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1 Inleiding 

1.1 Het coronavirus en de ziekte COVID-19 die het virus veroorzaakt houden ons land al 
bijna een jaar in de greep. Met de opkomst van gemuteerde besmettelijkere varianten 
van het virus vergelijkt het OMT de situatie in Nederland niet met één, maar met twee 
epidemiologische situaties die zich naast elkaar ontwikkelen. De verspreiding van het 
coronavirus blijft zo zorgen voor een voortdurende en complexe belangenafweging bij 
de vormgeving van het beleid en de genomen en te nemen maatregelen ter bestrijding 
daarvan. 

1.2 De maatregelen die de Staat in overweging neemt zijn gebaseerd op adviezen van het 
zojuist genoemde Outbreak Management Team (0MT)', het RIVM, De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Centrum voor ziektepreventie 
en -bestrijding (ECDC).2 Genomen maatregelen worden op basis van de actuele 
ontwikkelingen en laatste inzichten voortdurend geëvalueerd en zo mogelijk 
versoepeld en waar nodig aangescherpt. Het OMT draagt daarbij ook zorg voor de 
vertaling van de meer algemene adviezen van de WHO en ECDC naar de specifieke 
situatie in Nederland. 

1.3 Richtinggevend voor de aanscherping dan wel versoepeling van de maatregelen ter 
bestrijding van het coronavirus zijn de door het kabinet benoemde drie pijlers: 

• Een acceptabele belastbaarheid van de zorg: ziekenhuizen moeten goede 
zorg aan zowel COVID-19-patiënten als aan patiënten binnen de reguliere 
zorg kunnen leveren, de nu uitgestelde, planbare zorg moet op korte termijn 
weer kunnen worden opgestart; 

• De bescherming van kwetsbare mensen in de samenleving en 
• Het zicht houden op en het inzicht hebben in de ontwikkeling van de 

verspreiding van het virus. 3 

1.4 De lockdown waar Nederland zich thans in bevindt, waar (gedeeltelijke) sluiting van de 
scholen en avondklok onderdeel van uitmaken, wordt momenteel noodzakelijk geacht 
gelet op de epidemiologische situatie in Nederland en de vaststelling dat het virus zich 
muteert in (nog) besmettelijkere varianten. Een hogere besmettelijkheid leidt op 
termijn tot een verzwaarde belasting van de zorg en zal ook de kwetsbare mensen in 
de samenleving raken. Ingrijpende maatregelen om de R terug te duwen waren 
daarom onvermijdelijk en die zijn dan ook genomen. 

De adviezen van het OMT zijn te raadplegen op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/omt. 
Kamerbrief van de Minister van VWS van 20 maart 2020 inzake COVID 19: Update stand van zaken, met 
kenmerk: 1665223 203449 PG, p. 6. AIie Kamerbrieven zijn te vinden op 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten. 
Persconferentie 15 april 2020, de letterlijke tekst is te raadplegen via: 
https: //www. rijksoverheid. n I/ docu menten/med i ate ksten/2 O 2 0/04/ 15/letterl ijke-tekst-persconferentie 
minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-na-afloop-van-crisisberaad-kabinet. Zie ook de Kamerbrief 
van de minister van VWS van 15 april 2020 inzake COVID-19 Update stand van zaken, met kenmerk 
1675769-204341-PG, p. 2. 
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1.5 Tegelijkertijd houdt het kabinet in deze complexe belangenafweging oog voor het 
zwaarwegende belang van onderwijs. Het beleid van de Staat is er op gericht scholen 
zoveel mogelijk open te houden. Leerlingen moeten zo mogelijk fysiek onderwijs 
kunnen volgen.4 Door de hiervoor omschreven uiterst zorgelijke ontwikkeling van de 
pandemie en nieuwe inzichten omtrent de verspreiding van het virus onder oudere 
kinderen heeft het kabinet zich met het oog op het terugbrengen van de 'R' niettemin 
gedwongen gezien om de scholen vanaf 16 december 2020 te sluiten. Sindsdien zijn 
scholen hoofdzakelijk overgegaan op afstandsonderwijs.5 Voor leerlingen in kwetsbare 
posities en leerlingen in een examenjaar, voor het volgen van praktijkgericht onderwijs 
in het vmbo en voor leerlingen in het praktijkonderwijs en voorgezet speciaal 
onderwijs geldt een uitzondering. Fysiek onderwijs is voor hen nog mogelijk, maar, 
gelet op recente inzichten, met inachtneming van de 1,5 m-afstandsregel.° Op 
plaatsen waar de veilige afstand binnen scholen minder goed mogelijk is, zoals in 
aula's en op gangen, geldt een verplichting om een niet medische mondneusmasker 
(hierna: mondkapje) te dragen.7 

1.6 Tegen die laatste verplichting komt eiseres in dit kort geding op. Eiseres is van mening 
dat de wettelijke regeling waarin deze verplichting is neergelegd onmiskenbaar 
onverbindend is omdat het dragen van mondkapjes volgens eiseres niet bijdraagt aan 
de bestrijding van de pandemie. Het dragen van een mondkapje schadelijk zou zijn 
voor de gezondheid. 

l. 7 De Staat volgt eiseres hierin niet. De mondkapjesverplichting is neergelegd in een 
wettelijke regeling en steunt op adviezen van het OMT. De verplichting is voorts in de 
kern genomen in lijn met adviezen van de WHO en ECDC. De mondkapjesverplichting 
in onderwijsinstellingen is bovendien beperkt en toegesneden op situaties waar het 
minder goed mogelijk is de 1,5 m-afstandsregel in acht te nemen. Voor mensen met 
een beperking of ziekte is een algemene uitzondering opgenomen. De Tweede Kamer 
heeft de maatregel beoordeeld en steunt deze. De verplichting is daarmee 
gerechtvaardigd en bepaald proportioneel. 

1.8 De Staat zal dit ter zitting nader toelichten. Vooruitlopend daarop zet de Staat hierna 
alvast het volgende uiteen: 

Het beleid en de maatregelen ten aanzien van het onderwijs (achter 2); 
De wettelijke regeling inzake mondkapjesverplichting (achter 3); 

Kamerstukken 1I 2019-2020, 31 293, nr. 544, p. 1 en Kamerbrief van de minister voor Basis- en 
Voortgezet Onderwijs en Media van 8 oktober 2020 inzake Continuïteit van onderwijs in schooljaar 
2020/21, met kenmerk 25722543, p. l. 
Het OMT-advies van 14 december 2020 is bijgevoegd bij de Kamerbrief van de Minister van VWS van 14 
december 2020 inzake Coronamaatregelen 14 december 2020, met kenmerk 1799930-216045-PDC19. 
Advies Outbreak Management Team van 11 januari 2021 n.a.v. 95° 0MT COVID-19, p.6-7 en de 
verwerking van de adviezen in het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus covid-19, versie 23 
januari 2021 (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/2Z/servicedocument-voor 
schoolbesturen-funderend-onderwijs-coronavirus-coyid-19). 
Kamerbrief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 oktober 2020 (Kamerstukken II 
25 295, nr. 656), p. ll. 
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Het toetsingskader in kort geding (achter 4); 
Ruimte voor wetenschappelijk debat in kort geding beperkt (achter 5); 
Mondkapjesverplichting in overeenstemming met grondrechten (achter 
6). 

2 Beleid en maatregelen ten aanzien van het onderwijs tegen de achtergrond 
van de ontwikkeling van de pandemie 

2.1 Het beleid van de Staat is gebaseerd op zorgvuldige afwegingen en is erop gericht 
verspreiding van het virus maximaal te controleren, waarbij niet noodzakelijke 
verstoring van de samenleving wordt voorkomen. In dat kader zijn ook maatregelen 
genomen ten aanzien van het onderwijs. Onderdeel daarvan is de in artikel 2a.2 van 
de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 (hierna: de Regeling) opgenomen 
(beperkte) verplichting tot het dragen van een mondkapje in onderwijsinstellingen. De 
vorderingen van eiseres richten zich tegen deze verplichting. De Staat zal tegen de 
achtergrond van die vorderingen hierna kort de aanloop en redenen voor deze 
verplichting uiteenzetten. 

