wegens verstikkingsgevaar. 
o Kinderen altijd superviseren tijdens het gebruik van dit product. 
o Bij jonge kinderen zijn de longen nog niet volgroeid en is voorzichtigheid geboden bij het gebruik 

en duurtijd van dit mond neus masker. 

• Het dragen van een mond neus masker vraagt aanpassing.  
o Het gevoel van iets minder ademlucht te hebben is normaal. 

• Let op, een mond neus masker laat geen zware inspanning toe, bv intensief sporten. 

• Bij personen met fysieke beperkingen of luchtweg aandoeningen is doktersadvies noodzakelijk. 

• Een mond neus masker heeft pas een maximale effectiviteit als deze in direct contact met de blote huid 
wordt gedragen. Een baard kan de filtratie-efficiëntie negatief beïnvloeden. 

• Reinig het mond neus masker na elk gebruik 

• De mond neus maskers stellen de gebruiker niet vrij van de toepassing van de collectieve maatregelen 
(regelmatig handen wassen, fysieke scheiding, minder contact met andere mensen), die waar mogelijk 
worden aangevuld met sociale afstandsmaatregelen. 
 

4 Termen en definities: 
  
Voor de toepassing van dit document gelden de volgende termen en definities. 
4.1 uitgeademde lucht 
lucht uitgeademd door de drager 
4.2 ingeademde lucht 
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lucht ingeademd door de drager 
4.3 neusbrug 
apparaat die het masker op de neus klemt en zo het masker beter doet aansluiten 
4.4 hoofdbevestiging 
stel linten of elastieken die aangewend worden om het masker op zijn plaats te houden 
4.5 mond neus masker 
masker dat de neus, de mond en de kin bedekt en op zijn plaats wordt gehouden door de hoofdbevestiging 
(linten, elastieken) met bewezen efficiëntie 
4.6 luchtdoorlaatbaarheid 
weerstand van een masker tegen de ingeademde (= weerstand bij inademen) of uitgeademde ( =weerstand bij 
uitademen) luchtstroom  
4.7 filtratie 
mogelijkheid tot het tegenhouden van partikels met een bepaalde grootte dmv het materia(a)l(en) waaruit het 
mond neus maskers is gemaakt 
4.8 bacteriële filtratie efficiëntie BFE 
percentage bacteriën die in de lucht zwevende deeltjes bevatten, verwijderd door het maskermateriaal bij een 
vastgelegd debiet 
4.9 partikel filtratie efficiëntie 
percentage partikels die onder gespecificeerde omstandigheden door het filterelement worden verwijderd 
4.10 drager 
persoon die het masker effectief zal dragen (opzetten) 
4.11 fabrikant 
persoon of organisatie die het product maakt en/ of in de handel brengt 
4.12 enkellagig 
bestaande uit een enkele laag stof (textiel) 
4.13 meerlagig 
bestaande uit meerdere lagen stof (textiel) 

 

5 Beschrijving: 
 
Een mond neus masker bedekt de neus, de mond en de kin.  
 

 
Figuur 1 – Voorbeeld voor de bedekking van het gezicht met een mond neus masker (Bron:Creamoda] 
 

• Het mond neus masker beschikt over een accurate hoofdbevestiging, welke strak afgesteld kan worden 
op de neus en de kin van de drager. Hierdoor kan een optimale aanpassing van het masker tov gezicht 
van de drager gegarandeerd worden. 

• Het masker is efficiënt zowel bij een natte of een droge huid van de drager, evenals bij het bewegen van 
het hoofd. 
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• Dit masker kan bestaan uit één of meerdere lagen en zijn gemaakt uit stof (textiel, weefsel, breisel,…)  
 

OPMERKING: Een meerlagige constructie kan mogelijks het ademen extra bemoeilijken als de stof(textiel)lagen 
niet voldoende aan mekaar vasthechten, waardoor zij een afgesloten film over de mond creëren (in het 
bijzonder als de contactlaag) met de mond vochtig wordt. 
 
