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1 Inleiding 

1.1 Het coronavirus en de ziekte covid-19 die het virus veroorzaakt houden Nederland al 
meer dan een jaar in hun greep. Na de introductie van verschillende (besmettelijkere) 
virusvarianten, drie besmettingsgolven en een ongekend hoge werkdruk op de 
zorgmedewerkers bevindt de corona-epidemie in Nederland zich in een nieuwe fase. In 
die nieuwe fase daalt het aantal nieuwe gevallen door een combinatie van (i) de 
naleving van de bestaande maatregelen en de basisregels en (ii) een toenemende 
immuniteit door vaccinatie en doorgemaakte infecties.1 

1.2 Het kabinet heeft op 13 april 2021 een openingsplan gepresenteerd.2 In dat 
openingsplan wordt beschreven hoe de samenleving stapsgewijs wordt heropend, met 
als uiteindelijk doel het loslaten van alle maatregelen en basisregels. 

1.3 Net zoals bij het nemen van maatregelen baseert de Staat zich ook bij het doorvoeren 
van versoepelingen op adviezen van het Outbreak Management Team (OMT), het 
RIVM, de WHO en het Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding (ECDC). 
Richtinggevend bij de besluitvorming zijn daarbij de door het kabinet benoemde drie 
pijlers: een acceptabele belastbaarheid van de zorg, de bescherming van kwetsbare 
mensen in de samenleving en het houden van zicht op en het hebben van inzicht in de 
ontwikkeling van de verspreiding van het virus. 3 

1.4 Inmiddels zijn, na elkaar en met tussenpozen, stappen uit het openingsplan gezet. In 
de adviezen van het OMT die bij versoepelingen in acht zijn genomen, is steeds 
benadrukt dat de prognoses een ruime onzekerheidsmarge kennen en dat veel afhangt 
van de (effectiviteit van de) geplande vaccinaties en, in de tussentijd, naleving van de 
bestaande maatregelen.4 

1.5 Het kabinet bekijkt voortdurend of de maatregelen op een verantwoorde manier 
verder versoepeld kunnen worden. Uit het voorgaande blijkt dat het zaak is om daarbij 
zorgvuldig te blijven opereren. Om die reden weegt het kabinet - daarover 
geadviseerd door, onder andere, het OMT - iedere (mogelijke) versoepeling af op 
basis van de betrokken belangen en aan de hand van de drie genoemde pijlers.5 

1.6 Als onderdeel van het openingsplan is het voortgezet onderwijs eind mei/begin juni 
volledig heropend. Daarbij hoeven leerlingen onderling geen anderhalve meter afstand 

Advies n.a.v. het 113° OMT van 16 mei 2021, p.3. 
https://www.rijksoverheid, n I/ onderwerpen/coronavi ru s-cov id-19 /documenten/ mediateksten/ 20 21/04/13/ 
letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-13-april-2021 
https: //www. rijksoverheid. n I/docu menten/ med iateksten/2 O 20/04 / 15/letterlijke-tekst-persconferentie 
m in ister-president-rutte-en-m in ister-de-jonge-na-afloop-va n-crisisberaad-kab inet. Zie ook de Kamerbrief 
van de minister van VWS van 15 april 2020, kenmerk 1675769-204341-PG, p. 2. 
Advies n.a.v. het 113° OMT van 16 mei 2021, p. 3; Kamerbrief van de Minister van VWS van 17 mei over 
het openingsplan en toegangstesten, kenmerk 2361088-1009003-PDC19, p. 3; Advies n.a.v. het 115° 0MT 
van 31 mei 2021, p. 4. 
Zie ook de Stand van zakenbrief COVID-19 van de Minister van VWS van 28 mei 2021, kenmerk 2368124- 
1009693-PDC19, p. 8-9. Zie voor die concrete weging bijvoorbeeld Stcrt. 2021, 28167, p. 25. 
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te houden, omdat dat met een volledige heropening van het onderwijs niet goed 
mogelijk is. 

Op 26 juni a.s. is ook de vierde stap uit het openingsplan gezet. Met deze stap wordt 
het pakket aan maatregelen met name gericht op het houden van de veilige afstand 
van anderhalve meter. Waar het houden van afstand niet mogelijk is, worden 
mitigerende maatregelen (zoals het gebruik van mondkapjes of toegangsbewijzen) 
getroffen. Daarnaast blijven ook de basisregels gelden. De algemene mondkapjesplicht 
is met deze vierde stap komen te vervallen. Binnen het onderwijs geldt de 
mondkapjesplicht alleen nog in het voortgezet onderwijs. 6 

l. 7 Met het doorvoeren van deze en andere versoepelingen, neemt het aantal 
contactmomenten tussen mensen sterk toe. Ook in deze fase van de bestrijding van 
de epidemie is de noodzaak om de basisregels en nog resterende maatregelen - zoals 
het dragen van een mondkapje waar de anderhalve meter afstand niet kan worden 
gewaarborgd - na te leven onverminderd hoog.7 

1.8 Met dit kort geding wil appellante echter bereiken dat de mondkapjesplicht voor 
kinderen op het voortgezet onderwijs van tafel gaat. 8 Daarvoor bestaat echter geen 
grond, zoals ook de voorzieningenrechter - terecht - heeft geoordeeld. 

2 Beleid en maatregelen ten aanzien van het onderwijs 

2.1 Sinds de corona-uitbraak in Nederland in het voorjaar van 2020 heeft het kabinet 
verschillende maatregelen genomen ten aanzien van het onderwijs. Daarbij is het 
streven steeds geweest de scholen zo lang mogelijk open te houden. 

De fase voorafgaand aan de mondkapjesplicht 
2.2 Na de uitbraak van de corona-epidemie in Nederland in het voorjaar van 2020 is al 

snel besloten de scholen te sluiten. Die sluiting heeft geduurd tot eind mei/begin juni 
2020: toen zijn de scholen voorzichtig heropend. Daarbij was in eerste instantie 
uitgangspunt dat de anderhalve meter afstand ook op scholen in het voortgezet 
onderwijs in acht moest worden genomen. Dat uitgangspunt is na de zomervakantie 
van 2020 vanwege het belang van zoveel mogelijk fysiek onderwijs (deels) losgelaten. 
De scholen waren op dat moment dus open, zonder dat tussen de leerlingen 
anderhalve meter afstand moest worden gehouden. In deze fase is het dragen van een 
mondkapje op scholen nog niet geadviseerd of voorgeschreven. Wel konden scholen 
zelf beslissen het dragen van een mondkapje te verplichten.9 

6 Stand van zakenbrief COVID-19 van de Minister van VWS van 18 juni 2021, kenmerk 2380119-1011202 
PDC19, p. 1-2; Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband 
met het doorvoeren van stap 4 uit het openingsplan, Stert. 2021, 32575. 

7 Advies OMT van 16 mei 2021 n.a.v. 113" OMT, p. 3; advies OMT (i) van 22 mei 2021 n.a.v. 114° 0MT, p. 5. 
8 Zie het onbestreden oordeel van de voorzieningenrechter in rov. 4.1 dat appellante alleen opkomt voor de 

belangen van kinderen in het onderwijs. De mondkapjesplicht geldt alleen in het voortgezet onderwijs. 
9 Zie nader in § 2.2-2.6 conclusie van antwoord. 
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2.3 In het najaar van 2020 namen de besmettingen weer toe. Dat heeft in de eerste plaats 
ertoe geleid dat begin oktober 2020 door de minister van onderwijs is geadviseerd om 
met ingang van 5 oktober 2020 mondkapjes te dragen in het voortgezet onderwijs. Dit 
was een dringend advies: scholen beslisten destijds zelf of ze het gebruik van 
mondkapjes verplicht stelden.1o 

De mondkapjesplicht op scholen 
2.4 Op 13 oktober 2020 adviseert het OMT tot een groot pakket aan maatregelen. De 

reden hiervoor was dat de epidemiologische situatie snel verslechterde. Het aantal 
besmettingen nam beduidend toe, ook onder jongeren. 

2.5 Het OMT adviseerde het kabinet verder om ook een knoop door te hakken over het 
gebruik van mondkapjes in de publieke ruimte. Het effect van de mondkapjes bij de 
bestrijding van de coronapandemie was nog niet volstrekt duidelijk, maar er waren (op 
basis van onder meer epidemiologische data) wel aanwijzingen dat mondkapjes bij die 
bestrijding mogelijk een positieve rol spelen - zo lichtte het OMT toe. De 
onzekerheden over het effect van mondkapjes zouden naar verwachting van het OMT 
op korte termijn niet worden weggenomen. Het OMT wees verder op de zorgelijke 
epidemiologische situatie in Nederland en op het gegeven dat de heftige 
maatschappelijke discussie over het gebruik van mondkapjes de algemene 
communicatie en de naleving van andere belangrijke maatregelen verstoort.11 

2.6 Het kabinet heeft daarop besloten tot het invoeren van een mondkapjesplicht in de 
publieke binnenruimte voor personen van dertien jaar en ouder. Daarnaast besloot het 
kabinet het dringende advies om op het voortgezet en hoger onderwijs buiten de 
lessen om mondkapjes te gebruiken, om te zetten in een verplichting. Dit laatste 
besluit was het resultaat van een afweging waarbij (onder meer) betrokken was het 
uitgangspunt dat de scholen zo lang mogelijk open moeten blijven, de 
epidemiologische situatie, het belang van heldere en eenduidige communicatie, tegen 
de achtergrond van het advies van het OMT.12 De verplichting om op scholen in het 
voortgezet en hoger onderwijs mondkapjes te gebruiken is per 1 december 2020 
ingevoerd. 

