
Mevrouw, mijnheer de stafhouder, 
  
Het ministerieel besluit van 27 september 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 
28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-
19 te beperken (BS 28 september 2021) heeft, met inwerkingtreding op 1 oktober 2021, artikel 25, § 
1, tweede lid, waarin het aan eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, verplicht 
werd gesteld om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in 
stof o.m. bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook 
in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van 
de kamervoorzitter, gewijzigd. In het vanaf 1 oktober 2021 van toepassing zijnde artikel 25, § 1, 
tweede lid, wordt het bedekken van de neus en de mond met een mondmasker niet langer verplicht 
gesteld in de gerechtsgebouwen. 
  
In het gerechtsgebouw van het hof van beroep te Gent zal het dan ook vanaf vrijdag 1 oktober 2021 
niet meer verplicht zijn om een mondmasker te dragen en de infoborden met het embleem van de 
mondmaskerplicht zullen dan ook worden verwijderd. 
  
Wel wil ik de aandacht vestigen op het, eveneens met inwerkingtreding op 1 oktober 2021, 
gewijzigde artikel 25, § 1, eerste lid, dat bepaalt dat het aan eenieder, met uitzondering van kinderen 
tot en met 12 jaar, sterk wordt aanbevolen om de mond en de neus te bedekken met een 
mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de regels van social 
distancing na te leven, met uitzondering van de gevallen bedoeld in artikel 23, § 1, tweede lid, en 
onverminderd de toepassing van de paragrafen 2 en 3. Onder de regels van social distancing dient in 
het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon te worden verstaan. Ik 
reken daarvoor op het gezond verstand van eenieder. 
  
Ook het desinfecteren van de handen bij binnenkomst in het gerechtsgebouw is vanaf 1 oktober 
2021 niet langer verplicht, maar de ontsmettende handgel in de inkomhal en aan de zittingszalen zal 
wel nog ter beschikking worden gesteld voor zij die hun handen nog willen desinfecteren. De 
infoborden, die wijzen op de verplichting de handen te desinfecteren, zullen met ingang van 1 
oktober 2021 eveneens worden verwijderd. 
  
Mag ik vragen dit te willen meedelen aan alle advocaten van uw balie. 
  
Met vriendelijke groeten, 
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Eerste voorzitter 
Hof van beroep Gent 
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