 

6 Ontwerp en confectie: 
 

6.1 Algemeen 
• De afmetingen, de vorm, de componenten moeten zo ontworpen zijn dat aan het einde van de 

fabricage het masker aangepast kan worden aan de morfologie van de meeste dragers.  

• Alle mond neus masker zijn voorzien van een aanpasbare/plooibare neusbrug.  
Neusbruggen voor volwassenen zijn minimaal 8 cm en minimaal 5 cm voor kinderen. 

• Een mond neus masker voor volwassenen heeft minimale afmetingen, teneinde ten allen tijde neus 
mond en kin te blijven bedekken. 

• Een mond neus masker voor kinderen (indien van toepassing) heeft minimale afmetingen en een 
aangepaste hoofdbevestiging die geen extra risico’s met zich meebrengen: zoals loshangende koordjes 
zie EN 14682:2014 & klein delen CEN TR 16792:2014 

• Dit masker waarborgt zijn efficiëntie gedurende zijn volledige levensduur. 

• De fabrikant verzorgt alle bijhorende noodzakelijke documentatie. 

• Tijdens het volledige proces moeten de hygiënische omstandigheden worden gecontroleerd teneinde 
risico’s op besmettingen en/of contaminatie te voorkomen. 

• De beoordeling en het naleven van de hygiënische omstandigheden tijdens de productie zijn de 

verantwoordelijkheid van de fabrikant. 

• Mond neus maskers mogen geen naden bevatten in de neus, mond zone omdat deze de filtratie 

capaciteit negatief beïnvloeden. 

 

6.2 Het ontwerp 
 
Alle constructies zijn  toegelaten zolang deze maar voldoen aan de minimale vereisten voorzien in de 
paragrafen 6.1 + 6.2.1 + 6.2.2 + 6.3 + 6.4 
 

6.2.1 Minimale afmetingen (snijpatroon) 
 
Voorbeeld model voor Volwassenen: 
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Minimale afmetingen doek (voor confectie & na onderhoud) van het neus/mond/kin masker voor volwassenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld model voor Kinderen: 
 

 
 
 
Minimale afmetingen doek (voor confectie & na onderhoud) van het neus/mond/kin masker voor kinderen. 
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6.2.2 Afstemming op de morfologie 
 
Het masker moet zo ontworpen worden dat het gedragen kan worden door een gemiddelde persoon van de 
beoogde bevolking.  
 
De voorgestelde afmetingen zijn gebaseerd op bepaalde antropometrische gegevens van ISO/TS 16976-2:2015 
"Ademhalingsbeschermingsapparatuur - Menselijke factoren - Deel 2: Antropometrie”. 

 
 
Figuur 2: Schema van de gelaatsafmetingen voor volwassenen [Bron: ISO/TS 16976-2:2015] 
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Figuur 3: Schema van de gelaatsafmetingen voor kinderen [Bron: IBV and 3D Anthropometry Database of the Child 

population (2014)] 
 
 

6.3 Materialen 
• Bij de keuze van de gebruikte materialen moet men rekening houden met de onderhoudsvoorschriften 

(zie 7) en de mogelijke materiaalkrimp want de minimale afmetingen moeten ten alle tijde gehandhaafd 
blijven.  

• De gebruikte materialen voor dit masker moeten gedurende de volledige levensduur van het masker, 
een optimale werking garanderen.  

• De levensduur wordt door de fabrikant opgegeven. 
 
 

6.3.1 Onschadelijkheid voor huid, slijmvliezen en longen 
6.3.1.1 Onschadelijkheid voor huid 

• Materialen die mogelijks in contact kunnen komen met de huid van de gebruiker mogen geen risico's 
van irritatie of nadelige gezondheidseffecten met zich meebrengen.  

• Het masker en zijn componenten moeten vrij zijn van scherpe randen en bramen.  