Opnieuw sluiting van de scholen 
2. 7 Vanwege een verdere toename van het aantal besmettingen, ook onder middelbare 

scholieren, besluit het kabinet halverwege december 2020 - na advies van het OMT - 
tot nadere maatregelen. Onderdeel daarvan was het besluit dat scholen op 16 
december 2020 weer (deels) moesten sluiten.13 

1o Zie nader in 5 2.7-2.8 conclusie van antwoord. 
11 Zie nader in§ 2.9-2.14 van de conclusie van antwoord. 
12 Zie nader in $ 2.15 van de conclusie van antwoord. 
13 Zie nader in $ 2.16-2.19 van de conclusie van antwoord. 
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2.8 Vanwege de gemuteerde besmettelijkere varianten die opduiken en de voortdurende 
kwetsbare epidemiologische situatie heeft het OMT nadien een aantal keer geadviseerd 
tegen (volledige) heropening van scholen. Vanwege onder meer de onzekerheid of 
nieuwe varianten zich gemakkelijker verspreiden op scholen en de toegenomen 
incidentie op scholen kort voor de kerstvakantie, was er volgens het OMT bovendien 
alle reden om de basisregels ook op de- op dat moment nog (deels) gesloten  
scholen in het voortgezet en hoger onderwijs weer in te voeren.14 

2.9 In het advies van 25 januari 2021 maakt het OMT opnieuw duidelijk dat vanuit 
epidemiologisch oogpunt - totdat er meer bekend is over de rol van kinderen in de 
verspreiding van variantvirussen - de bestaande uitgangspunten voor het gebruik van 
mondkapjes in het onderwijs voorlopig zouden moeten worden gehandhaafd.15 

Heropening scholen; huidige situatie 
2.10 Ondanks het reële risico op toename van ziekenhuis- en IC-opnames, acht het OMT in 

zijn advies van 30 januari 2021 heropening van het primair onderwijs vanuit 
epidemiologisch oogpunt toelaatbaar.16 Gelet op het belang van onderwijs, besluit het 
kabinet om het primair onderwijs per 8 februari 2021 te heropenen.' 

2.11 In het advies van 27 februari 2021 adviseert het OMT de scholen in het voortgezet en 
hoger onderwijs weer (gedeeltelijk) fysiek te openen voor alle leerlingen. Daarbij wijst 
het OMT ook op onderzoeken die zijn verschenen over fysieke en mentale 
gezondheidsproblemen die bij jongeren kunnen ontstaan als ze te lang niet naar school 
gaan. Het kabinet heeft daarop besloten om per 1 maart 2021 de scholen in het 
voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs weer (gedeeltelijk) fysiek te 
openen voor alle leerlingen, met de verplichting voor leerlingen om onderling 
anderhalve meter afstand houden, tenzij dat niet mogelijk was (bijvoorbeeld in de 
gangen). Waar het houden van afstand niet mogelijk was, bleef de mondkapjesplicht 
gelden.18 

2.12 Nadien is een aantal keer aan het OMT gevraagd te adviseren over de vraag of de 
anderhalve meter afstand op scholen kon worden losgelaten, zodat weer volop fysiek 
onderwijs mogelijk zou zijn in het voortgezet, beroeps en hoger onderwijs. Het OMT 
heeft in reactie hierop aangegeven de epidemiologische situatie nog niet dusdanig te 
vinden dat daartoe kon worden overgegaan.19 In het advies van 16 mei 2021 heeft het 
OMT het belang van strikte opvolging van de basisregels (thuisblijven bij klachten, 
anderhalve meter afstand en gebruik van mondkapjes) benadrukt."?O 

14 Zie nader in 5 2.20-2.23 van de conclusie van antwoord. 
15 Advies OMT van 25 januari 2021 n.a.v. 97° OMT, deel 2, p. 8. 
16 Advies OMT van 30 januari 2021 n.a.v. 98 OMT, deel 1, p. 5 en p. 7. 
17 Kamerbrief van de Minister van VWS van 31 januari 2021 inzake 98° OMT advies deel 1 en kabinetsreactie, 

met kenmerk 1821141-217814-PDC19 (Kamerstukken II 25295, nr. 948). 
18 Kamerbrief van de Minister van VWS van 23 februari 2021 inzake Stand van zakenbrief COVID-19, met 

kenmerk 1829802-218593-PDC19, p. 15-16 en Advies OMT van 22 februari n.a.v. 101° OMT, p. 7. 
19 Zie 0.a. Advies OMT 19 april 2021 n.a.v. 109° OMT, p. 6-7; Advies 0MT 3 mei 2021 n.a.v. 1110MT, p. 7. 
20 Advies OMT van 16 mei 2021 n.a.v. 113° 0MT, p. 3. 
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2.13 Op 22 mei 2021 achtte het OMT het, gelet op de veranderde epidemiologische situatie, 
wel verantwoord de anderhalve meter afstand tussen leerlingen op het voortgezet 
onderwijs los te laten. Daarbij wijst het OMT op het onverminderde belang voor 
jongeren om nog dit schooljaar een aantal weken volledig fysiek onderwijs te kunnen 
volgen. Het OMT merkte daarbij wel op dat dit zou zorgen voor (enige) extra druk op 
de zorg en voor een risico voor leerkrachten. Het OMT adviseert de anderhalve meter 
tussen leerlingen dan ook alleen los te laten als de leerlingen onder begeleiding twee 
keer per week een zelftest afnemen.21 

2.14 Het kabinet heeft, mede op basis van dit advies, per 31 mei 2021 aan scholen in het 
voortgezet onderwijs de gelegenheid geboden om de anderhalve meter afstand tussen 
leerlingen onderling los te laten (met de inzet van twee keer per week zelftesten). Per 
7 juni moest dit op alle scholen in het voortgezet onderwijs zijn doorgevoerd. Vanwege 
de toename in contactmomenten blijft goede naleving van de overige basisregels, 
waaronder ook het gepast gebruik van mondkapjes, van groot belang.22 

2.15 Op 18 juni 2021 is door het OMT geadviseerd om (behoudens een aantal 
uitzonderingen) de mondkapjesplicht in openbare ruimtes af te schaffen als het 
risiconiveau 'zorgelijk' is bereikt en alle inwoners van 18 jaar en ouder ten minste één 
vaccinatie aangeboden hebben gekregen. In die ruimtes is het advies van het OMT om 
anderhalve meter afstand te houden. Ook wijst het OMT erop dat ongevaccineerden 
vatbaar blijven voor het coronavirus, dat nog niet duidelijk is of de leeftijdsgroep 12 
17 jaar ook gevaccineerd gaat worden en dat in het voortgezet onderwijs het aantal 
clusters na de meivakantie is toegenomen. Het OMT adviseert de mondkapjesplicht in 
het voortgezet onderwijs te handhaven.23 Dit advies is door het kabinet opgevolgd.24 

2.16 Op dit moment zijn de scholen in het voortgezet onderwijs dan ook open, zonder dat 
tussen de leerlingen onderling anderhalve meter afstand gehouden hoeft te worden. 
Tussen de leerlingen en het (onderwijzend) personeel moet wel anderhalve meter 
afstand gehouden worden. Omdat dit laatste in de praktijk niet steeds mogelijk is, 
geldt - in ieder geval tot aan de zomervakantie- de mondkapjesplicht nog. De 
mondkapjesplicht geldt daarbij, kort gezegd, alleen als de leerling niet geplaceerd in 
de klas zit. Het grootste gedeelte van de tijd die de leerling op school doorbrengt hoeft 
het mondkapje dus niet op. 

21 Advies OMT van 22 mei 2021 n.a.v. 114° OMT, deel 1, p. 7. 
22 Kamerbrief van de Minister van VWS van 22 mei 2021 inzake Loslaten 1,5m afstandsmaatregel in 

voortgezet onderwijs, met kenmerk 2363346-10029280-PDC19, p. 5-6 
23 Advies van 18 juni 2021 n.a.v. het 116°en 117OMT, p. 11,p. 6-7,p. 2. 
24 Stand van zakenbrief COVID-19 van de Minister van VWS van 18 juni 2021, kenmerk 2380119-1011202 

PDC19, p. 17. 
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3 Regeling mondkapjesplicht op scholen 

Wet publieke gezondheid 
3.1 De mondkapjesplicht op scholen is gebaseerd op art. 58j lid 1, aanhef en onder a, van 

de Wet publieke gezondheid (Wpg). Dit artikel bepaalt dat bij ministeriële regeling 
regels kunnen worden gesteld over hygiënemaatregelen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen, met inbegrip van de verplichting tot toepassing of gebruik 
hiervan. Onder 'persoonlijke beschermingsmiddelen' wordt ingevolge art. 58a lid 1 
Wpg verstaan 'uitrusting die bestemd is om te worden gedragen of vastgehouden 
teneinde de eigen of een andere persoon zoveel mogelijk te beschermen tegen de 
overdracht van het virus SARS-CoV-2'. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat 
met 'persoonlijke beschermingsmiddelen' onder meer is gedoeld op een mondkapje. 

3.2 Artikelen 58a en 58j Wpg zijn opgenomen in hoofdstuk Va van de Wpg. Dit hoofdstuk 
vervalt van rechtswege na drie maanden. Een verlenging moet worden voorgehangen 
aan de Eerste en Tweede Kamer (art. VIII van de tijdelijke wet maatregelen covid-19). 
Daarnaast kunnen de bevoegdheden uit dit hoofdstuk alleen worden toegepast voor 
zover dat gelet op de ernst van de bedreiging van de volksgezondheid noodzakelijk is, 
in overeenstemming is met de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat en 
voldoet aan de eisen van proportionaliteit en evenredigheid (art. 58b lid 2 Wpg). 

3.3 Ook een ministeriële regeling die op hoofdstuk Va is gebaseerd moet voldoen aan 
strikte procedurevoorschriften. Een dergelijke regeling moet worden vastgesteld door 
de minister van VWS, de minister van JenV en de minister van BZK en moet in 
overstemming zijn met de minister die het mede aangaat en met het gevoelen van de 
ministerraad (art. 58c lid 1 Wpg en art. 58a lid 1 Wpg). Daarnaast moet de 
ministeriële regeling binnen twee dagen aan de Eerste en Tweede Kamer worden 
voorgelegd en treedt zij pas een week na deze overlegging in werking. Als de Tweede 
Kamer binnen die termijn besluit niet in te stemmen met de regeling, vervalt de 
regeling van rechtswege (art. 58c lid 2 Wpg). 