2.2 Toen Nederland in het voorjaar van 2020 Nederland voor het eerst te maken kreeg 
met een snelle verspreiding van COVID-19 besloot de Staat op 15 maart 2020 over te 
gaan tot een landelijke sluiting van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs. 8 

Daarbij speelde een rol dat de situatie en onzekerheden rondom het (toen nog nieuwe) 
coronavirus en de in dat verband te nemen maatregelen leidden tot zorgen en emoties 
bij onderwijspersoneel en ouders. 9 

2.3 Eind april besloot het kabinet na advies van het OMT om de basisscholen per 11 mei 
2020 weer gedeeltelijk te openen, met als uitgangspunt dat de kinderen de helft van 
de tijd naar school zouden gaan.1O Op 18 mei 2020 adviseerde het OMT dat het 
voortgezet onderwijs per 2 juni 2020 weer gedeeltelijk kon worden opgestart, mits de 
geldende voorschriften kon worden gehandhaafd. Voor het primair onderwijs 
adviseerde het OMT om de effecten van de gedeeltelijke openstelling een aantal weken 
af te wachten alvorens over te gaan tot gehele openstelling.'1 

2.4 Op 19 mei 2020 besloot het kabinet dat fysiek onderwijs op het voortgezet onderwijs 
per 2 juni 2020 weer kon worden opgestart, onder de voorwaarde dat er 
hygiënemaatregelen op locatie werden gerealiseerd en dat de 1,5 meter afstand in 

8 Kamerbrief van de Ministers voor Medische zorg, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor Basis- en 
Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 15 maart 
2020 (Kamerstukken II 25 295, nr. 175), p. 1-2. 
Kamerbrief van de Ministers voor Medische zorg, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor Basis- en 
Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 15 maart 
2020 (Kamerstukken II 25 295, nr. 175), p. 1-2en Kamerbrief van de Ministers van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 13 maart 2020 (Kamerstukken II 25 
295, nr. 150), p. l. 

1° Kamerbrief van de Minister voor Medische Zorg van 22 april 2020 (Kamerstukken II 25 295, nr. 277), p. 2 
3. Advies Outbreak Management Team van 20 april 2020 n.a.v. 65° 0MT COVID-19, p.5-6. 

11 Advies Outbreak Management Team van 18 mei 2020 n.a.v. 67° 0MT, p. 4. 
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acht werd genomen.12 Verder besloot het kabinet dat het primair onderwijs per 8 juni 
2020 weer volledig kon worden geopend, tenzij uit lopende onderzoeken naar de 
verspreiding van het virus zou blijken dat dit niet verantwoord zou zijn.13 Op 4 juni 
werd definitief besloten dat het verantwoord was om het primair onderwijs weer 
volledig open te stellen.14 

2.5 Op 23 juni 2020 heeft het OMT advies uitgebracht over de vraag of het verantwoord is 
de 1,5 m-afstandsregel tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs los te laten en of 
er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Het OMT concludeerde destijds dat het 
loslaten van de 1,5 m-afstandsregel tussen leerlingen het risico op overdracht en 
verspreiding van het virus vergroot, maar dat dit een aanvaardbaar risico is wanneer 
het wordt afgewogen tegen de evident negatieve effecten op het welzijn en de 
gezondheid en ontwikkeling van de kinderen die een schoolsluiting of beperkte 
openstelling van het onderwijs met zich brengen. Het OMT benadrukt tegelijk dat dit 
advies mogelijk herzien moet worden als het virus zich in de zomerperiode toch meer 
verspreidt dan verwacht.15 

2.6 Op 24 juni 2020 heeft het kabinet gelet op de adviezen van het OMT besloten dat de 
scholen na de zomervakantie weer volledig open konden, waarbij de 1,5m 
afstandsregel tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs werd losgelaten. Wel 
moest de voorgeschreven afstand worden gehouden tussen leerlingen en personeel. 
Daarnaast bleven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het dragen van 
mondkapjes werd destijds niet voorgeschreven. Wel konden scholen het dragen van 
een mondkapje invoeren in aanvulling op eigen hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen.16 

Bij het voorgaande is van belang dat de toevoegde waarde van het dragen van 
een mondkapje naar het oordeel van het OMT en RIVM destijds te gering was. 
Daarbij speelde de relatief lage prevalentie een rol alsmede het gegeven dat 
besmettingen met name plaatsvonden in de gezinssituatie en op feestjes waar 
het gebruik van mondkapjes niet zinvol werd geacht. Het OMT adviseerde dat 
het gebruik van niet-medische mondkapjes wel overwogen kan worden in 
andere settings waarin het niet mogelijk is om de 1,5 m-afstandsregel en 
triage toe te passen. 

Het OMT wijst er op dat de epidemiologische situatie een belangrijke rol speelt 
bij het bepalen of en wanneer maatregelen zinvol en effectief zijn. Het OMT 

12 Kamerbrief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 mei 2020 (Kamerstukken II 25 
295, nr. 351), p. 10-11. 

13 Kamerbrief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 mei 2020 (Kamerstukken II 25 
295, nr. 351), p. 13. 

14 Kamerbrief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juni 2020 (Kamerstukken II 25 
295, nr. 386), p.2; zie ook RIVM, 'Nota kinderen en COVID-19 heropening PO', 2 juni 2020 (bijlage bij 
Kamerstukken II 25 295, nr. 386). 

15 Advies Outbreak Management Team van 23 juni 2020 n.a.v. 70° en 71° 0MT COVID-19, p. 5. 
16 Kamerbrief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 juni 2020 (Kamerstukken II 25 

295, nr. 428), p. 8-9. 
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laat weten dat een aanzienlijke stijging in het aantal COVID-19 patiënten kan 
maken dat het advies met betrekking tot gebruik van mondkapjes moet 
worden heroverwogen.' 

2.7 Ook na toename van het aantal covid-19-gediagnosticeerde gevallen in het najaar en 
de aanscherping van de maatregelen zoals aangekondigd in de kamerbrief van 28 
september 2020 is het kabinet blijven vasthouden aan het uitgangspunt dat vanwege 
het zwaarwegende belang van fysiek onderwijs voor het welzijn, de ontwikkeling en de 
gezondheid van kinderen, scholen zo lang mogelijk open dienen te blijven. Sluiting van 
scholen acht het kabinet pas aan de orde als dat echt niet anders kan.18 

De aanvullende maatregelen die werden genomen waren nadrukkelijk gericht 
op het verminderen van het aantal contactmomenten. Het kabinet riep mensen 
op om reisbewegingen te beperken en drukte te vermijden. Per zelfstandige 
ruimte mochten nog maar 30 mensen samenkomen binnen in een gebouw en 
voor buiten gold een maximum van 40 personen per activiteit. Een gezelschap 
in publieke of besloten ruimtes mocht uit maximaal vier personen bestaan. 
Tevens gold een verbod op toeschouwers bij sport, mochten eet- en 
drinkgelegenheden vanaf 21 uur geen gasten meer ontvangen en dienden zij 
uiterlijk 22.00 uur de deuren te sluiten. Voor de regio's Amsterdam 
Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden was het advies aan de 
detailhandel om klanten in de winkel een mondkapje te laten dragen. 

2.8 Gelet op het zwaarwegende belang om de scholen zo lang mogelijk open te houden 
heeft de minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media na overleg met 
vertegenwoordigende organisaties uit het onderwijs (VO-Raad, PO-Raad, LAKS, AVS, 
Leesa, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, SPV en de Sectorraad Praktijkonderwijs) 
geadviseerd om met ingang van 5 oktober 2020 mondkapjes te dragen in het 
voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs. Dit geldt voor situaties waar het houden 
van anderhalve meter afstand tussen leerling en onderwijspersoneel minder goed 
mogelijk is, zoals op gangen en in aula's en tijdens de les bij praktijk- en 
beroepsgerichte vakken in het vmbo, het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs. Dit betrof een dringend advies: scholen beslissen zelf of ze het gebruik van 
mondkapjes verplicht stellen, in overleg met de medezeggenschapsraad. De 
mondkapjes zijn een aanvulling op de basisregels, geen vervanging daarvan. Afstand 
houden, handen wassen en thuisblijven bij verkoudheidsklachten blijven van groot 
belang.19 Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste plek heeft. 

