
Onderwerp: Antwoord op uw vraag van 30 maart inzake richtlijnen bedeling materiaal 
 
Geacht raadslid 
Beste Filip 
 
Vooreerst onze excuses voor het uitblijven van een antwoord. 
De corona-crisis zorgde voor een overrompeling van onze organisatie waardoor de verwerking van een en 
ander met vertraging gebeurt en sommige zaken ook door de mazen van het net glippen. 
Hieronder treft u het antwoord dat destijds voor u werd voorbereid, maar niet de deur uit is gegaan. 
 
Via de Federale diensten van de gouverneur Oost-Vlaanderen ontvingen wij de verdelingsprocedure voor 
de verdeling van de mondmaskers waarbij de gemeenten gedeeltelijk worden ingeschakeld. 
 
De leveringsprocedure in een aantal stappen:  

1. Mondmasker komen toe in Peutie 
2. De mondmaskers voor de ziekenhuizen, psychiatrische centra en psychiatrische 

verzorgingstehuizen worden er uitgesorteerd.  
De civiele bescherming levert deze aan de desbetreffende instellingen (ziekenhuizen ,PC …)  
einde. 

3. De overgebleven maskers ( dus niet ziekenhuis enz..) worden door de civiele bescherming 
overgebracht naar het militair domein in Gavere. 

4. Defensie en civiele bescherming maken pakketten per gemeente op basis van de aantallen en 
lijsten van het Agentschap zorg & gezondheid (AZG). 

5. De hulpverleningszones pikken de pakketten van de gemeenten op en leveren die af aan het 
gemeentehuis/ AC. Bij de pakketten zal een lijst zitten met de verdeelsleutels opgesteld door het 
AZG. 

6. De gemeente staat in voor de verdere verdeling van de mondmaskers aan de verschillende 
instellingen op haar grondgebied op basis van de lijst van het AZG ( strikt te volgen).  
De gemeente kan er zelf voor kiezen om de pakketten te gaan afzetten bij de eindgebruiker of een 
verdeelpunt te organiseren (let wel op dat de organisatie van een eigen verdeelpunt dat je 
iedereen daarvan in kennis stelt en dat er geen volkstoeloop is.   

 
Om samenscholing van mensen te vermijden zal de gemeente er voor kiezen om zelf de mondmaskers te 
bedelen bij de gebruikers 
Het blijkt echter wel dat het momenteel nog niet duidelijk is wanneer de volgende levering zal plaats 
vinden. 
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