3.4 Op hoofdstuk Va Wpg gebaseerde ministeriële regelingen vervallen eveneens van 
rechtswege na drie maanden (art. 8.1 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19). 

De ministeriële regeling 
3.5 De Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 is zo'n regeling die is 

gebaseerd op hoofdstuk Va van de Wpg- meer in het bijzonder op art. 58j lid 1, 
aanhef en onder a, Wpg. 

In eerste aanleg heeft appellante de vordering die ertoe strekt de gehele 
Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 onverbindend te 
verklaren, ingetrokken (zie ook rov. 4.1). De Staat gaat er dan ook vanuit 
dat deze vordering abusievelijk in het petitum van de memorie van grieven is 
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opgenomen, ook nu enige toelichting op het ondanks de eerdere intrekking 
(opnieuw) instellen van deze vordering ontbreekt. 

3.6 Met de Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 zijn aan de Tijdelijke 
regeling maatregelen covid-19 (Trm) onder meer de artikelen 2a.l en 2a.2 (oud) Trm 
toegevoegd - de artikelen waarop de vordering van appellante ziet. 

3.7 Art. 2a.1 (oud) Trm bevatte de algemene mondkapjesplicht. In dat artikel was bepaald 
dat personen van dertien jaar en ouder een mondkapje dragen in publieke 
binnenruimten, tenzij zij geplaceerd zijn en anderhalve meter afstand houden. In art. 
2a.2 (oud) Trm was de regeling voor scholen te vinden. Per 26 juni 2021 zijn deze 
bepalingen komen te vervallen. 

Daarmee is ook het belang van appellante bij haar vordering komen te 
vervallen, voor zover die vordering is gericht op de algemene 
mondkapjesplicht of op het middelbaar en hoger onderwijs. 

3.8 In plaats daarvan is een nieuw art. 2a.l Trm ingevoerd. Op grond van die bepaling 
moeten personen in, kort gezegd, het voortgezet onderwijs een mondkapje dragen. 
Daarop gelden diverse uitzonderingen. Met die uitzonderingen komt de verplichting tot 
het dragen van een mondkapje kort gezegd erop neer dat in het voortgezet onderwijs 
(alleen) buiten de les een mondkapje moet worden gedragen. 

Nadere uitzonderingen gelden voor het geval het dragen van een mondkapje 
een belemmering vormt voor deelname aan dan wel verzorging van een 
onderwijsactiviteit, zoals bij praktijkonderwijs (art. 2a.l lid 2 Trm). 

3.9 Uitzonderingen op de mondkapjesplicht binnen het voortgezet onderwijs gelden op 
grond van het nieuwe art. 2a.2 Trm verder (onder meer) voor personen die vanwege 
een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen en tijdens het sporten. 

4 Nut en noodzaak mondkapjesplicht voldoende aannemelijk 

4.1 De grieven van appellante steunen in belangrijke mate op de stelling dat niet 
(onomstotelijk) is bewezen dat mondkapjes daadwerkelijk bijdragen aan de bestrijding 
van de coronapandemie. 

4.2 Het is juist dat - zoals het OMT ook heeft aangeven - in de wetenschap discussie 
bestaat over het effect van het gebruik van mondkapjes. Deze onzekerheid neemt 
echter niet weg dat er aanwijzingen zijn dat mondkapjes een positief effect hebben op 
de bestrijding van de coronapandemie. Op deze mogelijke positieve effecten is ook 
gewezen in de adviezen van het OMT, het ECDC en de WHO - zoals hierna zal blijken. 
De Staat mag zich bij het treffen van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus 
baseren op deze adviezen. Daarbij speelt ook een rol dat het verloop van de pandemie 
geen tijd laat om eerst het precieze effect van het gebruik van mondkapjes vast te 
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stellen. De Staat benadrukt in dit verband dat op grond van het EVRM op hem een 
positieve verplichting rust om de volksgezondheid te beschermen. 

4.3 De Staat wijst er verder op dat een kortgedingprocedure zich niet leent voor een 
uitvoerig debat om de wetenschappelijke waarde van de adviezen die leidend zijn in 
het kader van de bestrijding van het coronavirus, en die breed worden gedragen door 
een grote groep deskundigen, vast te stellen. Er is pas ruimte voor rechterlijk ingrijpen 
als evident is dat de adviezen die de Staat heeft gevolgd onbegrijpelijk zijn.25 

4.4 Die situatie doet zich hier niet voor. De Staat heeft dan ook in redelijkheid kunnen 
besluiten tot de mondkapjesplicht op het voortgezet onderwijs. 

HetOMT 
4.5 Het OMT heeft steeds gewezen op de onzekerheid over het effect van het gebruik van 

mondkapjes. Tegelijkertijd heeft het OMT onder de aandacht gebracht dat de 
epidemiologische situatie een belangrijke rol speelt bij het bepalen of en wanneer 
welke maatregelen aangewezen zijn, ook als nog onzekerheid bestaat over de bijdrage 
die een maatregel kan leveren aan de bestrijding van de epidemie.26 

4.6 Het OMT heeft in zijn adviezen van 4 mei 2020 en 28 juli 2020 reeds aangegeven dat 
mondkapjes mogelijk bijdragen aan het beperken van de verspreiding van COVID-19 
door presymptomatische patiënten in ruimtes waar voldoende afstand houden niet 
mogelijk is. In deze adviezen heeft het OMT daarom geadviseerd dat gebruik van 
mondkapjes overwogen kan worden in die situaties waar het niet mogelijk is om 
anderhalve meter afstand te houden en triage toe te passen.?? 

4. 7 In het advies van 13 oktober 2020 heeft het OMT hieraan toegevoegd dat naar zijn 
oordeel de discrepantie tussen breed maskergebruik en geringe effect ervan door de 
sterke verspreiding van het coronavirus is afgenomen. Daarbij heeft het OMT erop 
gewezen dat er al bij SARS-1-virus, andere respiratoire virussen, en recent ook bij 
Covid-19, epidemiologische data en ook dierexperimenteel enige ondersteuning is te 
vinden dat een reductie aan de blootstelling aan het virus tot een mildere infectie leidt. 
Naar het oordeel van het OMT kunnen mondkapjes hierbij wellicht een rol spelen en de 
ernst van de ziekte als gevolg van besmetting kunnen verminderen. Ook wijst het OMT 
erop dat ervan kan worden uitgegaan dat mondkapjes de overdracht van andere 
luchtwegvirussen tegengaan, wat de te verwachten druk op huisartspraktijken en 
GGD-teststraten zou verminderen. Het OMT benadrukte de zorgelijke epidemiologische 
situatie in Nederland en wijst op het belang van heldere en eenduidige communicatie, 
ook omdat de maatschappelijke discussie over het gebruik van mondkapjes de 
algemene communicatie en naleving van andere belangrijke maatregelen verstoort. 

25 Zie hfst. 4 van de conclusie van antwoord en ook hierna in 5 5.3. 
26 Advies OMT van 28 juli 2020 n.a.v. 73e OMT COVID-19, deel 1. 
27 Advies OMT van 4 mei 2020 n.a.v. 66° OMT COVID-19, p. 5; advies OMT van 28 juli 2020 n.a.v. 73e 0MT 

COVID-19, deel 1, p. 4. 
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Het OMT geeft daarbij een aantal aandachtspunten mee die bij het opleggen van een 
mondkapjesplicht in acht moeten worden genomen, waaronder dat mondkapjes niet 
zijn bedoeld voor continu gebruik over de hele dag.28 

4.8 Hieruit volgt dat - anders dan appellante stelt - het OMT wel degelijk heeft 
geadviseerd dat een mondkapjesplicht overwogen kan worden in situaties waar het 
niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden en triage toe te passen. Dat 
op dit moment mondkapjes moeten worden gedragen op een aantal plaatsen waar het 
mensen niet altijd lukt om afstand te houden is dan ook in lijn met de adviezen van 
het OMT. Ook heeft het OMT gewezen op aanwijzingen voor positieve effecten van 
mondkapjes op de bestrijding van de coronapandemie.2 

4.9 Ook in het advies van 16 mei 2021 heeft het OMT nogmaals het belang van strikte 
opvolging van de basisregels, waaronder het gebruik van mondkapjes, onderstreept.30 

Het OMT ziet het gebruik van mondkapjes inmiddels als basisregel. 

4.10 Het OMT heeft ook in zijn recente advies van 18 juni 2021 erop gewezen dat de reden 
voor het gebruik van mondkapjes in de openbare ruimtes was om te voorkomen dat 
personen die pre- of asymptomatisch zijn, het virus binnen de anderhalve meter 
overdragen naar bevattelijke (niet-beschermde) personen. Het OMT adviseert daarbij 
uitdrukkelijk (i) om in situaties waar het niet mogelijk is om afstand te houden en 
triage uit te voeren de mondkapjesplicht te handhaven en (ii) om de mondkapjesplicht 
in het voortgezet onderwijs te handhaven.?1 

WHO 
4.11 Verder is de verplichting om mondkapjes te dragen in lijn met de adviezen van de 

WHO. De WHO ziet het gebruik van mondkapjes als een belangrijke maatregel om 
transmissie van het coronavirus tegen te gaan en levens te redden. Op de website van 
de WHO is aangegeven: 

"Masks are a key measure to suppress transmission and save lives. 

Masks should be used as part of a comprehensive 'Do it all!' approach 
including physical distancing, avoiding crowded, closed and close-contact 
settings, good ventilation, cleaning hands, covering sneezes and coughs, and 
more. 