17 Advies Outbreak Management Team van 28 juli 2020 n.a.v. 73° OMT COVID-19, p. 4 en Kamerbrief van de 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juli 2020 (Kamerstukken II 25 295, nr. 467), p. 2. 

18 Kamerbrief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 september 2020 (Kamerstukken 
II 25 295, nr. 587), p. 6. 

19 Kamerbrief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 oktober 2020 inzake 
Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21, met kenmerk 25722543, p. 3. 
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Dit dringend advies voor het dragen van een mondkapje in het voortgezet 
onderwijs sloot aan bij het algemene advies een mondkapje te dragen in 
publieke ruimtes waar het niet mogelijk is om de 1,5 m-afstandsregel te 
handhaven, zoals in musea en winkels.?O Voor het openbaar vervoer gold al 
een mondkapjesplicht. 

2. 9 In zijn advies van 13 oktober 2020 maakt het OMT opnieuw zijn zorgen kenbaar 
omtrent het toenemend aantal infecties en adviseert het tot aanvullende, ingrijpende 
maatregelen, waaronder sluiting van horeca en (vervroegde) sluiting van winkels en 
outletcentra. Tevens ziet het OMT een stijgend aantal infecties onder jongeren. 

Zie OMT-advies van 13 oktober 2020: 
"Ofschoon het OMT constateert dat jongeren regelmatig besmet worden en 
zouden kunnen bijdragen aan de verspreiding van COVID-19, ziet zij bewust 
af van maatregelen gericht op scholen. Allereerst is er geen reden om 
beperkingen op te leggen aan het primair onderwijs, in die leeftijdscategorie 
komen weinig infecties voor. Er wordt wel een stijgend aantal infecties gezien 
onder jongeren en jongvolwassenen. Echter, gezien het grote belang van 
onderwijs voor het welzijn, de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen 
en jongeren, is het OMT van mening dat het voortgezet onderwijs open kan 
blijven op de wijze waarop dit nu georganiseerd is. Ten aanzien van het 
middelbaar- en hoger onderwijs en het universitair onderwijs is het OMT 
verdeeld of hier een tijdelijk fysieke onderwijsstop passend is. Voor 
studenten zou duidelijk moeten zijn dat zij niet naar de onderwijslocatie 
komen tenzij dat echt noodzakelijk is. Praktijkonderwijs zou tot individuele 
stageperioden beperkt kunnen worden (met 1,5-meter-regels, etc.), en 
groepsstages opgeschort." 

2.10 Vanwege de verandering van de epidemiologische situatie en met name de beduidende 
toename van het aantal besmettingen komt het OMT in zijn advies van 13 oktober 
2020 ook tot een herbeoordeling van het gebruik van niet-medische mondkapjes in de 
openbare ruimte. Reden daarvoor is volgens het OMT dat met het hoge aantal 
besmettingen de discrepantie tussen breed maskergebruik en geringe effect ervan is 
afgenomen.21 

2.11 Het OMT wijst er in zijn advies op dat het eerder concludeerde dat de toegevoegde 
waarde van niet medische mondkapjes gering was in een situatie dat alle andere 
maatregelen in acht werden genomen. Toen is al wel door het OMT onder ogen gezien 
dat niet-medische mondneuskapjes mogelijk enig positief effect hebben om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, m.n. door presymptomatische 
verspreiding van virus vanuit de drager van het kapje tegen te gaan, er van uitgaande 
dat personen met klachten zich isoleren en afstand houden. Ook wees het OMT er toen 
op dat ook bij niet-medische mondkapjes ervan kan worden uitgegaan dat ook de 

20 Advies Outbreak Management Team van 28 juli 2020 n.a.v. 73° OMT COVID-19, p. 4 en Kamerbrief van de 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juli 2020 (Kamerstukken II 25 295, nr. 467), p. 2. 

21 Advies Outbreak Management Team van 13 oktober 2020 n.a.v. 80° OMT COVID-19, p. 8. 
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overdracht van andere luchtwegvirussen enigszins wordt tegengaan, wat de te 
verwachten druk op huisartspraktijken en GGD-teststraten zou verminderen. 
Tegenover deze mogelijke voordelen wees het OMT ook op enkele potentiële nadelen, 
zoals de zorg dat een gevoel van 'schijnveiligheid' kan ontstaan waardoor personen 
het minder nauw zouden nemen met de 1,5 m-afstandsregel, of bijvoorbeeld de regel 
om bij klachten thuis te blijven.2? 

2.12 In een epidemiologische situatie van een laag aantal besmettingen waarbij een 
mondkapje aldus moest worden gedragen om een enkel geval van infectie te 
voorkomen achtte het OMT een verplichting tot het dragen van een mondkapje 
buitenproportioneel. 

2.13 In het advies van 13 oktober 2020 wijst het OMT er echter op dat de verspreiding van 
het coronavirus inmiddels sterk is toegenomen en dat in acht van de veiligheidsregio's 
het aantal besmettingen boven de 250/100.000 per week is gekomen. De discrepantie 
tussen breed maskergebruik en geringe effect ervan is daarmee naar het oordeel van 
het OMT afgenomen. Verder wijst het OMT er op 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 
zouden mondkapjes hierbij wellicht een rol kunnen spelen en de ernst van de ziekte 
als gevolg van besmetting kunnen verminderen. 

2.14 Het OMT adviseert het kabinet om - gegeven de hiervoor geschetste onzekerheden die 
op korte termijn naar verwachting van het OMT zullen blijven bestaan - een knoop 
door te hakken rond de toepassing van mondkapjes in de publieke ruimte. Het OMT 
wijst daarbij op de zorgelijke epidemiologische situatie in Nederland en het gegeven 
dat de heftige maatschappelijke discussie over het gebruik van mondkapjes de 
algemene communicatie en naleving van andere belangrijke maatregelen verstoort. 
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.23 

2.15 In de kamerbrief van 13 oktober 2020 is vervolgens het uitgangspunt van het kabinet 
om scholen zoveel lang mogelijk open te houden opnieuw benadrukt. Tegen die 
achtergrond en gelet op het advies van het OMT wordt aangekondigd dat het 
dringende advies ten aanzien van het gebruik van mondkapjes in situaties buiten de 

22 Overigens is dit nadeel betrekkelijk. Er zijn ook aanwijzingen dat het dragen van een mondkapje juist leidt 
tot betere naleving van de andere maatregelen of daar geen effect op heeft. Zie Advies Outbreak 
Management Team van 28 juli 2020 n.a.v. so• OMT COVID-19 deel 2, p. 4-5. Zie ook evaluatie 
'Mondkapjesplicht. Naleving, drukte en social distancing in Amsterdam & Rotterdam, te raadplegen op: 
https://nscr.nl/app/uploads/2020/09/NSCRMondkapjesonderzoek.pdf. 

23 Advies Outbreak Management Team van 13 oktober 2020 n.a.v. 80° OMT COVID-19, p. 8-9. 
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lessen zal worden omgezet in een verplichting.24 Dat is per 1 december 2020 
gebeurd.25 

"Het kabinet acht het van groot belang dat scholen open blijven en leerlingen 
zoveel mogelijk fysiek onderwijs kunnen volgen. Dit is voor kinderen in de 
schoolgaande leeftijd essentieel voor hun cognitieve en sociale ontwikkeling. 
Het funderend onderwijs vervult daarbij een spilfunctie in de maatschappij. 
In de huidige besluitvorming blijven de maatregelen met betrekking tot 
primair en voortgezet onderwijs dan ook onveranderd. Wel worden de 
dringende adviezen ten aanzien van het gebruik van mondkapjes op situaties 
buiten de lessen, zoals op gangen en in aula's omgezet in een verplichting. 
Ook richting de toekomst wil het kabinet zich blijven inzetten dat het primair 
en voortgezet onderwijs fysiek doorgang kan blijven vinden. Het blijft daarbij 
onverminderd belangrijk om uitvoering te geven aan de reeds genomen 
maatregelen en richtlijnen vanuit het kabinet en de sector." 

