Eigen verklaring
Uitzondering
mondkapjesplicht
U kunt deze verklaring desgevraagd aan een
opsporingsambtenaar laten zien als u vanwege
uw ziekte of beperking geen mondkapje kunt dragen.
U mag het formulier uitgeprint of digitaal laten zien.
Misbruik is strafbaar.

Heeft u vragen over deze verklaring?

Kijk op Rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/
mondkapjes/mensen-met-een-beperking-of-ziekte.
Of bel 0800-1351.
Alleen samen krijgen we corona onder controle.
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Verklaring
Ik,
Voorletter(s) en achternaam:
Adres en woonplaats:

Geboortedatum:

verklaar hierbij dat ik vanwege mijn ziekte of beperking geen mondkapje kan dragen,
en kan dit aantonen op de volgende manier (zie ommezijde).
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Aantonen
Ik toon op de volgende manier aan dat ik vanwege mijn ziekte of beperking geen
mondkapje kan dragen (meerdere opties mogelijk):
Ik draag een bewijs bij mij van een behandelrelatie van een (huis)arts of instelling*;
* Dit gaat niet om een officiële medische verklaring (die mag een arts niet over zijn eigen patiënt afgeven),
maar bijvoorbeeld om een bewijs van een afspraak bij een arts. Het gaat met nadruk om een bestaand
document. Het is niet de bedoeling dat u uw (huis)arts belt voor een nieuw op te stellen document.
Ik heb een verklaring bij mij van een begeleider of een naaste die gebeld kan worden;
Ik kan een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien;
Ik kan het op een andere manier aantonen, namelijk:

Ik draag een faceshield omdat ik niet in staat ben om een mondkapje te dragen**;
** Een faceshield bedekt de neus en mond niet volledig, en geldt daarom niet als wettelijk alternatief voor
een mondkapje volgens de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Als u hierboven heeft aangetoond
dat u niet in staat bent om een mondkapje te dragen, mag u ervoor kiezen om een faceshield te dragen.
Het dragen van een faceshield wordt gezien als aanwijzing dat er een medische indicatie aanwezig is.
Met een faceshield kunt u rekenen op meer begrip bij handhavers.
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Naar waarheid ingevuld
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
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Ondertekening
Plaats (altijd invullen):
Datum (altijd invullen):
Handtekening (alleen nodig
als u dit formulier uitprint)
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