Depending on the type, masks can be used for either protection of healthy 
persons or to prevent onward transmission."32 

28 Advies OMT van 13 oktober 2020 n.a.v. 8O° OMT COVID-19, p. 7-9. 
29 Zie ook het vonnis van de voorzieningenrechter van 17 juni 2021, ECLI:NL:RBDHA:6211, rov. 4.6-4.7. 
30 Advies OMT van 16 mei 2021 n.a.v. 113° 0MT, p. 3. 
31 Advies OMT van 18 juni 2021 n.a.v. het 116°en 117 0MT, p. 11. 
32 Zie https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks, onder Why should 

people wear masks? 
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4.12 Net als het OMT, stelt ook de WHO in haar onderzoeken vast dat het direct 
wetenschappelijk bewijs voor het effect van het gebruik van mondkapjes op de 
verspreiding van virussen (vooralsnog) beperkt is. Niettemin en hoewel onder ogen is 
gezien dat er mensen zijn die last kunnen hebben van enkele (lichte) bijwerkingen 
door het langdurig dragen van een mondkapje, heeft de WHO al op 5 juni 2020 
geadviseerd dat het gebruik van mondkapjes in bepaalde situaties het overwegen 
waard is. Dit vanwege het toenemend aantal observationeel onderzoeken over het 
effect van mondkapjes bij het tegengaan van presymptomatische en asymptomatische 
verspreiding op plekken waar afstand houden lastig is: 

"Many countries have recommended the use of fabric masks/face coverings 
for the general public. At the present time, the widespread use of masks by 
healthy people in the community setting is not yet supported by high quality 
or direct scientific evidence and there are potential benefits and harms to 
consider (see below). 

However, taking into account the available studies evaluating pre- and 
asymptomatic transmission, a growing compendium of observational 
evidence on the use of masks by the general public in several countries, 
individual values and preferences, as well as the difficulty of physical 
distancing in many contexts, WHO has updated its guidance to advise that to 
prevent COVID-19 transmission effectively in areas of community 
transmission, governments should encourage the general public to wear 
masks in specific situations and settings as part of a comprehensive approach 
to suppress SARS-CoV-2 transmission. "33 

4.13 Reden voor deze aanbeveling is dat het dragen van een mondkapje leidt tot een 
mogelijk verminderd blootstellingsrisico vanuit geïnfecteerde personen die nog geen 
symptomen ontwikkelen: 

"The likely advantages of the use of masks by healthy people in the general 
public include: 
• reduced potential exposure risk from infected persons before they 

develop symptoms;"34 

4.14 In de Interim guidance 'Mask use in the context of COVID-19' van 1 december 2020 
benadrukt de WHO dat het gebruik van mondkapjes één van de noodzakelijke 
maatregelen is om overdracht van het virus te voorkomen. Ook in dit rapport adviseert 
de WHO gebruik van mondkapjes als onderdeel van de maatregelen om verspreiding 
van SARS-CoV-2 tegen te gaan. Zo adviseert de WHO om mondkapjes te dragen in 
publieke binnenruimten waar het bewaren van een veilig afstand lastig is, zoals in 
winkels en scholen: 

33 WHO, 'Advice on the use of maske in the context of COVID-19', 5 juni 2020, p. 6 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCOv-IPC MaskS-2020.4-eng.pdf). 

34 WHO, 'Advice on the use of masks in the context of COVID-19', 5 juni 2020, p. 7. 
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"In areas of known or suspected community or cluster SARS-CoV-2 
transmission: 
• WHO advises that the general public should wear a non-medical mask in 

indoor (e.g. shops, shared workplaces, schools- see Table 2 for details) 
or outdoor settings where physical distancing of at least 1 metre cannot 
be maintained."35 

Zie ook: 

"The World Health Organization (WHO) advises the use of masks as part of a 
comprehensive package of prevention and control measures to limit the 
spread of SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. A mask alone, even 
when it is used correctly, is insufficient to provide adequate protection or 
source control. Other infection prevention and control (IPC) measures include 
hand hygiene, physical distancing of at least 1 metre, avoidance of touching 
one's face, respiratory etiquette, adequate ventilation in indoor settings, 
testing, contact tracing, quarantine and isolation. Together these measures 
are critical to prevent human-to-human transmission of SARS-Co\V-2, 36 

..) 
The WHO COVID-19 IPC GDG considered all available evidence on the use of 
masks by the general public including effectiveness, level of certainty and 
other potential benefits and harms, with respect to transmission scenarios, 
indoor versus outdoor settings, physical distancing and ventilation. Despite 
the limited evidence of protective efficacy of mask wearing in community 
settings, in addition to all other recommended preventive measures, the GDG 
advised mask wearing in the following settings: 
l. In areas with known or suspected community or cluster transmission of 
SARS-CoV-2, WHO advises mask use by the public in the following situations 
(see Table 2): 

Indoor settings: 
in public indoor settings where ventilation is known to be poor regardless 
of physical distancing: limited or no opening of windows and doors for 
natural ventilation; ventilation system is not properly functioning or 
maintained; or cannot be assessed; 
in public indoor settings that have adequate ventilation if physical distancing 
of at least 1 metre cannot be maintained;37 

ECDC 
4.15 Ook het ECDC adviseert het gebruik van mondkapjes in bepaalde situaties. Zo staat in 

de Q&A over preventie en COVID-19 dat het dragen van een mondkapje kan bijdragen 
aan het voorkomen van besmettingen in situaties waarin het niet mogelijk is gepaste 
afstand te bewaren. De ECDC adviseert dan ook klemmend om binnen, bijvoorbeeld in 
supermarkten en het OV, op drukke plekken in de buitenlucht en in situaties waarin 

35 Zie https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home 
care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronayirus-(2019-nçoy)-outbreak. 

36 WHO, 'Mask use in the context of COVID-19', 1 december 2020, p. 1 (link in vorige voetnoot). 
37 WHO, 'Mask use in the context of COVID-19', 1 december 2020, p. 8. 
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het bewaren van een veilige afstand niet gewaarborgd kan worden, mondkapjes te 
gebruiken. 

"l. How can I avoid getting infected? 
The main ways you can avoid getting infected are by keeping your distance 
from others, wearing a mask in situations where physical distancing is not 
possible and keeping your hands clean. 
ECDC also recommends maintaining physical distance (of ideally two metres) 
between others in public places and indoors, and to avoid gatherings of large 
groups of people. 
The use of face masks, both indoors (e.g. supermarkets, shops and public 
transport) and in crowded outdoor situations, is strongly advised in areas 
with increased incidence of COVID-19 and when physical distancing cannot 
be guaranteed."38 

Zie verder ook het nieuwsbericht van 9 maart 2021 op de website van de 
ECDC, waarin de ECDC op basis van het laatste onderzoek over het gebruik 
van mondkapjes tot hetzelfde advies komt: 

"Help slow the spread of COVID-19 - wear a face mask! 
We have cross-checked all the latest research on the use of face masks 
during the pandemic. 
We recommend using face masks when you are in a confined or crowded 
public space, you are vulnerable to severe COVID-19, or you have a sick 
person in your household. 
Face masks will be most effective if you also follow physical distancing, 
proper hand hygiene and good ventilation practices."39 

4.16 Ook wordt het gebruik van mondkapjes door het ECDC beschouwd als onderdeel van 
de algemene maatregelen van de COVID-19-pandemie. Daarbij geeft het ECDC ook 
voorbeelden van gevallen waarin mondkapjes gedragen zouden kunnen worden. 

Zie: Rapport van 15 februari 2021, Using face masks in the community: first 
update - Effectiveness in reducing transmission of COVID-19: 

"Although the evidence for the use of medical face masks in the community 
to prevent COVID-19 is limited, face masks should be considered as a non 
pharmaceutical intervention in combination with other measures as part of 
efforts to control the COVID-19 pandemic. 

Taking into account the available evidence, the transmission characteristics of 
SARS-CoV-2, the feasibility and potential harms associated with the use of 
various types of face masks, the following options are proposed: 
In areas with community transmission of COVID-19, wearing a medical or 
non-medical face mask is recommended in confined public spaces and can be 
considered in crowded outdoor settings. 

38 Zie: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers/questions-answers-prevention. 
39 Zie: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/help-slow-spread-coyid-19-year-face-mask. 
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For people vulnerable to severe COVID-19, such as the elderly or those with 
underlying medical conditions, the use of medical face masks is 
recommended as a means of personal protection in the above-mentioned 
settings. 
In households, the use of medical face masks is recommended for people 
with symptoms of COVID-19 or confirmed COVID-19 and for the people who 
share their household. 
Based on the assessment of the available scientific evidence, no 
recommendation can be made on the preferred use of medical or non 
medical face masks in the community. 
When non-medical face masks are used, it is advisable that masks that 
comply with available guidelines for filtration efficacy and breathability are 
preferred." 40 

4.17 Uit het voorgaande komt naar voren dat ook het ECDC het dragen van een mondkapje 
adviseert in (onder meer) publieke binnenruimten, en het gebruik van een mondkapje 
ziet als onderdeel van een algeheel pakket van maatregelen. Het ECDC wijst in dit 
rapport erop dat het wetenschappelijk bewijs voor het effect van mondkapjes beperkt 
en onzeker is, maar dat er wel enig bewijs is van wetenschappelijke studies die erop 
wijzen dat het gebruik van mondkapjes de verspreiding van ademhalingsdruppels in de 
omgeving kan verminderen.41 Daarom wordt gebruik van het mondkapje geadviseerd. 

5 Bespreking van de grieven 

5.1 Uit het voorgaande blijkt al dat de Staat - in lijn met de adviezen van het OMT, WHO 
en ECDC, in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot het invoeren van een 
mondkapjesplicht op scholen. Gelet op deze adviezen is in voldoende mate 
aannemelijk dat dat de mondkapjesverplichting bijdraagt aan de bestrijding van de 
corona-epidemie. Voor zover al sprake is van een inperking van grondrechten, geldt 
aldus dat die inperking gerechtvaardigd is nu zij berust op een wettelijke grondslag, is 
ingegeven door een legitiem doel en proportioneel is. De voorzieningenrechter is dan 
ook terecht tot het oordeel gekomen dat de mondkapjesplicht voor kinderen op 
scholen niet onmiskenbaar onverbindend is. De grieven van appelante dienen dan ook 
te falen. De Staat zal dat per grief nog kort toelichten.42 

5.2 
5.2.1 

Toetsingskader in kort geding ( grief IJ 
De eerste grief is gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter in rov. 4.243 

dat de Staat bij het treffen van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus een 
grote mate van (beleids)vrijheid heeft, zodat pas plaats is voor rechterlijk ingrijpen als 
evident is dat de Staat onjuiste keuzes maakt. Volgens appellante had de 

«0 Zie onder het kopje 'Recommendations': https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face 
masks-com mun ity-reducing-covid-19-transmission. 