Uitgangspunt is dat leerlingen en onderwijspersoneel op school verplicht een 
mondkapje dragen. Gedurende de les mogen de mondkapjes af, waarbij het 
van belang is dat de 1,5 meter afstand tussen leerling en docent in acht 
wordt genomen. Daar komt bij dat de 1,5 meter afstand tussen leerlingen in 
het voortgezet onderwijs opnieuw ingevoerd zal worden. 

Als de leerling of docent zich buiten de les verplaatst, moet het mondkapje 
weer opgedaan worden. Gym, toneel, dans en bepaalde vormen van 
praktijkonderwijs vallen niet onder de mondkapjesplicht. Ook personen die 
vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn 
uitgezonderd van de plicht.26 

2.16 In het advies van 3 november 2020 brengt het OMT tot uitdrukking zich in bredere zin 
zorgen te maken over de overdracht van het coronavirus onder adolescenten en 
jongeren. Wat betreft de bovenbouw van het voortgezet onderwijs geeft het OMT in 
overweging om over te gaan tot online onderwijs, hoewel dit ingaat tegen het eerder 
geuite voornemen de scholen geheel te ontzien.27 

Vanwege het nog altijd hoge aantal besmettingen en de onverminderd hoge 
druk op de zorg is op 4 november 2020 de gedeeltelijke lockdown verzwaard. 
Bovenop de sluiting van de horeca werden doorstroomlocaties en andere 
publiek openstaande gebouwen, zoals bioscopen, casino's, zwembaden en 
rondvaartboten, gesloten.28 

24 Kamerbrief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 oktober 2020 (Kamerstukken II 
25 295, nr. 656), p. ll. 

25 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/10/28/regeling-aanvullende 
mondkapjesverplichtingen-covid-19 

26 Artikel 2a.2. j0. 2a.4. Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. 
27 Advies Outbreak Management Team van 3 november 2020 n.a.v. 83° 8 84° OMT COVID-19, p. 6. 
28 Kamerbrief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 oktober 2020 (Kamerstukken II 

25 295, nr. 688), p. 9-12. 
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2.17 Ook in het advies van 23 november 2020 vraagt het OMT aandacht voor het weliswaar 
nog beperkte maar stijgende aandeel van de scholen als mogelijke setting van 
besmetting na de volledige heropening van de middelbare scholen in september.29 In 
zijn advies van 27 november 2020 wijst het OMT er op dat het aantal meldingen onder 
'pubers' (13-17) toeneemt. Het OMT ziet de oplopende aantallen besmettingen onder 
middelbare scholieren als een potentiële bron van besmetting en transmissie naar de 
verdere bevolking, wat de algemene infectiebestrijding niet ten goede komt. Naast 
frequenter testen benadrukt het OMT dat er meer moet worden ingezet op de andere 
mogelijkheden om transmissie op scholen tegen te gaan, zoals het voorkomen van 
crowding in school en spreiding van pauzes.3O Op 7 december 2020 geeft het OMT aan 

dat er een stijging is te zien in de groep pubers die besmet zijn met het virus. 
Daarnaast lijkt er een lichte toename van het relatieve aandeel besmettingen 
gerelateerd aan scholen.31 

Sluiting scholen 

2.18 In zijn advies van 14 december 2020 wijst het OMT er op dat de verspreiding van het 
virus en het aantal besmette personen verder toeneemt. De landelijke incidentie is 
sinds de week daarvoor gestegen van rond de 200 meldingen (niveau 'ernstig') naar 
rond de 250 meldingen (zeer ernstig') per week per 100.000 inwoners (cijfers tot en 
met 8 december 2020). Het OMT is gealarmeerd over deze stijging en adviseert een 
breed pakket van aanvullende maatregelen. Indien voor een breed pakket wordt 
gekozen dan zou volgens het OMT ook fysieke schoolsluiting daarvan onderdeel 
kunnen zijn.32 

2.19 Gelet op dit advies van het OMT heeft het kabinet een breed aanvullend pakket aan 
maatregelen afgekondigd waardoor Nederland zich onvermijdelijk in een strenge 
lockdown bevindt.33 Onderdeel daarvan is: onderwijs op afstand als norm- van het 
primaire onderwijs tot en met de universiteiten. Een uitzondering geldt voor leerlingen 
in het examenjaar, voor praktijkonderwijs en voor leerlingen die speciale aandacht 
nodig hebben. Zij kunnen wel naar school met handhaving van de reeds bestaande 
regels voor onderwijs. 

2.20 In de adviezen van 31 december 2020 en 11 januari 2021 maakt het OMT melding van 
nieuwe varianten van het virus die zich gemakkelijker lijkt te verspreiden. Op 11 
januari 2021 geeft het OMT aan dat het aantal besmettingen nog dusdanig hoog is dat 
de huidige maatregelen, inclusief het onderwijs op afstand, voor ten minste 2 weken 

29 Advies Outbreak Management Team van 23 november 2020 n.a.v. 88° OMT COVID-19, p. 2-4. 
30 Advies Outbreak Management Team van 27 november 2020 n.a.v. 89° OMT COVID-19, p. 4. 
31 Advies Outbreak Management Team van 7 december 2020 n.a.v. 90° OMT COVID-19, p. 2. 
32 Advies Outbreak Management Team van 14 december 2020 n.a.v. 91° 0MT, 4-7. 
33 Toespraak 14 december 2020, de letterlijke tekst is te raadplegen via: 

https: //www. rijksoverheid. n I/docu menten/toespra ken/2 O 2 O/ 12/ 14/tv-toespraa k-va n-m in ister-preside nt 
m ark-rutte. Zie verder Kamerbrief van de Minister van VWS van 14 december 2020 inzake 
Coronamaatregelen 14 december 2020, met kenmerk 1799930-216045-PDC19 en het daarbij gevoegde 
OMT-advies van 14 december 2020. 
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na 19 januari 2021 moeten worden gecontinueerd. Daarin speelt grotendeels mee de 
grote onzekerheid rondom de mogelijke gevolgen van een toegenomen 
besmettelijkheid van de nieuwe variant afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk (en die 
uit Zuid-Afrika) die op meerdere plekken in Nederland opduikt.34 Met een blijvend 
hoog aantal besmettingen onder de bevolking, de onzekerheid of de VK-variant 
gemakkelijker verspreidt op scholen, en de toegenomen incidentie op scholen kort 
voor de kerstvakantie zijn er volgens het OMT alle redenen om huidige generieke 
maatregelen ook op scholen in te voeren, waaronder de 1,5 m-afstandsregel.35 

2.21 Ook in het OMT-advies van 16 januari 2021 wijst het OMT op de huidige kwetsbare 
epidemiologische situatie in Nederland, de zorgelijke ontwikkelingen betreffende de 
introductie van de mutantvarianten van SARS-CoV-2 met toegenomen 
besmettelijkheid en de onduidelijkheid omtrent de vraag of basisschoolkinderen de 
mutantvirussen ook in mindere mate overdragen dan volwassenen nog niet eenduidig 
te beantwoorden. Dat vergt meer onderzoek.36 Het OMT adviseert desgevraagd 
daarom tegen het vervroegd volledig heropenen van het primair onderwijs en de 
kinderopvang op 25 januari 2021. 