• Er mogen geen schadelijke chemicaliën aanwezig zijn onderworpen aan Verordening (EG) No 1907/2006 
inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH) inclusief Annex XIV en Annex XVII + POP wetgeving. 
Naast de gebruikelijk labo testen is een Oekotex 100 klasse 1 certificaat of gelijkwaardig aanvaardbaar 
om conformiteit aan te tonen. 

 

6.3.1.2 Onschadelijkheid voor de slijmvliezen en longen 
Materialen die irriterende stoffen in de ingeademde lucht kunnen vrijgeven, mogen geen gevaar of overlast 
voor de gebruiker vormen. 
 

6.3.1.3 Gebruik van biocides 
Het is niet toegelaten om materialen te gebruiken, die behandeld zijn met een biocide behandeling op 
synthetische basis: 

• indien deze zijn niet bedoeld voor inhalatie, 

• indien deze gevaarlijk kunnen zijn voor de algemene gezondheid, 

• indien biocides gebruikt worden die hun werkzaamheid verliezen na wassen en drogen. 
Biocides zijn onderworpen aan de Verordening (EU) nr. 528/2012 betreffende het op de markt 
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aanbieden en het gebruik van biociden. 
 

6.4 Hoofdbevestiging 
• De hoofdbevestiging moet zo ontworpen zijn dat het masker gemakkelijk aan- en uitgetrokken kan 

worden.  

• Het moet sterk genoeg zijn om het masker op zijn plaats te houden. De treksterkte van de 
hoofdbevestiging met het maskerlichaam mag niet minder dan 70N bedragen. 

• Het moet voorkomen dat er ongemakken tijdens het dragen en/of overmatig aanhalen voorkomen 
wordt. 

• De hoofdbevestiging kan ofwel het hoofd of de twee oren van de drager omringen. 

• Deze wordt kan gemaakt worden door middel van een elastische band of andere materialen. 

• Deze wordt bevestigd op de enkele- of meerlagige constructie. 

• Deze kan genaaid, gestikt of gelast worden. 

• Andere bevestigingsmiddelen zijn ook toegestaan. 
 

 

7. Onderhoudsinstructies 
 
7.1 Verplichtingen voor onderhoud  
 

• De mond neus maskers moeten bestand zijn, bij correct gebruik & onderhoud, tegen het door de 

fabrikant opgegeven aantal reinigingscycli (ten minste 25 reinigingscycli)  zowel huishoudelijk en/of 

industrieel wassen + trommeldrogen volgens ISO6330 

• De mond neus maskers moeten bestand zijn tegen een minimum aangetoonde wastemperatuur van 

60°C gedurende minimaal gegarandeerde 30 minuten per reinigingscycli. 

• het aantal geteste onderhoudsbeurten vermelden. 

• De mond neus maskers moeten bestand zijn aan algemeen gebruikte wasmiddelen voor zowel thuis 

als industrieel wassen. 

• De mond neus maskers altijd met toegevoegde ballast wassen, dit om mechanische reinigingsactie 

te kunnen genereren. 

Verplicht te vermelden onderhoudsinstructies  

Huishoudelijk wassen 

• Wassen voor gebruik 

• Wassen met delicaat wasmiddel  

• Wassen op minimaal 60°C gedurende minimaal 30 minuten  

• Gebruik geen wasverzachter 

• Niet bleken 

• Drogen in de droogkast op normale cyclus 

• Niet droog/chemisch reinigen 

• Aantal wasbeurten van de fabrikant respecteren 

 

Industrieel wassen 

• Wassen voor gebruik 
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• Wassen in wasnet met barcode, RFID-chip, …. 

• Wassen met pH-neutraal wasmiddel 

• Wassen op minimaal 60°C minimaal 30 minuten 

• Gebruik geen wasverzachter 

• Niet chloorbleken 

• Drogen in de droogtrommel op normale cyclus 

• Niet chemisch reinigen 

• Aantal wasbeurten van de fabrikant respecteren 

Voor meer info over thermische desinfectie zie “Richtlijnen van de HG voor behandelen van textiel van/voor 

Zorgsector.”[14] 

 

7.2 Visuele controle na het onderhoud 
 
Na huishoudelijk wassen: 
Als er eender welke schade aan het masker (mindere aansluiting, vervorming, slijtage, enz.) wordt 
gedetecteerd, wordt het masker als niet meer bruikbaar beschouwd en moet deze weggegooid worden (zie 
paragraaf 11.3). 
 