+1 ECDC, 'Using face masks in the community: first updates, 15 februari 2021, p. 2. Te raadplegen via de 
hiervoor genoemde webpagina. Zie ook, meer uitgebreid, p. 11-12van het rapport. 

42 Behalve grief XIV, die geen zelfstandige betekenis heeft en geen afzonderlijke bespreking behoeft. 
43 In de memorie van grieven staat rov. 4.3, maar uit het citaat is duidelijk dat rov. 4.2 is bedoeld. 
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voorzieningenrechter (deels) een volle toets moeten aanleggen. De grief slaagt niet. 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.3 
5.3.1 

5.3.2 

De vraag welke maatregelen moeten worden getroffen ter bestrijding van de 
coronacrisis vergt primair een politieke afweging, waarbij de Staat een grote mate van 
beleidsruimte heeft. Dit is vaste rechtspraak.44 

Het is eveneens vaste rechtspraak dat de civiele rechter - en zeker de rechter in kort 
geding - zich terughoudend moet opstellen bij de beoordeling van de keuzes die de 
Staat binnen de grenzen van zijn beoordelings- en beleidsruimte maakt. Er is geen 
plaats voor een eigen, "volle" afweging door de burgerlijk rechter. Alleen als evident is 
dat de Staat onjuiste keuzes maakt en de Staat dus in redelijkheid niet voor het 
gevoerde beleid heeft kunnen kiezen, is plaats voor rechterlijk ingrijpen. De rechter in 
kort geding heeft bovendien slechts bij een onmiskenbaar onverbindende regeling de 
bevoegdheid om de betreffende bepalingen buiten werking te stellen. Daarvan is pas 
sprake als buiten redelijke twijfel staat dat de regeling onverbindend is: slechts dan is 
het verantwoord om in kort geding een voorziening te treffen zoals gevorderd.45 

Daarbij wijst de Staat erop dat hoofdstuk Va van de Wpg diverse 
(procedurele) waarborgen bevat (zie hiervoor in hfst. 3), die het 
democratisch gelegitimeerde karakter van de Tijdelijke regeling maatregelen 
covid-19 verder versterken. Over het beleid ter bestrijding van de 
coronacrisis wordt nauwgezet verantwoording afgelegd aan de Tweede Kamer 
en de tot op heden gemaakte keuzes worden gesteund door een meerderheid 
van de Tweede Kamer. 

Deze toetsingsmaatstaf in kort geding geldt - anders dan appellante meent  
eveneens waar het gaat om de uitvoering van een delegatiebepaling uit de Grondwet, 
of bij een toetsing aan de Grondwet, het EVRM6 of het EU-Handvest. 

Een mondkapje is een persoonlijk beschermingsmiddel (grief JIJ 
De tweede grief richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter in rov. 4.5 
dat art 58j lid 1, aanhef en onder a, Wpg een deugdelijke wettelijke basis vormt voor 
de invoering van de mondkapjesplicht. Appellante betoogt, kort gezegd, dat een 
mondkapje niet kan worden aangemerkt als een persoonlijk beschermingsmiddel in de 
zin van art. 58a lid 1 Wpg, omdat er geen overtuigend bewijs is dat mondkapjes 
beschermen tegen overdracht van het coronavirus. 

Op de voet van art. 58j lid 1, aanhef en onder a, Wpg kunnen bij ministeriële regeling 
regels worden gesteld over (onder meer) de verplichting tot toepassing van 

«« Zie o.a. Gerechtshof Den Haag 26 februari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:285, rov. 6.3 en Gerechtshof Den 
Haag 18 mei 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:868, rov. 5.2. Zie meer uitgebreid, ook voor wat betreft 
verwijzingen naar jurisprudentie, onder 4.2 van de conclusie van antwoord. 

«5 Zie o.a. Gerechtshof Den Haag 26 februari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:285, rov. 6.3 en Gerechtshof Den 
Haag 18 mei 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:868, rov. 5.2; HR 13 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2068 
en HR 1 juli 1983, ECLI:NL:HR:1983:AD5666. Vgl. onder 4.1 van de conclusie van antwoord. 

«6 De door appellante in $ 6 MvG aangehaalde uitspraken van het EHRM betreffen geen procedures in kort 
geding en gaan evenmin over het buiten werking stellen van wet- of regelgeving. 
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persoonlijke beschermingsmiddelen. Art. 58a Wpg definieert 'persoonlijke 
beschermingsmiddelen' daarbij als: uitrusting die bestemd is om te worden gedragen 
of vastgehouden teneinde de eigen of een andere persoon zoveel mogelijk te 
beschermen tegen overdracht van het virus SARS-CoV-2. 

5.3.3 In de memorie van toelichting bij art. 58j Wpg is uitdrukkelijk opgenomen dat met 
'persoonlijke beschermingsmiddelen' ook is gedoeld op mondkapjes. Hierop stuit de 
grief reeds af. 

Zie Kamerstukken II 2019/20, 35526, nr. 3, p. 86: 

"Het voorgestelde artikel 58j bevat een delegatiegrondslag voor het stellen 
van andere regels bij ministeriële regeling. Bij hygiënemaatregelen en 
beschermingsmiddelen, genoemd in het eerste lid, onder a, kan het gaan om 
maatregelen gericht op ontsmetting dan wel mondkapjes, brillen en kleding." 

Zie overigens ook Kamerstukken II 2019/20, 35526, nr. 24, p. 11: 

"Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn (niet 
medische)mondkapjes (die zowel mond als neus bedekken), spatbrillen, 
handschoenen of kleding die bescherming biedt tegen overdracht van het 
virus, zowel voor de drager als voor anderen" 

Dat een mondkapje geen persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van 
bepaalde Unierechtelijke richtlijnen zou zijn, zoals in § 16 MvG wordt gesteld, 
is daarbij - als dat al zo zou zijn - niet relevant. Overigens valt dit, anders 
dan appellante stelt, ook niet af te leiden uit de als productie 3 en 5 
overgelegde rapporten van het ECDC. 

5.3.4 Overigens is een mondkapje ook bestemd om te worden gedragen teneinde de eigen 
of een andere persoon zoveel mogelijk te beschermen tegen het virus SARS-CoV-2. 
Daarvoor is niet nodig dat er "overtuigend bewijs" bestaat dat mondkapjes 
beschermen tegen de overdracht van het coronavirus: waar het om gaat is of het 
mondkapje is bedoeld ('bestemd') om zoveel mogelijk te beschermen tegen de 
overdracht van het coronavirus. Dat is het geval. Ook om deze reden faalt de grief. 

5.4 De systematiek van de wet is juist (grief III): 
5.4.1 De derde grief komt op tegen rov. 4.5 van het bestreden vonnis, waarin de 

voorzieningenrechter het standpunt van appellante verwerpt dat de mondkapjesplicht 
in onderwijsinstellingen geen deugdelijke wettelijke basis heeft, omdat die verplichting 
inbreuk maakt op grondrechten en niet is vastgelegd in een wet in formele zin, maar in 
een ministeriële regeling. Deze grief kan niet slagen. 

5.4.2 De formulering 'bij of krachtens de wet' in (artikel 10 van) de Grondwet drukt uit dat 
de formele wetgever zelf beperkingen aan het betreffende grondrecht mag stellen, 
maar de bevoegdheid daartoe ook mag delegeren aan een lagere wetgever. Dat is in 
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art. 58j lid 1, aanhef en onder a, Wpg gebeurd door te bepalen dat "bij ministeriële 
regeling .) regels (kunnen) worden gesteld over ( ... ) hygiënemaatregelen en 
persoonlijke beschermingsmiddelen". Van die bevoegdheid is met art. 2a.l en 2a.2 
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 gebruik gemaakt. 

Vgl. ook het advies van de Raad van State van 25 mei 2020, Voorlichting 
over grondwettelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen: 

"Soms mag de formele wetgever de bevoegdheid om beperkingen op de 
uitoefening van grondrechten te stellen aan lagere wetgevers overdragen 
('delegeren'). Of de formele wetgever dat mag, hangt af van de vraag of de 
grondwetsbepaling hem expliciet een delegatiebevoegdheid toedeelt. Dat 
gebeurt door het gebruik van een vorm van het werkwoord 'regelen', de 
zelfstandige naamwoorden 'regels' of 'regeling', of de uitdrukking '(bij of) 
krachtens de wet'. (...)"7 

5.4.3 Hierbij is onder ogen gezien dat de ministeriële regelingen die op grond van hoofdstuk 
Va Wpg kunnen worden getroffen, ingrijpend van aard kunnen zijn. Vanwege de 
bijzondere omstandigheden tijdens de corona-epidemie en de daarmee gepaard 
gaande noodzaak tot het (met grote spoed) dikwijls moeten wijzigen van de 
regelingen, is deze vorm van delegatie echter onontkoombaar geacht.48 

Zie ook het advies van de Raad van State bij de invoering van hoofdstuk Va 
Wpg: 

"Naar het oordeel van de Afdeling biedt dit wettelijk raamwerk in het 
algemeen toereikende mogelijkheden en randvoorwaarden voor een 
evenwichtige en grondrechtsconforme afweging. Daarbij acht zij het in de 
bijzondere omstandigheden die op dit moment aan de orde zijn 
gerechtvaardigd dat nadere uitwerking plaatsvindt bij ministeriële regeling. 
Dat is ook grondwettelijk toelaatbaar. 
..) 
Daar waar de Grondwet delegatie toelaat wordt delegatie naar het niveau van 
de ministeriële regeling niet uitdrukkelijk uitgesloten. De Afdeling acht dat 
gelet op de tijdelijkheid van de wet en in de bijzondere omstandigheden van 
dit moment toelaatbaar. Daarbij is van belang dat het wetsvoorstel de 
bandbreedte bepaalt waarbinnen bij ministeriële regeling kan worden op- en 
afgeschaald. Bij ministeriële regeling wordt dus geregeld op welke wijze in de 
dan gegeven situatie van de wettelijk maximaal toegestane ruimte gebruik 
wordt gemaakt en kunnen dus niet meer beperkingen worden opgelegd dan 
de wet toelaat. Juist met het oog op de noodzakelijke afweging van de 
verschillende grondrechtelijke belangen (zie hiervoor punt 2) en de 
proportionaliteit van de maatregelen die in die afweging steeds opnieuw moet 
worden bepaald, is snelle aanpassing bij ministeriële regeling noodzakelijk."49 

«7 Voorlichting over grondwettelijke aspecten van (voorgenomen) crisismaatregelen 25 mei 2020, Afdeling 
advisering RVS, W.04.20.0139/I/Vo, paragraaf 4 onder b (Kamerstukken 1I 2019/20, 25295, 742). 