2.22 Op basis van deze adviezen besluit het kabinet de lockdown-maatregelen te verlengen 
tot en met ten minste 9 februari 2021. Het kabinet wijst daarbij op de gemuteerde 
varianten die naar schatting voor een R-waarde zorgen van tussen de 0,4 en O, 7 hoger 
dan de huidige variant. Het kabinet acht het nodig om de komende weken te 
gebruiken om het aantal besmettingen fors te verlagen en de verspreiding van het 
virus maximaal te vertragen. Zo kan ook weer zicht gehouden worden op het virus.37 

2.23 Vanwege de uiterst kwetsbare epidemiologische situatie in Nederland, in het bijzonder 
met oog op de introductie van nieuwe varianten van het coronavirus adviseert het 
OMT in zijn advies van 19 januari 2021 de lockdown-maatregelen tot 9 februari 2021 
zelfs aan te scherpen met een avondklok en andere maatregelen om het aantal, duur 
en intensiteit van contacten te beperken. Het OMT overweegt: 

"De reden voor zo'n aanscherping ligt in de beoordeling van de huidige 
epidemiologische situatie in Nederland, die ronduit kwetsbaar te noemen is 
vanwege het nog zeer hoge aantal besmettelijke personen en een 
reproductiegetal dat rond de 1 ligt; de zorgelijke ontwikkelingen betreffende de 
introductie van nieuwe varianten van SARS-CoV-2 met waarschijnlijk 
toegenomen besmettelijkheid; en het zich ontwikkelende beeld internationaal, 
waarbij in landen ondanks diverse lockdownmaatregelen een toename van 
SARS-CoV-2 wordt waargenomen, vaak volgend op de introductie van 
mutantvirusstammen. Naar verwachting kan niet voorkomen worden dat er 

34 Advies Outbreak Management Team van 11 januari 2021 n.a.v. 95° OMT COVID-19, p. 5. 
35 Advies Outbreak Management Team van 11 januari 2021 n.a.v. 95° OMT COVID-19, p. 6-7. 
36 Advies Outbreak Management Team van 16 januari 2021 n.a.v. 96° OMT COVID-19, p. 6. 
37 Kamerbrief van de Minister van VWS van 17 januari 2021 inzake 96° OMT advies deel 1 en kabinetsreactie, 

met kenmerk 1813442-217161-PDC19, p. 8. 
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een volgende golf van COVID-19-gevallen komt, veroorzaakt door verspreiding 
van mutanten van het virus met verhoogde besmettelijkheid. De keuze voor 
Nederland is nu tussen twee scenario's. Een aparte derde golf, met een zo laag 
mogelijk begin en de maximale mogelijkheid door BCO te trachten controle te 
houden op het aantal besmettingen. Of het tweede scenario dat deze golf 
bovenop- en als uitbreiding van - de tweede golf komt, terwijl de boog wat 
betreft de zorg al bijna maximaal gespannen staat. Aanscherping van het 
beleid nú wordt opportuun geacht omdat tot 9 februari al een redelijk streng 
regiem van maatregelen geldt, en aanscherping kan helpen om te voorkomen 
dat deze nieuwe varianten op korte termijn de overhand krijgen. Een situatie 
waarin de nieuw varianten snel de overhand krijgen zou ook het perspectief op 
versoepelingen na 9 februari wegnemen omdat het totale aantal besmettingen 
dan te lang te hoog blijft en naar verwachting zelfs weer verder gaat 
toenemen. Het devies is zo snel mogelijk zo laag mogelijk te komen, nu dat 
met een aanscherping van het huidige pakket van maatregelen nog kan. De 
opbrengst van een enkel geval nú voorkómen ten opzichte van tientallen later 
bestrijden, is groot. En juist door een dergelijke aanscherping nu te nemen, in 
een fase dat het merendeel van de nieuwe besmettingen nog berust op de 
bekende wild-type "oude" variant van SARS-CoV2, kan de vermindering met 
relatief mildere maatregelen gerealiseerd worden dan degene die straks nodig 
zouden kunnen zijn om de mutant varianten eronder te houden."38 

2.24 Ten aanzien van het gebruik van niet medische mondkapjes in gevangenissen 
adviseert het OMT desgevraagd nadrukkelijk dat het gebruik daarvan - naast alle 
basismaatregelen - geëigend is, indien blijkt dat inregelen van 1,5 meter afstand niet 
mogelijk is.39 

3 Wettelijke regeling mondkapjes 

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

3.1 Met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is artikel 58j Wet publieke gezondheid 
(Wpg) ingevoerd. Ingevolge artikel 58j, eerste lid, sub a, Wpg kunnen bij ministeriële 
regeling regels worden gesteld over hygiënemaatregelen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen, met inbegrip van de verplichting tot toepassing of gebruik 
hiervan. De regels hebben geen betrekking op de toepassing of het gebruik in een 
woning. Onder persoonlijke beschermingsmiddelen wordt ingevolge artikel 58a, eerste 
lid, 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. 

38 Advies deel 2 Outbreak Management Team van 19 januari 2021 n.a.v. 96° OMT COVID-19, p. 1-2. 
39 Ibidem, p. 6 
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3.2 Uit de memorie van toelichting volgt dat het bij persoonlijke beschermingsmiddelen 
ook kan gaan om het dragen van een mondkapje. 

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." 

Tijdelijke ministeriële regeling maatregelen covid-19 

3.3 De Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 is gebaseerd op artikel 
58j Wpg. In artikel 2a. l., eerste lid, sub a, van de Regeling is bepaald dat personen 
van dertien jaar en ouder een mondkapje dragen in publieke binnenruimten. 

3.4 Ten aanzien van onderwijsinstellingen bepaalt artikel 2a.2., eerste lid, van de Regeling 
dat personen in een onderwijsinstelling of een andere ruimte die door een 
onderwijsinstelling voor onderwijsactiviteiten wordt gebruikt, een mondkapje dragen. 
Op grond van lid 2 geldt een aantal uitzonderingen, namelijk voor personen op een 
vaste zit- of staanplaats die deelnemen aan een onderwijsactiviteit of die verzorgen, 
voor personeelsleden van een onderwijsinstelling indien deze een vaste zit- of 
staanplaats innemen en voor personen die etenswaren of dranken nuttigen, indien 
deze een vaste zit- of staanplaats innemen. Kort gezegd komt de verplichting er 
daarmee op neer dat in onderwijsinstellingen (alleen) buiten de klas een mondkapje 
moet worden gedragen. 

3.5 Op grond van artikel 2a.2., tweede lid, van de Regeling geldt verder een uitzondering 
voor het geval dat het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor 
deelname aan dan wel verzorging van een onderwijsactiviteit. Ingevolge het derde lid 
is van een dergelijke belemmering in ieder geval sprake bij activiteiten met betrekking 
tot lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans. 

3.6 Voorts geldt op grond van artikel 2a.2, vierde lid, van de Regeling een uitzondering 
voor basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal 
onderwijs. 

3.7 Naast de onderwijsspecifieke uitzonderingen kent de Regeling in artikel 2a.4. en 2a.5. 
een aantal algemene uitzonderingen. De mondkapjesverplichting geldt niet voor 
personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen."O 
Daarnaast geldt eveneens een generieke uitzondering voor het sporten, waaronder het 
zwemmen in een zwembad. 

«o Deze uitzondering kan op verschillende manieren worden aangetoond. Zie: 
https: //www. rijksoverheid. n I/ onderwerpen/ coronavirus-covid-19/mondkapjes/mensen-met-een-beperking 
of-ziekte. 
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4 Toetsingskader in kort geding 

4.1 De vordering van eiseres richt zich aldus tegen de Tijdelijke regeling maatregelen 
COVID-19. Het is vaste rechtspraak dat een dergelijke vordering in kort geding 
uitsluitend kan worden toegewezen als de betrokken wettelijke regeling onmiskenbaar 
onverbindend is. Hiervan is alleen sprake als de wettelijke regeling onmiskenbaar in 
strijd is met hogere regelgeving of met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
Van onmiskenbare onverbindendheid is sprake indien die onverbindendheid buiten 
redelijke twijfel staat; slechts dan kan het verantwoord zijn in kort geding een 
voorziening te treffen zoals gevorderd. De reden voor deze terughoudende toets is dat 
de (voorzieningen)rechter, gelet op de trias politica, alleen in uitzonderlijke gevallen 
de rechtskracht van democratisch gelegitimeerde wetgeving mag doorkruisen. 

Zie bijvoorbeeld: 
Vzr. Rb. Den Haag 8 januari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:63, 4.2. 
Vzr. Rb. Den Haag 11 december 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020: 12601, 
rov. 4.2. 

Zie verder: 
Gerechtshof Den Haag 6 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1920, 
rov. 4.2. 
HR 13 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2068, rov. 3.4.1; 
HR 1 juli 1983, ECLI:NL:HR:1983:AD5666, rov. 3.4, derde alinea, NJ 
1984/360. 