Na industrieel wassen: 
Als er eender welke schade aan het masker (mindere aansluiting, vervorming, slijtage, enz.) wordt 
gedetecteerd, wordt het masker als niet meer bruikbaar beschouwd. 
Deze einde levensduur mond neus maskers moeten correct gerecycleerd worden zoals afgesproken tijdens de 
SLA (service level agreement) tussen de klant en de wasserij. 
 

8 Markering en wettelijke informatie 
 

8.1 Markering 
 
Het BQM logo moet zichtbaar aan de buitenkant van het mond neus masker aangebracht worden. 
Met positionering zoals onderstaand voorbeeld op een mond neus masker. 
Dit logo helpt de drager om het masker correct te dragen. (binnen vs buitenkant, boven vs onderkant) 
De gebruikers instructies worden gemarkeerd met de symbolen van het gegarandeerde aantal 
onderhoudsbeurten.  
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8.2 Wettelijke informatie gebruiksinstructies 
 
Vermeld volgend symbool bij onderstaande tekst op de gebruikersinstructies. 

 
 
Belgian Quality Masks die te koop aangeboden of aan een breed publiek verdeeld worden moeten in 

de kleinste verpakking voor verkoop of verdeling de gebruikersinstructies bevatten met daarin: 

a) De naam, het handelsmerk, het adres, contactgegevens en elk ander identificatiemiddel van de 

fabrikant of leverancier (en EU importeur voor leverancier buiten de EU). 

b) Het identificatie nummer en type van dit masker. 

c) De gebruiksduur aanbevolen voor dit masker in geschreven tekst en bijbehorend symbool. 

d) Waarschuwingen (in BOLD) 

• Dit product mag enkel gebruikt worden door kinderen ouder dan 3 jaar wegens 

verstikkingsgevaar. 

• Kinderen altijd onder supervisie houden tijdens het dragen van dit masker. 

• Het dragen van een masker vraagt aanpassing, namelijk het gevoel van iets minder ademlucht te 

hebben, dit is normaal. 

• Let op, een mondmasker laat zeker geen zware inspanning toe, bv intensief sporten. 

• Het mond neus masker mag maximaal 4 uur aaneensluitend gedragen worden. 

e) De verplichtingen voor onderhoud (zie 7). 

f) De volgende instructie: "Dit apparaat is geen medisch hulpmiddel in de zin van Verordening (EU) 

2017/745  | Richtlijn 93/42/EEG noch een persoonlijke beschermingsmiddel in de zin van Verordening 

(EU) 2016/425. 

g) Instructies voor gebruik en verwijderen van een mond neus masker in pictogrammen en/of een 

omschrijving (zie hoofdstuk 11) 

h) Deze instructies moeten opgemaakt worden in de taal van de regio waar het masker zal verkocht of 

verdeeld worden.  

i) De vezelsamenstelling vermelden conform Verordening (EU) nr. 1007/2011 

j) Het bekomen BQM certificaat nummer + de website URL www.belgianqualitymask.be  

 

http://www.belgianqualitymask.be/
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9 Verpakking 
 
Mond neus maskers moeten zodanig worden verpakt dat ze voor gebruik tegen mechanische beschadiging en 
eventuele vervuiling/contaminatie worden beschermd. Individuele of groepsverpakkingen naar keuze van de 
fabrikant. 
 

10 Testen van mond neus maskers 
10.1 Algemeen 
 
Deze testen beschrijven hoe de efficiëntie van een mond neusmasker moet aangetoond worden.  
Als de grondstofleverancier een eigen intern labo rapport (indien geaccrediteerd) op de grondstoffen kan 
voorleggen, kan dit het opnieuw testen van het masker vervangen.  