«s Kamerstukken II 2019/20, 35526, nr. 3, p. 8. 
«s Kamerstukken II 2019/20, 35526, nr. 4, p. 7-8. 
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5.4.4 

5.4.5 

5.4.6 

5.4.7 

Dat de bevoegdheid tot het invoeren van een mondkapjesplicht in art. 58j lid 1, aanhef 
en onder a, Wpg is gedelegeerd, betekent overigens ook niet dat over de uitoefening 
van deze bevoegdheid geen verantwoording wordt afgelegd in het parlement. 

Deze democratische controle heeft allereerst vooraf, bij de invoering van art. 58j Wpg, 
plaatsgevonden. Bij de parlementaire behandeling is destijds uitdrukkelijk aan de orde 
gekomen dat deze bepaling het invoeren van een mondkapjesplicht mogelijk maakt 
(zie ook hiervoor in 5.3.3). Daarmee is door de Eerste en Tweede Kamer ingestemd.5O 

Verder is zowel ten aanzien van hoofdstuk Va van de Wpg (waarin art. 58j is 
opgenomen) als ten aanzien van de daarop gebaseerde ministeriële regelingen, 
voorzien in diverse waarborgen. Die waarborgen zijn onder andere te vinden in het 
verval van rechtswege na drie maanden51 - van zowel hoofdstuk Va Wpg als de daarop 
gebaseerde ministeriële regelingen- en de daarmee gepaard gaande 
verlengingsprocedure. Daarnaast moet bij de toepassing van de bevoegdheden uit 
hoofdstuk Va zijn voldaan aan de vereisten van art. 58b Wpg. Deze vereisten 
stemmen in belangrijke mate overeen met de vereisten die gelden voor inperking van 
de grond- en mensenrechten en bieden daarmee een helder toetsingskader, ook voor 
de rechter. Verder moet een ministeriële regeling binnen twee dagen aan de Tweede 
en Eerste Kamer worden voorgelegd en treedt zij pas een week na deze overlegging in 
werking. Als de Tweede Kamer binnen die termijn besluit niet in te stemmen met de 
regeling, vervalt de regeling van rechtswege.52 Ook op deze manieren is voorzien in 
democratische controle (zie meer uitgebreid hiervoor in 3.2-3.3). 

De gehanteerde wettelijke systematiek is evenmin in strijd met de Aanwijzingen voor 
de regelgeving- nog daargelaten dat zelfs als van dergelijke strijdigheid sprake zou 
zijn, dit niet ertoe kan leiden dat de regeling onmiskenbaar onverbindend is. Daarvoor 
is immers nodig dat de regeling strijdig is met hogere regelgeving. De Aanwijzingen 
voor de regelgeving is geen algemeen verbindend voorschrift, maar heeft het karakter 
van een interne regeling (aanwijzing 1.2)- en is hoe dan ook geen hogere regeling. 

De coronacrisis is bij uitstek een situatie waarin voortdurend met grote spoed 
maatregelen, zoals de mondkapjesplicht, moeten kunnen worden genomen 
en gewijzigd (aanwijzing 2.24). Daaraan doet vanzelfsprekend niet af dat nu 
- achteraf - kan worden vastgesteld dat er tot op heden slechts eenmaal 
reden is geweest de regeling ten aanzien van de mondkapjesplicht op scholen 
te wijzigen. Bovendien geldt ook voor die wijziging dat, nu de 
(epidemiologische) situatie een versoepeling ten aanzien van de 
mondkapjesplicht toelaat, die wijziging met grote spoed moet worden 
doorgevoerd. Verder bevat hoofdstuk Va van de Wpg waar mogelijk en voor 

so Hierbij is ook kennis genomen van het advies van de Orde van Advocaten. Dat advies heeft tot diverse 
wijzigingen in het wetsvoorstel geleid. Zie Kamerstukken 11 2019/2020, 35526, nr. 3, par. 10.4.3. 

s1 Onjuist is dus de gedachte dat deze wet zou gelden tot 1 september 2023, zie 5 29 MvG. 
s2 In het geval van een zeer dringende omstandigheden waarin ter beperking van gevaar direct moet worden 

gehandeld kan een regeling onverwijld bekend worden gemaakt en in werking treden. De regeling vervalt 
dan alsnog van rechtswege als de Tweede Kamer besluit niet in te stemmen (art. 58c lid 3 Wpg). 
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zover nodig de hoofdelementen van de regeling (aanwijzing 2.19). 

5.5 Inzichten en het daarop gebaseerde beleid kunnen veranderen (grief IV): 
5.5.1 Met de vierde grief komt appellante op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter 

in rov. 4.6 dat de precieze gang van zaken in de aanloop naar de totstandkoming van 
de mondkapjesplicht niet relevant is in deze procedure. Volgens appellanten maakt die 
gang van zaken duidelijk dat de Staat wist dat mondkapjes niet werken en alleen uit 
politieke afwegingen tot invoering van de mondkapjesplicht is overgegaan. Deze grief 
kan niet slagen. 

5.5.2 De voorzieningenrechter heeft in rov. 4.6- met juistheid en in hoger beroep ook 
onbestreden - geoordeeld (i) dat de gevorderde onverbindendverklaring slechts 
werking heeft voor de toekomst, (ii) dat daarvoor enkel plaats is als uit een toetsing 
ex nunc blijkt dat de Staat onrechtmatig handelt en (iii) dat een gewijzigde 
(epidemiologische) situatie logischerwijs tot gewijzigde inzichten en andere 
beslissingen leiden. 

5.5.3 In dat licht bezien is eveneens juist het oordeel van de voorzieningenrechter dat de 
precieze gang van zaken in het verleden niet relevant is. Anders dan appellante 
kennelijk meent, zegt de voorzieningenrechter hiermee niet dat de gang van zaken in 
het verleden "in het geheel niet relevant is". 

5.5.4 Daarbij komt dat onjuist is dat "de Staat wist dat mondkapjes niet werken en alleen uit 
politieke afwegingen tot invoering van de mondkapjesplicht is gekomen" en "een 
zwabberend mondkapjesbeleid heeft gevoerd". De Staat heeft - daarbij mede afgaand 
op onder andere de adviezen van het OMT, waarin is gewezen op de bestaande 
onzekerheden over de effecten van mondkapjes - in eerste instantie geen noodzaak 
gezien voor een mondkapjesplicht. Later is dat, onder meer door wijzigingen in de 
(epidemiologische) situatie, anders geworden - zoals uitgebreid is toegelicht in de 
hoofdstukken 2 en 4. 

5.6 Mondkapjesplicht dient legitiem doel en is noodzakelijk (grieven V en VI): 
5.6.1 De vijfde grief richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter in rov. 4. 7 dat 

de bestrijding en beheersing van de coronapandemie een legitiem doel vormt dat 
beperking van grondrechten kan rechtvaardigen. De zesde grief richt zich eveneens 
tegen rov. 4.7, maar dan tegen het oordeel dat de Staat voldoende heeft onderbouwd 
waarom hij de mondkapjesplicht in onderwijsinstellingen noodzakelijk acht. 

5.6.2 Beide oordelen zijn volgens appellante onjuist omdat, kort gezegd, mondkapjes niet 
zouden werken. Volgens appellante zouden het OMT, de WHO en het ECDC geen 
mondkapjesplicht adviseren, althans zouden zij het positieve effect ervan niet 
onderschrijven. 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 



20/26 

5.6.3 

5.6.4 

Deze grieven falen. De Staat wijst in dit verband op hoofdstuk 2 en 4 van deze 
memorie en hoofdstuk 5 en 6 van de conclusie van antwoord.53 In aanvulling daarop 
merkt de Staat nog het volgende op: 

- Het is onjuist dat de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het OMT 
(opnieuw) het dragen van mondkapjes zou hebben geadviseerd, zoals 
appellante lijkt te menen (§ 39-40). De voorzieningenrechter overweegt dat het 
OMT (opnieuw) heeft geconcludeerd dat niet-medische mondkapjes mogelijk 
enig positief effect hebben.54 

- De opmerking van de woordvoerder van het RIVM in de als productie 7 
overgelegde e-mailcorrespondentie dient in zijn context te worden gelezen. 
Hiermee wordt bedoeld dat de grafiek waarop die e-mailwisseling betrekking 
heeft niets zegt over een positief of negatief effect van de mondkapjesplicht in 
(sommige) publieke ruimtes, omdat de mediaan zowel in versie 3 als in de 
laatste versie 4 van het artikel vrijwel op de 0%-lijn ligt en de 
standaardafwijking aan de linker en rechter zijde van de 0%-lijn eveneens 
(vrijwel) even groot is. 