4.2 Daar komt in dit geval nog bij dat de Regeling deel uitmaakt van de maatregelen die 
de Staat treft in het kader van de coronacrisis. Zoals hierboven uiteengezet, is het 
door de Staat gevoerde beleid gebaseerd op adviezen van onafhankelijke 
adviesorganen. Uw Voorzieningenrechter heeft in eerdere uitspraken al geoordeeld dat 
de Staat in deze crisissituatie een grote mate van beleidsvrijheid heeft bij het nemen 
van maatregelen. Dit brengt mee dat de civiele rechter - en zeker de rechter in kort 
geding - zich bij de toetsing van dit handelen van de Staat zeer terughoudend opstelt. 
Er is hier geen plaats voor een eigen, "volle" afweging door de burgerlijke rechter. 
Over dit beleid en de bijbehorende maatregelen wordt nauwgezet verantwoording 
afgelegd aan de Tweede Kamer en de tot op heden gemaakte keuzes worden gesteund 
door een meerderheid van de Tweede Kamer. Alleen als evident is dat de Staat 
onjuiste keuzes maakt en de Staat aldus niet in redelijkheid voor het gevoerde beleid 
heeft kunnen kiezen, is plaats voor rechterlijk ingrijpen. 

Zie met name: 
Vzr. Rb. Den Haag 20 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020: 10755, rov. 
5.1; 
Vzr. Rb. Den Haag 21 augustus 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:8776, 
rov. 4.1; 
Vzr Rb. Den Haag 3 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3013, rov. 4.3. 
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4.3 Tegen de achtergrond van het voorgaand kader moeten de vorderingen van eiseres 
worden bezien. Onder I vordert eiseres primair dat de gehele Regeling ten aanzien van 
de Stichting en haar aangesloten onverbindend wordt verklaard. Eiseres gaat in haar 
dagvaarding echter in op de mondkapjesverplichting in onderwijsinstellingen. Reeds 
daarom is niet afdoende toegelicht waarom de gehele Regeling onmiskenbaar 
onverbindend zou zijn. Onderhavig kort geding gaat dus over de vraag of buiten 
redelijke twijfel staat dat de met artikel 2a.2 van de Regeling geïntroduceerde 
(beperkte) mondkapjesplicht in onderwijsinstellingen onmiskenbaar onverbindend is. 

5 Wetenschappelijk debat over mondkapjesgebruik 

5.1 Eiseres stelt dat de mondkapjesplicht is ingevoerd zonder dat daaraan voorafgaand 
wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mondkapjes daadwerkelijk een 
beschermende werking hebben. Daarbij wijst eiseres in algemene zin op studies die 
onderschrijven dat de werking van mondkapjes niet vaststaat en/of die zouden wijzen 
op de mogelijke gevaren van het dragen van een mondkapje voor de gezondheid. 
Eiseres verwijst voorts naar de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
en Center for Disease Control and Prevention (CDC). 

5.2 De Staat stelt in dit verband voorop dat een kortgedingprocedure zich er niet voor 
leent 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 ingrijpen indien het gevolgde 
OMT-advies onbegrijpelijk is. 

Zie bijvoorbeeld: 
Vzr Rb Den Haag 3 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020: 3013, rov. 4.3 
en 4.8; 
Vzr Rb Den Haag 24 juli 2020 ECLI:NL:RBDHA:2020:6856, rov. 4.12; 
Vzr Rb Den Haag 15 januari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:268, rov. 2.7. 

Vgl. ook Vzr Rb Den Haag 28 november 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008: 
BG6117, rov. 4.8. 

5.3 Die situatie doet zich hier niet voor. Ook het OMT heeft aangegeven dat er in de 
wetenschap discussie bestaat over het effect van het gebruik van mondkapjes. 
Tegelijk heeft het OMT er echter op gewezen dat ook de epidemiologische situatie een 
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. Het OMT heeft in zijn adviezen van 4 mei 2020 en 28 juli 
2020 reeds aangegeven dat niet-medische mondneusmaskers mogelijk enigszins 
bijdragen aan het beperken van de verspreiding van COVID-19 door 
presymptomatische patiënten in ruimtes, waar voldoende afstand houden niet mogelijk 
is. In het advies van 13 oktober 2020 heeft het OMT dit herhaald en aangevuld dat er 
al bij SARS-1-virus, andere respiratoire virussen, en recent ook bij Covid-19 
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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 zouden mondkapjes hierbij wellicht een rol kunnen spelen en de 
ernst van de ziekte als gevolg van besmetting kunnen verminderen. Ook wees het 
OMT er op dat ook bij niet-medische mondkapjes ervan kan worden uitgegaan dat de 
overdracht van andere luchtwegvirussen enigszins wordt tegengaan, wat de te 
verwachten druk op huisartspraktijken en GGD-teststraten zou verminderen. Verder 
wijst het OMT 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. 

5.4 De keuze voor de aanvullende verplichting om een mondkapje te dragen in publieke 
binnenruimten en onderwijsinstellingen komt daarmee voort uit 
gezondheidsoverwegingen en het belang van heldere en eenduidige communicatie. 

WHO en ECDC 

5.5 Anders dan eiseres in de dagvaarding lijkt te suggereren is deze beslissing en het 
daaraan voorafgaande advies van het OMT ook in de kern genomen in lijn met de 
algemeen aanvaarde standaarden van de WHO, het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en overigens ook met die van het CDC41 en een 
groot aantal andere landen42 in de wereld.43 

5.6 In randnummer 8.1 en 8.2 van de dagvaarding wijst eiseres op een interim-rapport 
van de WHO van 5 juni 2020 waarin zou zijn opgenomen dat er geen wetenschappelijk 
bewijs is voor het effect van het dragen van mondkapjes op het terugdringen van de 
verspreiding van virussen. De WHO zou met geen woord reppen over enig vermeend 
nut van het dragen van een mondkapje. 

5. 7 Vooropgesteld kan worden dat de WHO wel degelijk wijst op nut en noodzaak van het 
gebruik van mondkapjes voor kinderen vanaf 12 jaar, vooral in situaties waar het 
lastig is om een meter afstand te houden tot elkaar. De WHO ziet het gebruik van 
mondkapjes in bepaalde situaties als een ondersteunde maatregel om transmissie 
tegen te gaan. Op de website van de WHO staat: 

"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. "44 

41 Het CDC is de Amerikaanse gezondheidsdienst gelieerd aan het Amerikaanse Ministerie van 
Volksgezondheid. 

«2 Landen die inmiddels een mondkapjesplicht hebben geintroduceerd zijn onder meer Duitsland, Belgiè, 
Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje. 

«3 Zie in dit verband ook Vzr. Rb. Den Haag 15 januari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:268, rov. 2.6. 
«« Zie https://www.who.int/news-room/a-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks, onder Why should 

people wear masks? 
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5.8 Hieraan doet niet af dat de WHO in het interim-rapport waarnaar eiseres verwijst - net 
als het OMT - inderdaad vaststelt dat momenteel het wetenschappelijk bewijs voor het 
effect van het gebruik van mondkapjes op de verspreiding van virussen beperkt is. 
Niettemin adviseert de WHO het gebruik van mondkapjes in bepaalde situaties te 
overwegen 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.45 

"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." 

5.9 Reden voor deze aanbeveling is ook het oordeel van de WHO dat het dragen van een 
mondkapje leidt tot een mogelijk verminderde blootstellingstellingrisico vanuit 
geïnfecteerde personen die nog geen symptomen ontwikkelen. De WHO laat zich dus 
in tegenstelling tot wat eiseres stelt het interim-rapport van 5 juni 2020 wel degelijk 
uit over het (medisch) nut van mondkapjes. 

"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; 
[ ... ]." 