• Het intern labo is voorwerp van controle door een derde partij. 
 
De producent mag de testrapporten van de grondstofleverancier gebruiken om conformiteit aan te tonen voor 
filtratie en luchtdoorlaatbaarheid. 
 

10.2 Visuele inspectie van het masker in nieuwstaat 
 
De visuele inspectie wordt uitgevoerd door de fabrikant of het testlaboratorium op monsters in nieuwstaat. 

10.3 Weerstandstest hoofdbevestiging 
 
Voor een hoofdbevestiging bestaande uit 1 doorlopend lint/band: 
Of voor een hoofdbevestiging bestaande uit elastische oorlussen of striklinten. 
Er worden drie stalen genomen voor de test. De treksterkte meting moet worden uitgevoerd met een statische 
spanning van 70 N. ( ≥ 70 N gedurende 5 seconden ) 
 
 

10.4 Vouwweerstand van de neusklem 

 
Selecteer twee stalen, neem het midden van de neusklem als testpunt en vouw de neusklem 25 keer met de 
hand om. De neusbrug mag na 25 keer plooien niet breken of enige scherpe delen vertonen. 
Na het plooien moet de neusbrug zijn geplooide vorm behouden. 
 
 

10.5 Filtratie vereisten van enkel- en meerlagige componenten 
 
De penetratie van het masker moet een filtercapaciteit van minstens 70 % hebben voor vaste deeltjes of voor 
vloeibare deeltjes, met een grootte van 3 μm. 
De testen worden uitgevoerd overeenkomstig NBN EN ISO 16890-2:2016 of NBN EN 14683:2019 of NBN EN 
149+A1:2009. 
⎯ Testen volgens NBN EN ISO 16890-2:2016 moeten worden uitgevoerd met KCl of NaCl bij een 
luchtsnelheid van 1 m/s. De aanvankelijke partikel fractionele efficiëntie (initial particle fractional efficiency) 
van 3 μm deeltjes moet groter zijn dan 70 %. 
⎯ Materialen getest volgens NBN EN 149+A1:2009 voldoen aan de eis als een penetratiegraad van minder 
dan 30 % (NaCl) wordt gemeten. 
⎯ Materialen getest volgens NBN EN 14683:2019 voldoen aan de eis als een BFE (bacterial filtration 
efficiency) van meer dan 70 % gemeten wordt. 
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De retentie-efficiëntie is van toepassing op materialen die het door de fabrikant aangegeven aantal wasbeurten 
hebben ondergaan. 
 

10.6 Luchtdoorlaatbaarheid 
 
Het drukverschil, gemeten volgens NBN EN 14683:2019, is kleiner dan 70 Pa/cm2 of dat de 
luchtdoorlaatbaarheid, gemeten volgens ISO 9237:1995 bij 100 Pa op een testoppervlak van 20 cm2, groter is 
dan 100 l/s/m². Als materialen met een afwijkende waarde gebruikt worden moet kunnen aangetoond worden 
dat het materiaal voldoende luchtdoorlatend is. 
 

11 Instructies voor gebruik en verwijderen van een mond neus masker 
 
Vermeld volgend symbool zichtbaar bij de gebruikersinstructies. 

 
 

11.1 Het masker dragen 
 
Figuur 15: Voorbeeld van instructies voor het dragen 
Stap 1: Was je handen met water en zeep voordat je het masker aanraakt 
Stap 2: Controleer het masker om er zeker van te zijn dat er geen gaten of scheuren in zitten 
Stap 3: Houd het masker vast met de stijve buigbare strip naar boven met het BQM logo naar buiten gericht  
Stap 4: Zet het masker op volgens het type masker dat u gebruikt: 

4a: Mond neus masker met oorlussen: houd beide oorlussen vast, rek ze voorzichtig uit en haak ze 
achter de oren, zodat het masker neus, mond en kin bedekt 
4b: Mond neus masker met linten/ elastische banden: trek de onderste lint/ band over uw hoofd en 
vervolgens de bovenste lint/ band, pas het masker aan zodat het neus, mond en kin bedekt 