- Verder is de grafiek uit de presentatie van de heer Van Dissel waar in de e-mail 
(zie ook § 84 MvG) naar verwezen wordt afkomstig uit een wetenschappelijk 
artikel dat gepubliceerd is in oktober 2020. De grafiek laat zien dat 
wetenschappelijke discussie mogelijk is over het effect van het gebruik van 
mondkapjes - zoals door de Staat ook bij de gemaakte afwegingen is betrokken. 
Dat er nog veel onduidelijkheid bestaat blijkt ook uit het definitieve onderzoek, 
dat op 19 februari 2021 in het tijdschrift 'Science' is gepubliceerd. De auteurs 
onthouden zich van een (positieve of negatieve) conclusie over het reducerende 
effect van mondneusmaskers.Ss 

Voor zover met de mondkapjesplicht in het voorgezet onderwijs al sprake is van een 
beperking van grond- en mensenrechten, geldt aldus dat die inperking 
gerechtvaardigd is nu zij berust op een wettelijke grondslag, is ingegeven door een 
legitiem doel en proportioneel is. Daarvoor is - anders dan appellante meent - in de 
gegeven omstandigheden niet noodzakelijk dat (onomstotelijk) is bewezen dat 
mondkapjes een significant positief effect sorteren. In dat verband is ook van belang 
dat een mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs, gelet ook op de geldende 
uitzonderingen, hooguit een geringe inbreuk vormt op de eerbieding van de 
persoonlijke levenssfeer. In ieder geval is van een onmiskenbaar onverbindende 
regeling geen sprake. 

s3 Daaruit blijkt ook dat de reden voor de invoering van de mondkapjesplicht op het voortgezet onderwijs niet 
"alleen een politiek besluit" is dat "is gebaseerd op wensdenken". Onjuist is ook dat de mondkapjesplicht 
door minister Van Ark een "gedragsexperiment" is genoemd. 

s« Rb. Den Haag 11 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:982, rov. 4.7 
s5 Brauner e.a., 'Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-19', Science 19 

februari 2021 (vol. 371, issue 6531), https://science.sciencemag.org/content/371/6531/eabd9338. Zie ook 
Vzr. Rb. Den Haag 17 juni 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:6211, rov. 4.7. 
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5. 7 Bewijs effectiviteit mondkapjes ( grief VII, VIII en IX): 
5.7.1 De zevende, achtste en negende grief zijn gericht tegen rov. 4.8 en 4.9- waar de 

voorzieningenrechter, kort gezegd, overweegt dat het nut van het dragen van een 
mondkapje door de Staat in deze procedure niet (onomstotelijk) bewezen hoeft te 
worden. Ter onderbouwing van deze grieven stelt appellante opnieuw dat "geen begin 
van bewijs" geleverd zou zijn dat mondkapjes effectief zijn bij de bestrijding van het 
coronavi rus. 

5.7.2 Deze grieven kunnen niet slagen omdat (i) zowel het OMT, het ECDC als de WHO in 
hun adviezen hebben gewezen op de (mogelijke) positieve effecten van mondkapjes 
en het dragen van mondkapjes hebben geadviseerd ter bestrijding van de corona 
epidemie (ii) meer duidelijkheid over de effectiviteit van mondkapjes thans niet 
beschikbaar is en in de huidige situatie ook niet kan worden afgewacht (iii) de Staat 
zich mag baseren op de adviezen van deze instanties, waarbij moet worden bedacht 
dat de wetenschappelijke waarde of het gewicht van deze adviezen die breed worden 
gedragen door een grote groep deskundigen, niet in onderhavige kort gedingprocedure 
kan worden beoordeeld.S6 

5.7.3 In aanvulling hierop merkt de Staat nog het volgende op: 
- De stelling dat het ECDC het standpunt inneemt dat er geen aanwijzingen zijn 
dat niet-medische mondkapjes effectief zijn en dat "helemaal geen bewijs 
voorhanden is" (§ 63, 70 MvG), is onjuist. In het ECDC-rapport staat onder 
andere: "There is very limited evidence from interventional or observational 
studies on the use of non-medical face masks, respirators and face shields in the 
community. Most studies on face masks in the community have assessed 
medical face masks. Experimental studies indicate that several types of non 
medical face masks have filtration characteristics comparable to that of medical 
face masks.". Daarbij is het effect van medical face masks in het ECDC-rapport 
aangemerkt als 'small to moderate' op basis van 'low to moderate certainty of 
evidence'.57 

- Het is verder, anders dan appellante meent(§ 71 MvG), juist dat de 
voorzieningenrechter in rov. 4.9 wijst op de epidemiologische situatie in 
Nederland. Die epidemiologische situatie is immers van belang bij de 
beoordeling of de Staat, ondanks de onzekerheden rondom de effectiviteit van 
mondkapjes bij de bestrijding van de corona-epidemie, in redelijkheid heeft 
kunnen komen tot een mondkapjesplicht op het voortgezet onderwijs. 

5.8 Mondkapjesplicht op onderwijsinstellingen is proportioneel (grief X) 
5.8.1 Met de tiende grief komt appellante op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter 

in rov. 4.10 dat de in de regeling opgenomen uitzonderingen op de mondkapjesplicht 
reeds maken dat de regeling niet disproportioneel is. Appellente wijst daarbij op 
verschillende publicaties waaruit zou volgen dat langdurig en niet-hygiënisch gebruik 

s6 Zie nader de hoofdstukken 2 en 4 van deze memorie. 
S7 ECDC, 'Using face masks in the community: first updates, 15 februari 2021, p. 11-12 (zie voetnoot 40). 
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van mondkapjes fysiek en mentaal schadelijk zou zijn. Volgens appellante zou ook 
kortdurend gebruik van mondkapjes schadelijk kunnen zijn. 

5.8.2 

5.8.3 

5.8.4 

De Staat stelt voorop dat hij bij het voorschrijven van de mondkapjesplicht in 
belangrijke mate vaart op adviezen van het OMT. In het OMT is brede specialistische 
medische en medisch-epidemiologische deskundigheid verenigd. Ook kinderartsen 
maken onderdeel uit van het OMT.58 De Staat betwist onder verwijzing naar de 
adviezen van het OMT - die in lijn zijn met de aanbevelingen van het ECDC en WHO -, 
dat de in regeling bedoelde (beperkte) mondkapjesverplichting voor het voortgezet 
onderwijs tot zodanige gezondheidsschade zou leiden dat daarvan zou moeten worden 
afgezien.59 De Staat mag ook wat dit betreft in belangrijke mate afgaan op de 
adviezen van zijn eigen deskundige adviseurs. 

Overigens bestrijdt de Staat niet dat langdurig gebruik van een mondkapje enige 
nadelige effecten kan hebben. Het OMT heeft daar in zijn advies van 13 oktober 2020 
ook aandacht voor gevraagd, door erop te wijzen dat niet-medische mondkapjes niet 
bedoeld zijn voor continu gebruik over de hele dag.° 

Om die reden en vanuit het oogpunt van proportionaliteit is bij het dragen van 
mondkapjes sprake van maatwerk, waarbij verschillende uitzonderingen op de 
mondkapjesplicht zijn gemaakt. Verplicht langdurig mondkapjesgebruik wordt 
daarmee voorkomen. Buiten het voortgezet onderwijs geldt - behalve in enkele 
specifieke situaties (zoals in het OV)- geen mondkapjesplicht meer. In het voortgezet 
onderwijs hoeft een mondkapje, kort gezegd, alleen buiten de klas gedragen te 
worden. Leerlingen in het voortgezet onderwijs hoeven voor het overgrote deel van de 
tijd die zij op school doorbrengen dus geen mondkapje te dragen. Daarnaast heeft de 
Staat onder ogen gezien dat nadelige effecten kunnen optreden ingeval van een 
beperking, ziekte of bij het sporten. Ook voor deze gevallen geldt een uitzondering.61 

De Staat wijst verder nog erop dat de scholen een groot deel van de tijd 
sinds de mondkapjesplicht op onderwijsinstellingen geldt, (deels) gesloten 
zijn geweest. De suggestie in de memorie van grieven (§ 78) dat kinderen op 

s8 Bij de adviezen van 28 juli 2020 n.a.v. 73° OMT, van 13 oktober 2020 n.a.v. 8O° OMT en van 18 juni 2021, 
n.a.v. het 116° en 117° 0MT, die zagen op het gebruik van mondkapjes, was de Nederlandse Vereniging 
Kindergeneeskunde vertegenwoordigd door kinderarts Drs. Károly Illy. 

s9 Zie hiervoor in hoofdstuk 4. Die betwisting geldt dus ook voor de als productie 10 en 11 overgelegde 
stukken. Bij het als productie 10 overgelegde onderzoek kunnen ook diverse kanttekeningen worden 
geplaatst, onder andere (i) dat daarin uitdrukkelijk staat vermeld dat het een 'first, rapid' onderzoek 
betreft, gericht op de 'possible adverse medical effects of masks' (p. 2, zie ook p. 32), (ii) dat benadrukt 
wordt dat nader onderzoek nodig is en dat dit onderzoek is gebaseerd op beperkte data (p. 34), (iii) dat 
waar het gaat om kinderen, in dat onderzoek bovendien geen uitsplitsing is gemaakt naar leeftijd, maar 
slechts algemene conclusies zijn getrokken (par. 3.14 ), dat dit onderzoek grotendeels ziet op effecten van 
langdurig (of veelvuldig) gebruik en waar het wel gaat over kortdurend gebruik, niet duidelijk wordt wat 
daaronder wordt verstaan. Productie 11 betreft een ( opinie)artikel, en geen wetenschappelijk onderzoek. 

60 Zie Ook NEN-spec, Mondkapjes voor publiek gebruik - deel 2 (november 2020), waarin een maximale 
gebruiksduur van vier uur is opgenomen (p. 14). Hierin zijn ook vereisten opgenomen met betrekking tot 
de gezondheid, zoals dat geen materialen worden gebruikt die schadelijk zijn voor de huid en dat geen 
schadelijke chemicaliën of kleurstoffen worden gebruikt (p. 18). Mondkapjes moeten aan deze vereisten 
voldoen om voor een NEN-keurmerk in aanmerking te komen. 

61 Zie voor de uitzonderingen verder hoofdstuk 3 van deze memorie. 
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scholen al meer dan een half jaar, vijf dagen per week, gedurende de hele 
schooldag (af en aan) mondkapjes moeten dragen, is ook om die reden 
onjuist. 