5.10 Inmiddels is het interim rapport waar eiseres naar verwijst op 1 december 2020 
geactualiseerd. Ook in deze update geeft de WHO aan dat het bewijs voor het effect 
van het gebruik van mondkapjes beperkt is. Niettemin en ondanks de erkenning dat 
een aantal personen last kan hebben van enige bijwerkingen door het langdurig 
dragen van een mondkapje, zoals hoofdpijn, adviseert de WHO gebruik ervan in 
bepaalde omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld in openbare en publieke 

45 Eiseres wijst op de lagere status van observationeel onderzoek en modelmatige studies. Observationeel 
onderzoek en modelmatige studies zijn echter methoden van wetenschappelijk onderzoek. Gelet op het 
korte tijdsbestek waarin momenteel onderzoek wordt gedaan, vormen deze onderzoeken een uitgangspunt 
voor verdere studies. De 'randomized controlled trials' die volgens eiseres een hogere status hebben 
dateren van de periode voor de huidige pandemie. 
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binnenruimtes, zoals scholen, waar een veilige afstand lastig is te bewerkstelligen. In 
de update wijst de WHO er voorts op dat een mondkapje ook de verspreiding van 
andere infecties mogelijk kan tegen gaan, wat er aan zou kunnen bijdragen dat de 
druk op de zorg acceptabel blijft. 

"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."46 

5.11 Voorts beveelt WHO tezamen met UNICEF (en enkele andere gezaghebbende 
instituten, zoals de IPC, GDG en IPA) op basis van consensus in bepaalde situaties het 
gebruik van mondkapjes aan bij kinderen van 12 jaar en ouder.+7 Dit geldt tevens in 
het kader van het onderwijs en voor docenten en medewerkers in het geval geen 
veilige afstand kan worden gehouden tot elkaar.48 

ECDC 

5.12 De Staat wijst er verder op dat ook het Europees Centrum voor ziektepreventie en  
bestrijding (ECDC) het gebruik van mondkapjes onder omstandigheden aanbeveelt. 
Door het gebruik van mondkapjes in publieke ruimtes kan de overdracht van het virus 
in de samenleving worden tegengegaan doordat de verspreiding van door besmette 
personen uitgeademde druppels wordt beperkt. 

5.13 Vanwege het toenemende bewijs dat personen met lichte symptomen of zonder 
symptomen kunnen bijdragen aan de verspreiding van COVID-19, kunnen volgens het 
ECDC mondmaskers en andere gezichtsbedekkingen worden beschouwd als een middel 
voor beheersing bij de bron, die gelijktijdig met andere maatregelen ter beperking van 
de overdracht van COVID-19 worden ingezet. 

Het ECDC trekt de volgende conclusies met betrekking tot het gebruik van 
mondkapjes: 
• The use of medical face masks by healthcare workers must be given 

priority over the use in the community. 
• The use of face masks in public may serve as a means of source control 

to reduce the spread of the infection in the community by minimising the 
excretion of respiratory droplets from infected individuals who have not 
yet developed symptoms or who remain asymptomatic. It is not known 

46 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-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak. 

«7 Unicef & WHO, Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19, p. 3, 
zie https://www.who.int/publications/i/item/ WHO-2019-nCOV-]PC MaskS-Children-2020.1. 

«s Unicef, UN, WHO Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19, P. 5, 
zie https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in 
the-context-of-covid-19. 
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how much the use of masks in the community can contribute to a 
decrease in transmission in addition to the other countermeasures. 

• The use of face masks in the community could be considered, especially 
when visiting busy, closed spaces, such as grocery stores, shopping 
centres, or when using public transport, etc. 

• The use of non-medical face masks made of various textiles could be 
considered, especially if - due to supply problems - medical face masks 
must be prioritised for use as personal protective equipment by 
healthcare workers. This is based on limited indirect evidence supporting 
the use of non-medical face masks as a means of source control. 

• The use of face masks in the community should be considered only as a 
complementary measure and not as a replacement for established 
preventive measures, for example physical distancing, respiratory 
etiquette, meticulous hand hygiene and avoiding touching the face, nose, 
eyes and mouth. 

• Appropriate use of face masks is key for the effectiveness of the measure 
and can be improved through education campaigns. 

• Recommendations on the use of face masks in the community should 
carefully take into account evidence gaps, the supply situation, and 
potential negative side effects.49 

CDC 

5.14 In randnummer 4.2 van de dagvaarding verwijst eiseres nog naar een studie van het 
CDC aan de hand van 10 onderzoeken tussen 1946-2018, waaruit zou volgen dat er 
geen significante afname zou zijn in de verspreiding van het influenzavirus door het 
gebruik van mondkapjes. In reactie daarop wijst de Staat er op dat op ook het CDC 
adviseert tot het gebruik van mondkapjes. Mondkapjes beperken volgens het CDC de 
uitgeademde druppels die vrij komen in de lucht, waardoor anderen worden 
beschermd tegen virale besmettingen. Bovendien is het CDC van oordeel dat de drager 
van een mondkapje wordt beschermd. Het CDC doet momenteel onderzoek naar 
wanneer bescherming door de drager het meest effectief is. so 

6 Mondkapjesverplichting in overeenstemming met grondrechten 

6.1 Eiseres legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de mondkapjesverplichting op 
onderwijsinstellingen in strijd zou zijn met artikel 10 Grondwet en artikel 8 EVRM 
(bescherming persoonlijke levenssfeer), artikel 11 Grondwet (bescherming lichamelijke 
integriteit), artikel 3 Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK; dat 
bepaalt dat bij alle maatregelen die kinderen betreffen het belang van het kind voorop 
dient te staan) en het recht op onderwijs (artikel 28 IVRK en artikel 14 Handvest 
grondrechten EU). 

«9 ECDC, 'Using face masks in the community. Reducing COVID-19 transmission from potentially 
asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks', 8 April 2020; zie 
https://www.ecd c. eu ropa. eu/ en/publications-data/using-fa ce-masks-community-red u ci ng-covid-19- 
tra nsmission. 

so Zie https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.htm I. 
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6.2 Artikel 11 Grondwet bepaalt dat "ieder (...), behoudens bij of krachtens de wet te 
stellen beperkingen, recht (heeft) op onaantastbaarheid van zijn lichaam" en 
beschermt dus de lichamelijke integriteit. Die is met een mondkapjesverplichting, die 
uitsluitend inhoudt dat iemand een mondkapje moet dragen (en dus niet bijvoorbeeld 
zich aan een lichamelijk onderzoek heeft te onderwerpen), niet in het geding. 

6.3 Dat geldt evenzeer voor de door eiseres aangehaalde bepalingen over het recht op 
onderwijs. De mondkapjesverplichting is er juist om het recht op onderwijs zoveel 
mogelijk te bevorderen, en te bereiken dat voor zover dat in de coronapandemie 
mogelijk is, ook fysiek onderwijs op school kan worden gegeven. De 
mondkapjesverplichting vormt te meer geen inbreuk op het recht op onderwijs. 

6.4 De Staat besteedt daarom hierna aandacht aan de stellingen van eiseres met 
betrekking tot artikel 10 Grondwet en artikel 8 EVRM (bescherming persoonlijke 
levenssfeer). 

6.5 Bij de formulering van de mondkapjesverplichting heeft de regering zekerheidshalve 
tot uitgangspunt genomen dat de verplichting om een mondkapje te dragen, een 
beperking vormt van de persoonlijke levenssfeer, en dus moet voldoen aan de eisen 
van artikel 10 Grondwet en artikel 8 EVRM. 

6.6 De Staat stelt in dit kort geding echter voorop dat als de verplichting om een 
mondkapje te dragen de essentie van het recht op de persoonlijke levenssfeer al 
raakt, de inbreuk op dat recht bepaald beperkt is, en te vergelijken met algemeen 
geaccepteerde verplichtingen om bijvoorbeeld een helm te dragen als men op een 
motor deelneemt aan het verkeer of een gordel als men in de auto rijdt. De beperking 
van grondrechten door andere coronamaatregelen zoals het verbod op groepsvorming 
(niet met meer dan twee personen buiten), de verplichting om veilige afstand te 
bewaren, de sluiting van publieke plaatsen zoals winkels en theaters en het verbod om 
contactberoepen zoals het kappersvak uit te oefenen is vele malen groter dan waar het 
de verplichting betreft om een mondkapje te dragen. Die maatregelen met hun 
vergaande beperking van grondrechten zijn echter in het licht van de bestrijding en 
beheersing van de coronapandemie steeds gerechtvaardigd geacht. 

