
Document niet-medische mond-neus maskers. 
 
Bijlage: XX 
 
Het niet-medisch mondkapje in relatie tot de arbeidsomstandigheden regelgeving. 
 
Het niet-medische mond-neus masker is geen persoonlijk beschermingsmiddel zoals 
genoemd in de arbeidsomstandighedenwet (arbowet) en het arbeidsomstandighedenbesluit 
(arbobesluit), hoofdstuk 8, art. 8.1. 
 
Voor werkgevers (en werknemers) is de Arbowet van toepassing en voor bescherming tegen 
COVID-19 met name de regelgeving rondom biologische agentia. De EU Richtlijn 2000/54/EG 
betreft de bescherming van de werknemer tegen de risico's van blootstelling aan biologische 
agentia op het werk. Deze EU Richtlijn is in de nationale wetgeving opgenomen in het 
Arbobesluit, hoofdstuk 4, afdeling 9. Op basis van de categorie indeling dienen 
beheersmaatregelen te worden genomen (Categorie. 1 t/m 4, COVID-19 is vergelijkbaar met 
een cat. 3 micro biologische agentia, bron:  
https://www.bureaubiosecurity.nl/sites/default/files/2020-
03/Gecombineerde%20pathogenenlijst%20update%202020.pdf ) 
 
Indien een werknemer wordt of kan worden blootgesteld aan COVID-19 dient op basis van 
art. 5 arbowet en verdieping van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) plaats te vinden 
(art. 4.85 arbobesluit). Indien zoals bij COVID-19 op basis van de categorie indeling arbeid 
wordt verricht, zijn de artikelen van het arbobesluit 4.87 t/m 4.102 hierbij van toepassing. 
Dit betreft onder meer. 
 
- Voorkomen van blootstelling. 
- Voorkomen of beperken van blootstelling. 
- Veiligheidssignalisatie. 
- Hygiënische beheersmaatregelen. 
- Registratie. 
- Nader onderzoek en vaccins. 
 
Voor personen die beroepsmatig werkzaam zijn bij het OV en personen die beroepsmatig 
gebruik moeten maken van het OV zullen op basis van de RI&E volgens art. 5 arbowet en art. 
4.85 Arbo besluit beheersmaatregel moeten worden vastgesteld conform de 
arbeidshygiënische strategie (arbobesluit, art. 4.4). Indien de beheersmaatregel wordt 
vastgesteld door de werkgever (in overleg met OR) in de vorm van een persoonlijk 
beschermingsmiddel (PBM), dient deze PBM te voldoen aan arbobesluit art. 8.1 
 
Het niet-medisch mondmasker is dus geen PBM en kan ook niet op basis van arbo-
regelgeving worden gebruik, verstrekt of worden toegepast als beschermingsmiddel voor 
personen die beroepsmatig gebruik maken van het OV. Voor deze personen is het FFP2 
masker de minimale bescherming. 
 