Stap 5: Vorm of knijp in de neusbrug om zich aan te passen aan de vorm van uw neus 
NOTE: Als het mond neus masker contaminatie/vervuiling/hoge vochtabsorptie vertoond moet dit gereinigd of 
vervangen worden 

 
[Bron: Creamoda] 
 

11.2 Het masker verwijderen: 
 
Figuur 16: Voorbeeld van instructies voor het verwijderen 
Stap 1: Was je handen met water en zeep voordat je het masker aanraakt 
Stap 2: Raak de voorkant van het masker niet aan, omdat het mogelijks besmet is.  
Raak hierbij alleen de oorlussen / striklinten / banden aan. 
Stap 3: Verwijder het masker volgens het type masker dat u gebruikt: 
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3a: Mond neus masker met oorlussen: houd beide oorlussen vast, maak ze los en til ze voorzichtig op 
om het masker te verwijderen 
3b: Mond neus masker met linten/ elastische banden: til het bovenste lint/ band over uw hoofd en trek 
vervolgens het onderste lint/ band over uw hoofd, zonder de voorkant van het masker aan te raken 

Stap 4: Gooi het masker in een gesloten wasmand 
Stap 5: Was je handen met water en zeep voordat je iets anders aanraakt 

 
[Bron: Creamoda] 
 

11.3 Wegwerpen van beschadigd of einde levensduur mond neus maskers 
 
Als een mond neus masker beschadigd of einde levensduur is, kan het, na wassen, met het gewone afval mee 
gegeven worden. Of in de textiel recyclage container.  
Niet gewassen maskers moeten in een gesloten plastic zak ingepakt in een gesloten vuilbak weggegooid 
worden.  
 

12. Stockage 
 
Tijdens de opslag moeten de producten worden verzegeld en worden beschermd tegen schade, vervuiling, 
vocht, hitte, chemicaliën en direct zonlicht. 
 
 

13. Aanmelding- en toekenningsprocedure 
 

• Website :  www.belgianqualitymasks.be 

 

Procedure aanvraag/ontvangst kwaliteitslabel 

 

BELANGRIJK: Voor elke aanvraag wordt een nieuw dossier geopend en aangerekend. 

 

• Opening dossier 

o Stuur de aanvraag door per email naar: label@belgianqualitymasks.be 

o Geef de referentie/ artikelcode van het mondmasker of de grondstoffen of de onderdelen op 

o Voeg foto(’s) + tekening  van het masker toe (indien van toepassing) 

o Voeg de gebruikersinstructies in NL of FR of EN toe 

o Voeg de complete technische documentatie toe op bedrijfsnaam van de aanvrager  

o Stuur alle fysieke stofstalen & kleuropties, inclusief 9 x mondmaskers  (indien van toepassing) 

toe voor evaluatie (5X5cm per stofstaal) per post naar: 

o BelgianQualityMasks®, Bavikhoofsestraat 190, 8531 Bavikhove 

 

• Goedkeuring 

o Keuring in samenspraak met de federaties: Creamoda – FBT – Febelsafe – Fedustria 

o Binnen de 15 werkdagen, tijdens wettelijke feestdagen & schoolvakanties is vertraging mogelijk 

mailto:label@belgianqualitymasks.be
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• Na goedkeuring 

o Akkoord gebruik van het kwaliteitslabel + referentie om 1 jaar in de handel te brengen. 

o Ontvangst van logo voor onderhoud en filtratie 

o Certificaat wordt gelinkt met de artikelcode/referentie 

o Toevoeging  referentie kwaliteitslabel op de BQM website (controlecheck) 

o Certificaat wordt toegekend voor 1 jaar.  

Verlengen mogelijk wanneer de fabrikant 2 maand voor het einde v/h lopende certificaat een 

hernieuwing aanvraagt bij BQM. 

 

• NOTE 

Er worden éénmalig dossierkosten aangerekend per aanvraag en per mondmasker type. 