5.8.5 

5.9 
5.9.1 

5.9.2 

5.9.3 

Appellanten stellen verder nog dat op niet-hygiënische wijze omgaan met mondkapjes 
gezondheidsrisico's met zich brengt en dat kinderen niet op hygiënische wijze gebruik 
kunnen maken van mondkapjes (§ 79-85 MvG). De Staat wijst in dit verband op de 
instructie over het gebruik van niet-medische mondkapjes die door de Staat is 
gepubliceerd.62 De instructies komen in de kern erop neer dat mondkapjes alleen met 
schone handen bij het elastiek of touwtje aangeraakt moeten worden en dat het 
mondkapje elke vier uur of wanneer deze vies of nat is vervangen moet worden. 
Onduidelijk is waarom deze instructies door kinderen op het voorgezet onderwijs niet 
zouden kunnen worden gevolgd. Als kinderen in het voortgezet onderwijs hun 
mondkapjes op niet-hygiënische wijze zouden gebruiken, kan dat dan ook niet aan de 
Staat worden tegengeworpen. 

Ruimere invulling dan vereist niet aan Staat toe te rekenen (grief XI en XII): 
Met grief XI komt appellante op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter in rov. 
4.11 dat de Staat scholen niet aanzet tot een ruimere invulling van de 
mondkapjesplicht dan in de regeling is voorgeschreven. Grief XII richt zich tegen het 
oordeel in rov. 4.12 dat de in het "zwartboek" opgenomen verklaringen niet afdoen 
aan de verbindendheid van de regeling. Volgens appellante is in de regeling 
onvoldoende duidelijk wie in aanmerking komt voor de uitzondering wegens ziekte of 
beperking en hoe dit moet worden aangetoond en zou door sommige scholen 
bovendien zeer strikt met de mondkapjesplicht omgegaan. Deze stellingen kunnen niet 
tot toewijzing van de vorderingen leiden. 

Het uitgangspunt van de regeling is duidelijk: leerlingen en personeel in het voortgezet 
onderwijs dragen een mondkapje, wanneer zij geen vaste zit- of staanplaats hebben. 

In art. 2a.2 Trm is geregeld dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje niet 
geldt voor personen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen 
dragen.63 Hierbij kan- zo blijkt uit de toelichting op de regeling - onder meer worden 
gedacht aan mensen die een verminderde arm- of handfunctie hebben en daardoor 
geen mondkapje kunnen opzetten, personen van wie de ademhaling te veel 
belemmerd wordt vanwege een longaandoening, personen met zintuigelijke 
beperkingen die gebarentaal spreken, personen met ( ernstige) brandwonden op het 
gezicht of personen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening die 
ontregeld raken door het dragen van een mondkapje.° Daarbij is van belang dat een 

62 Zie bijvoorbeeld https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/instructies 
mondkapje-dragen 

63 pit staat niet op gespannen voet met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronisch 
ziekte. Het gaat hoe dan ook om een gerechtvaardigd indirect onderscheid (zie art. 3, eerste lid, onder a, 
onder b, en onder e, van de betreffende Wet). 

64 Stcrt. 2020, 62032, p. 12-13. 
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nadere omschrijving van de beperkingen of ziekten die maken dat geen mondkapje 
gedragen kan worden zich niet goed in een wet of ministeriële regeling laat opnemen. 
Dat is alleen al zo omdat een uitputtende opsomming niet valt te geven. Gelet hierop 
is de regeling voldoende voorzienbaar.65 

5.9.4 

5.9.5 

5.9.6 

5.9.7 

Verder moet worden bedacht dat de Staat in het Servicedocument voor schoolbesturen 
funderend onderwijs coronavirus covid-19 (versie: voortgezet onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs) nadere informatie heeft verschaft over hoe scholen met deze 
uitzondering kunnen omgaan. Daarbij is erop gewezen dat de school zich heeft te 
houden aan de wettelijke uitzonderingen.6 Ook heeft de Staat voorbeelden gegeven 
van laagdrempelige manieren waarop mensen kunnen aantonen onder deze 
uitzondering te vallen - zoals door het printen van een Eigen verklaring of een bewijs 
van een behandelrelatie van een arts. Daarbij is door de Staat benadrukt dat het 
verschaffen van medische gegevens niet verplicht is.°7 

Voor zover er al sprake van zou zijn dat onderwijsinstellingen een verkeerde of 
bredere toepassing aan de regeling geven wordt dat door appellante ten onrechte aan 
de Staat verweten. Dat geldt te meer nu de Staat regelmatig overleg voert met de 
vertegenwoordigende organisaties uit het onderwijs en op die manier de vinger aan de 
pols houdt. De Staat heeft - in het hiervoor aangehaalde servicedocument (p. 26)  
onderwijsinstellingen ook geadviseerd eerst in overleg te gaan met leerlingen die 
zonder goede reden weigeren tot het dragen van een mondkapje over te gaan. De 
Staat herkent het door appellante geschetste beeld overigens ook niet en betwist dat 
daarvan sprake is. 

Evenmin juist is dat de Staat met de mondkapjesplicht leerlingen het recht op 
onderwijs zou onthouden. Integendeel: met de mondkapjesregeling binnen 
onderwijsinstellingen beoogt de Staat juist het recht op onderwijs te verwezenlijken, 
omdat zo sluiting van de scholen of onderwijs op afstand zo veel mogelijk wordt 
voorkomen. 

Hoe dan ook kunnen de stellingen van appellante dat scholen rechtens onverplicht een 
verdergaande mondkapjesplicht zouden hanteren niet leiden tot de conclusie dat de 
(minder vergaande) mondkapjesplicht in de Trm onmiskenbaar onverbindend is. 

5.10 Belang van het kind (grief XIII) 
5.10.1 Met grief XIII neemt appelante het standpunt in dat de Staat zou hebben nagelaten bij 

de beslissing om ook kinderen op het voortgezet onderwijs te verplichten een 
mondkapje te dragen de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen en daarbij 
het belang van het kind voorop te stellen. Ook zou de Staat zijn afgeweken van het 

6s Zie EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, 5 49. 
66 Zie: www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/27/servicedocument-voor-schoolbesturen 

funderend-onderwijs-coronavirus-covid-19, p. 17-18 en 26. 
67 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/mensen-met-een-beperking 

of-ziekte. 
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advies van de WHO. 

5.10.2 De Staat heeft het belang van het kind wel degelijk vooropgesteld bij de afweging al 
dan niet een mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs in te stellen. Dat blijkt 
alleen al uit de omstandigheid dat de Staat - onder meer vanwege het recht van 
kinderen op onderwijs, maar ook anderszins vanwege de belangen van kinderen  
steeds het streven heeft gehad de scholen zo lang als mogelijk open te houden. Ook 
uit de toelichting op de regeling, zoals geciteerd in § 106 MvG, blijkt dat een afweging 
is gemaakt waarbij van het belang van het kind nadrukkelijk steeds de eerste 
overweging is geweest. 

5.10.3 Dat het belang van het kind steeds de eerste overweging is geweest, komt ook tot 
uitdrukking in de omstandigheid dat - vanuit dat belang - met betrekking tot de 
mondkapjesplicht op het voorgezet onderwijs maatwerk is toegepast. Er zijn immers 
diverse uitzonderingen op de mondkapjesplicht gemaakt, ook tussen kinderen 
onderling(zie art. 2a.l en 2a.2 Trm). 

5.10.4 Uit die toelichting blijkt eveneens dat de Staat - in navolging van de WHO - een 
onderscheid heeft gemaakt tussen kinderen van 13-18 jaar en kinderen van onder de 
13 jaar. Kinderen jonger dan 13 jaar waren uitgezonderd van de algemene 
mondkapjesplicht. Voor wat betreft de mondkapjesplicht in het onderwijs is omwille 
van de duidelijkheid en de handhaafbaarheid68 geen onderscheid gemaakt aan de hand 
van de leeftijd, maar op basis van het soort school waar kinderen naartoe gaan: alleen 
op het voortgezet onderwijs geldt een mondkapjesplicht. Die keuze heeft de Staat in 
redelijkheid kunnen maken.69 

5.10.5 Die keuze is bovendien niet in strijd met de adviezen van de WHO en het OMT. De 
WHO is van mening dat onder omstandigheden ook van jongere kinderen kan worden 
gevergd een mondkapje te dragen.7 Ook het OMT heeft in zijn adviezen onderkend 
dat het onder omstandigheden aangewezen kan zijn ook aan kinderen jonger dan 13 
jaar het dragen van een mondkapje voor te schrijven en geadviseerd de 
mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs te handhaven. Daarbij wijst het OMT ook 
op clusters van besmettingen in (onder meer) het voortgezet onderwijs.71 

6 Het (onderwijzend) personeel is immers niet steeds bekend met de leeftijd van een leerling, maar moet wel 
in staat zijn om de mondkapjesplicht te handhaven wanneer zij een leerling (bijvoorbeeld) tegenkomen op 
de gang. 

69 Het onderscheid tussen primair en voortgezet onderwijs valt overigens grotendeels samen met het 
onderscheid tussen kinderen van 13-18 jaar en kinderen van onder de 13 jaar. 

7o Zie: https://www.who_int/news-room/a-a-detail/a-a-children-and-masks-related-to-covid-19 
71 Advies OMT van 30 januari 2021 n.a.v. 98° OMT, deel 1, p. 7. Advies OMT van 18 juni 2021 n.a.v. het 116° 

en 1170MT, p. 11,p. 6-7,p.2. 
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6 Conclusie 

De Staat concludeert: 

i. tot verwerping van het beroep, 

ii. tot veroordeling van appellante in de proceskosten van beide instanties, 
daaronder begrepen de nakosten van telkens€ 163,- (in het geval van 
betekening van het hofarrest te verhogen met€ 85,-), zulks met bepaling dat 
over de proceskostenveroordelingen wettelijke rente verschuldigd zal zijn 
met ingang na veertien dagen na de datum van het te dezen te wijzen arrest, 
en met verklaring dat deze proceskostenveroordeling - de veroordeling van 
de nakosten daaronder begrepen - uitvoerbaar bij voorraad zal zijn. 
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