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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Beperkte Interpellatie: 
OCMW Kortrijk - Evaluatie levering mondmaskers W13
IR 1 - Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Beperkte Interpellatie: OCMW Kortrijk - Evaluatie levering mondmaskers W13

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Beperkte interpellatie Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 

Streekpartners W13, Intercommunale Leiedal en hulpverleningszone Fluvia sloegen de handen in 
elkaar voor de verdeling van mondmaskers.

W13 deed een verkende markstudie.

Leiedal stond in voor de communicatie.

De aankoopdienst van Kortrijk nam de rol op van aankoopcentrale.

Fluvia stond in voor de logistieke verdeling van de mondmaskers over de 15 steden en gemeenten 
(concreet gaat het over Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, 
Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem).

Voor kinderen jonger dan 12 jaar werd niets voorzien.

Uiteindelijk werden 400.000 mondmaskers besteld bij twee producenten.

Een delegatie van Vlaams Belang bezocht de aankoopdienst van Kortrijk in de gebouwen van OCMW 
Kortrijk (Budastraat 27) op dinsdag 26 mei 2020.

 

Logistiek: hoe wordt de logistieke operatie geëvalueerd? Wanneer werden de laatste stuks geleverd?

Kwaliteit: hoe wordt de kwaliteit van de mondmaskers geëvalueerd?

Prijs: wat is de finale prijs van de bestelling?

Communicatie: welke meldingen werden ontvangen via 1717 over de mondmaskers en de 
gebruiksaanwijzing?

Bijbestelling: hoeveel mondmaskers werden er uiteindelijk uitgedeeld? Hoeveel werden er gebruikt 
voor omruiling? Hoeveel worden er op voorraad gehouden?

Ingebrekestellingen: wat is de status van de ingebrekestellingen die werden verstuurd aan de 
producenten?

Economische inspectie: Werd OCMW Kortrijk (c.q. Stad Kortrijk) aangesproken door de economische 
inspectie?
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IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot 
beslissing: OCMW Kortrijk - Kwaliteitstest mondmaskers W13
IR 2 - Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot beslissing: OCMW Kortrijk - Kwaliteitstest mondmaskers W13

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Voorstel tot beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overwegende dat:

- Op de aankoopdienst van Kortrijk, gevestigd in de gebouwen van OCMW Kortrijk (Budastraat 27), 
dd. dinsdag 26 mei 2020 werd vastgesteld dat van de 400.000 mondmaskers van W13 die door de 
vijftien Zuid-West-Vlaamse gemeenten werden verdeeld en die vanaf de week van 11 mei werden 
afgeleverd door de producenten geen enkel exemplaar ooit aan een kwaliteitstest werd onderworpen, 
noch door de producenten, noch door de aankoopdienst, noch door een onafhankelijke derde 
instantie;

- Verschillende verplichtingen met de voeten werden getreden, onder andere inzake de wettelijke 
etikettering;

- Op vrijdag 24 april 2020 experten van het Bureau voor Normalisatie, Centexbel, Febelsafe, 
Creamoda, FOD Economie en Sciensano een norm hebben uitgewerkt voor de productie van stoffen 
mondmaskers (comfort maskers) zoals die werden uitgedeeld, maar dat deze norm niet werd gevolgd 
(het technische document NBN/DTD S 65-001:2020 (versie 1.1)  “Community- en Artisanale maskers - 
Gids van de minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik”)

Voorstel van raadsbesluit:

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Kortrijk is van oordeel dat, in het belang van de 
volksgezondheid, de mondmaskers die door Kortrijk werden uitgedeeld aan de inwoners door een 
onafhankelijke derde instantie moeten worden getest.

1. Een representatief staal van de bestelling wordt overgezonden naar een geaccrediteerd labo om de 
kwaliteit te laten testen.

2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.