Bij vernieuwing van een bestaand certificaat worden ook éénmalig dossierkosten aangerekend. 

Een mondmasker model uitgevoerd in 1 stof maar in verschillende kleurversies kan onder hetzelfde 

certificaat worden geregistreerd. 

 

• Bij niet goedkeuring 

o Bij niet conformiteit van de opgegeven onderhoudsbeurten kunnen enkel de bewezen 

onderhoudsbeurten geclaimd worden waarop het dossier wordt gekeurd. 

Bijvb. 50 onderhoudsbeurten geclaimd, maar slechts 30 bewezen  

o Andere betwistingen zullen case by case bekeken worden door de 4 Federaties. 

 

 

13.1 Toekenning certificaat en gebruik 
 

• Controle van de ingestuurde documentatie. Uitreiking van het certificaat uiterlijk binnen de 15 
werkdag(en). 

• De aanvrager mag enkel het BQM kwaliteitslabel en bijhorende logo’s vermelden op zijn product indien 
deze conform het toegekende BQM certificaat zijn en in de handel worden gebracht.  
 

 
NOTE 

BQM kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de klant of een 

derde partij. De aansprakelijkheid van BQM is beperkt tot de inhoud van de overeengekomen opdracht, 

zoals beschreven in de individuele overeenkomst. 

Bij het indienen van zijn dossier moet de klant de mogelijke risico's van de aangeboden producten 

meedelen. De klant blijft eindverantwoordelijke voor de veiligheid van zijn producten. BQM kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit een normaal gebruik van deze producten 

nadat ze op de markt zijn gebracht. 

 

13.2 Het certificaat is publiek consulteerbaar op de website www.belgianqualitymasks.be 
 

• Certificaat code ingeven => geldigheid van het certificaat wordt al dan niet bevestigd en bedrijfsnaam 
wordt zichtbaar 
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14. Referenties 
 
[1] EN 132:1999, Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Definities van termen en pictogrammen 
[2] EN 149:2001+A1:2009, Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Filtrerende halfmaskers ter 
bescherming tegen deeltjes - Eisen, beproeving, merken 
[3] EN 14683:2019 + AC:2019, Medische gezichtsmaskers - Eisen en beproevingsmethoden 
[4] EN 14682:2014 Veiligheid van Kinderkleding – koordjes en trekkoordjes op kinderkleding -specificaties 
[5] CEN/TR 16792:2014 Veiligheid van kinderkleding - Aanbevelingen voor het ontwerp en vervaardiging van 
kinderkleding - Mechanische veiligheid 
[6] https://www.febelsafe.be/nl/covid19/4235-is-een-masker-een-masker  
[7] EN ISO 16890-2:2017 Luchtfilters voor algemene ventilatie - Deel 2: Meting van fractioneel 
rendement en doorstromingsweerstand 
[8] EN ISO 9237:1995 Textiel - Bepaling van de luchtdoorlatendheid van weefsels 
[9] EN ISO 14644-5:2004 Stof- en kiemarme ruimten en omgevingen - Deel 5: Beheer 
[10] ISO 4915:1991, Confectie - Steektypen - Classificatie en terminologie 
[11] ISO/TS 16976-2:2015, Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Menselijke factoren - Deel 2: Antropometrie 
[12] Guidelines: Mouth and Nose Masks FAQ Textil+mode 
[13] https://www.test-aankoop.be/huishoudelektro/wasmachines/nieuws/kleren-warmer-wassen-tegen-corona  
[14]https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_advies_9444_textiel.pdf 
[15] https://eu-esf.org/covid-19/4647-covid-19-is-a-mask-a-mask  
[16] https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-
healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak 
[17] https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/authorisation-of-biocidal-products 
[18] https://www.test-aankoop.be/huishoudelektro/wasmachines/nieuws/wasprogramma-eco-40-60 
[19] https://www.ginetex.net/article/GB/how-to-clean-a-fabric-face-mask-in-the-time-of-covid-19 
[20] https://tinyurl.com/FAQ-aerosols 
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