
 

Q&A Mondkapjes 
Update: 13 januari 2021 
   
Conform de richtlijnen van Rijksoverheid en het RIVM om in publieke binnenruimtes (niet-
medische) mondkapjes te dragen, bent u per 1 december 2020 op de marktplaats van Royal 
FloraHolland verplicht om een mondkapje te dragen. De afmijnzaal is hiervan uitgezonderd 
zolang u zit. Het is wel verplicht om een mondkapje te dragen voor de looproute naar en 
van uw zitplek.    
 
Het dragen van een (niet-medisch) mondkapje is geen vervanging van de 1,5 meter regel. 
Het is belangrijk dat u altijd de 1,5 meter afstand houdt van een ander en aanvullend 
daarop een (niet-medisch) mondkapje gebruikt. U bent zelf verantwoordelijk voor de 
naleving van de coronaregels in uw boxruimte.   
 
De veiligheid van gebruikers van onze marktplaats staat voorop. Wij vragen u dan ook om 
actief de richtlijnen voor gebruik van onze marktplaats én de RIVM-richtlijnen in acht te 
nemen. Alleen zo kunnen we samen een veilige en gezonde werkplek voor iedereen op onze 
marktplaats creëren.   
 
Hieronder vind u meer informatie hierover.  
 
Mag ik een face shield of kinkapje dragen in openbare gebieden van Royal FloraHolland?  
Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de 
verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de 
zorg; mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. 
Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een 
spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig en mag daarom niet worden 
gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of 
bandana. 
 
Is het ook verplicht om een mondkapje te dragen in mijn box?  
U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen en de naleving van de 
coronaregels in uw boxruimte. U bent zelf vrij om te bepalen of uw boxruimte een openbaar 
karakter heeft waardoor u een mondkapjesplicht instelt. Royal FloraHolland zal hier dan ook 
niet op handhaven.  
 
Geldt de plicht voor het dragen van een mondkapje ook in KNB gebieden (ruimtes waar 
klanten flexibele ruimtes huren)?            
Ja, in deze gebieden geldt ook de mondkapjesplicht. De KNB-ruimtes (ook wel losse kopers 
gebieden genoemd) zijn weliswaar verhuurd, maar zijn gelegen in open gebieden met een 
sterke verwevenheid met de logistieke straten. De beveiliging kan ook toezicht houden op de 
naleving van deze plicht. 
 
Is het ook verplicht om een mondkapje te dragen in de voorruimte van mijn box?  
De mondkapjesplicht geldt in alle ruimtes van Royal FloraHolland, deze ruimtes zijn verder 
uitgewerkt om u meer duidelijkheid te geven.  
In alle open ruimtes, zoals de KNB ruimtes, afleverstroken en niet-afgeschermde ruimtes naast 
de boxen geldt een mondkapjesplicht. Dit geldt voor deze gebieden omdat deze gebieden niet 
zijn afgeschermd en daardoor in de praktijk voor anderen toegankelijk zijn. Als de ruimte is 
afgeschermd met doeken, zeilen of hekken die minimaal tot schouderhoogte komen, geldt de 
verplichting niet vanuit Royal FloraHolland. In deze afgeschermde ruimtes, zoals uw eigen box, 
kunt u zelf bepalen of een mondkapje verplicht is. Ook hier adviseren wij nadrukkelijk het 



 

gebruik van mondkapjes. U bent als huurder/werkgever zelf verantwoordelijk voor het naleven 
van de richtlijnen. 
De uitbreiding van de mondkapjesplicht naar alle open ruimtes geldt vanaf 18 januari 2020. 
 
Moet een mondkapje altijd op binnen?  
Nee. Als u binnen gaat zitten, kan het mondkapje af. Bij het verplaatsen en staan in de 
openbare ruimtes van Royal FloraHolland is het verplicht om het mondkapje op te doen. Dus 
gaat u naar de afmijnzaal draag het mondkapje. Zodra u in de afmijnzaal zit, kan het 
mondkapje af. Gaat u naar de wc, zet het mondkapje dan weer op.  
 
Moet een mondkapje ook buiten op?  
Nee, buiten (op onze terreinen) hoeft u geen mondkapje op. Alleen als er sprake is van een 
overkapping (binnen) is het verplicht een mondkapje te dragen. Als u steeds van binnen naar 
buiten moet lopen en weer terug, dan graag een mondkapje ophouden.  
 
Krijg ik een boete als ik geen mondkapje op heb? 
U kunt een boete krijgen van € 95 voor het niet dragen van een mondkapje.  
 
Moet je ook een mondkapje dragen, als je een medische achtergrond hebt, waardoor 
dragen niet kan? 
De verplichting om een mondkapje te dragen op de marktplaats van Royal FloraHolland geldt 
ook voor mensen met een medische achtergrond. Een uitzondering geldt voor mensen die 
vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een 
mondkapje te dragen of te opzetten omdat zij daarvan ernstig ontregeld raken. Zij moeten in 
plaats van een mondkapje een faceshield of kinkapje dragen.  
 
Is een schriftelijk bewijs nodig om aan te tonen dat je niet in staat bent een mondkapje te 
dragen in verband met een medische achtergrond?  
Of u onder de uitzondering valt in verband met een medische achtergrond, hangt af van uw 
persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt 
voor uitzondering van de mondkapjesplicht.  De beveiliging van Royal FloraHolland en 
medewerkers van Royal FloraHolland kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken. U kunt 
het op verschillende manieren aantonen. Voorbeelden zijn: 
 het dragen van een faceshield - als dat wel mogelijk is; 
 een kaartje laten zien waarmee u zich beroept op de vrijstelling (zie onder); 
 een briefje van een (huis)arts, behandelaar of instelling; 
 een verklaring van een begeleider of een naaste die gebeld kan worden; 
 een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien. 

Als er voor u een andere manier is om aan te tonen dat u onder de uitzondering valt, dan kunt u 
die ook gebruiken. 
 
Om u extra te ondersteunen bij het aantonen dat u onder de uitzondering valt en om te zorgen 
voor meer eenduidigheid bij de handhaving, is er in overleg met cliëntenorganisaties gewerkt 
aan een kaartje voor u als cliënt. Op het kaartje staat duidelijk dat u zich beroept op de 
uitzondering. Dit kaartje kunt u als eerste tonen aan een handhaver. U kunt op dit kaartje 
desgewenst eigen informatie toevoegen; bijvoorbeeld in het kort de reden van het niet dragen 
van een mondkapje, een naam en telefoonnummer van uw behandelaar of een naaste of een 
stempel of sticker van uw zorginstelling. Zie de volgende link om een kaartje te downloaden. 
https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt#item1  
 
 
 



 

Als u niet kan of wil aantonen dat u onder de uitzondering valt, dan moet u misschien wel het 
gebouw/de ruimte verlaten of kunt u een boete krijgen. 
 
Staat uw vraag hier niet tussen?  
Neem dan contact op via +31 (0)88 789 89 89 of corona@royalfloraholland.com   
 