Vgl. bijvoorbeeld de rechtspraak van uw Voorzieningenrechters over de 
coronamaatregelen en de "Voorlichting over grondwettelijke aspecten van 
(voorgenomen) crisismaatregelen" van 25 mei 2020, Afdeling advisering 
Raad van State, W.04.20.0139/I/Vo (www.raadvanstate.nl). 

6.7 Daarbij moet ook bedacht worden dat men een mondkapje draagt ter bescherming van 
anderen. 

6.8 In beroepen waar dat nodig is om patiënten of cliënten te beschermen (denk aan 
tandartsen en artsen), was dat ook al lang voor de coronapandemie gemeengoed. Dat 
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nu van personen in de beperkte situaties waar geen veilige afstand kan worden 
bewaard, wordt verlangd dat zij een mondkapje dragen, is dan ook, als het al om een 
inbreuk op artikel 10 Grondwet en artikel 8 EVRM gaat, een beperkte inbreuk. Deze 
inbreuk voldoet aan de daaraan te stellen eisen: zij berust op de vereiste wettelijke 
grondslag, zij is gerechtvaardigd vanwege een legitiem doel, en is proportioneel. 

Dezelfde eisen gelden voor de andere bepalingen waar eiseres een beroep op 
heeft gedaan. De Staat gaat niet nader op deze bepalingen in, omdat die 
naar de mening van de Staat hier niet in het geding zijn. Uit de uiteenzetting 
hierna volgt echter dat, ook als er wel vanuit zou worden gegaan dat de 
andere grondrechten waar eiseres zich op beroept door de 
mondkapjesverplichting zouden worden beperkt, die beperking dus ook in 
overeenstemming is met die grondrechten. 

Wettelijke grondslag 

6.9 Eiseres legt in punt 2.4 e.v. van de dagvaarding aan haar vorderingen ten grondslag 
dat de mondkapjesverplichting op onderwijsinstellingen onrechtmatig zou zijn, omdat 
die niet gebaseerd zou zijn op een grondslag in een wet in formele zin. Dit is onjuist. 

6.10 Deze grondslag is, zoals toegelicht in hoofdstuk 3 van deze conclusie, te vinden in 
artikel 58j lid 1 onder a Wet publieke gezondheid (een wet in formele zin, waarin met 
de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (ook een wet in formele zin) o.a. dit artikel is 
toegevoegd), dat bepaalt dat bij ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld 
over hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De bepalingen over 
de mondkapjesverplichting in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 zijn op deze 
grondslag gebaseerd. 

6.11 Voor zover eiseres zou bedoelen dat artikel 10 Grondwet geen delegatie door de 
formele wetgever aan een lagere regelgever (in een ministeriële regeling) zou 
toestaan, is dat eveneens onjuist. Artikel 10 Grondwet bepaalt dat "bij of krachtens de 
wet" beperkingen aan het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kunnen worden gesteld. Deze formulering drukt uit dat de formele wetgever zelf 
beperkingen aan dat recht mag stellen, maar de bevoegdheid daartoe ook mag 
delegeren aan een lagere wetgever. Dat is in artikel 58j lid 1 Wpg gebeurd door te 
bepalen dat "bij ministeriële regeling ( ... ) regels (kunnen) worden gesteld over .) 
hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen" (zoals mondkapjes). Van 
die bevoegdheid is met artikel 2a.2 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 gebruik 
gemaakt. 

Vgl. over de systematiek van de Grondwet bijvoorbeeld: Voorlichting over 
grondwettelijke aspecten van (voorgenomen) crisismaatregelen 25 mei 2020, 
Afdeling advisering Raad van State, W.04.20.0139/I/Vo, paragraaf 4 onder b: 
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"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'. ( ... )" 

Gerechtvaardigd en nodig vanwege legitiem doel 

6.12 Het staat buiten kijf dat de bestrijding en beheersing van de coronapandemie een 
legitiem doel vormt om grond- en mensenrechten te beperken. Uit de hiervoor 
beschreven situatie en in het bijzonder de adviezen van het OMT volgt dat het instellen 
van een mondkapjesverplichting op onderwijsinstellingen bepaald gerechtvaardigd en 
verdedigbaar is. 

6.13 Daarbij is ook van belang dat op de overheid een positieve verplichting rust om de 
coronapandemie te bestrijden en te beheersen. 

Deze positieve verplichting volgt o.a. uit artikel 22 Grondwet en artikel 2 en 8 
EVRM. Vgl. bijv.: EHRM 4 januari 2008, Shelley/VK, nr. 23800/06, 
ECLI:CE:ECHR:2008:0104DEC002380006, waarin het EHRM ten aanzien van 
artikel 8 EVRM overwoog dat "(...) it is not excluded that a positive obligation 
might arise to eradicate or prevent the spread of a particular disease or 
infection", al was een positieve verplichting in die procedure niet aan de orde. 

6.14 Die positieve verplichting is er ook als het er om gaat om het recht op onderwijs van 
kinderen te waarborgen. Daarbij benadrukt de Staat dat de mondkapjesverplichting er 
juist aan bijdraagt dat fysiek onderwijs doorgang kan vinden. Op dit moment is dat 
uitsluitend voor een deel van de leerlingen, maar zodra dat mogelijk is weer voor alle 
leerlingen. Deze positieve verplichtingen en het gegeven dat de 
mondkapjesverplichting er juist aan bijdraagt dat fysiek onderwijs waar mogelijk kan 
worden gegeven, weegt vanzelfsprekend ook mee in het kader van de proportionaliteit 
van de maatregel. 

Proportioneel 

6.15 De maatregel voldoet, gezien al hetgeen in deze conclusie al is toegelicht, dan ook 
bepaald aan de eisen van proportionaliteit: 

• het gaat om een beperkte inbreuk op het recht op persoonlijke levenssfeer; 
• in beroepen waar de gezondheid van degenen die worden behandeld, voorop 

staat, is een mondkapjesplicht al gemeengoed en algemeen geaccepteerd; 
• het gaat dus niet om een uitzonderlijke verplichting; 
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• in het belang van de veiligheid zijn soortgelijke maatregelen eveneens 
algemeen geaccepteerd (denk aan de verplichting om een helm of gordel te 
dragen in het verkeer); 

• de maatregel is gericht op de bescherming van anderen; de belangen van die 
anderen hebben zwaarder te wegen; 

Vergelijk: 

- Rb. Amsterdam 17 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3475: 
Amsterdam hoeft geen ontheffing van de helmplicht te verlenen aan 
een Sikh die vanwege zijn godsdienst een tulband draagt. Snorfietsers 
moeten in Amsterdam gebruik maken van de rijbaan en daarom 
verplicht een helm dragen. De gemeente Amsterdam heeft het 
algemene veiligheidsbelang zwaarder mogen laten wegen dan het 
individuele belang van godsdienstuitoefening. 

- Ktr. Rotterdam 24 januari 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2368: 
Deze arbeidsrechtelijke uitspraak betrof een voorschrift voor 
ziekenhuismedewerkers om kleding te dragen waarbij de onderarmen 
ontbloot zijn teneinde infectiegevaar te minimaliseren. De 
kantonrechter van de rechtbank Rotterdam oordeelde dat de inbreuk 
die werkgever maakt op het grondrecht van werknemer om zich 
overeenkomstig haar geloofsovertuiging te kleden gerechtvaardigd is. 
Het feit dat werknemer in haar functie slechts beperkt fysiek contact 
heeft met patiënten, doet daar niet aan af: er is immers nog steeds 
sprake van een zekere mate van fysiek contact als gevolg waarvan 
infectiegevaar bestaat. 

- In gelijke zin: Ktr. 's Hertogenbosch 13 juli 2007, 
ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ2840. 

• de maatregel is gericht op beheersing en bestrijding van de pandemie; dat 
belang heeft zwaarder te wegen; 

• en in het bijzonder in deze fase van de pandemie, waar elke maatregel die 
aan de beheersing en bestrijding van de pandemie kan bijdragen, is deze 
maatregel aangewezen. 

6.16 De wetgever heeft de mondkapjesverplichting bovendien zorgvuldig afgewogen en 
toegelicht. Het gaat om een beperkte en op de situatie in onderwijsinstellingen 
toegesneden verplichting, waardoor langdurig gebruik van het mondkapje niet aan de 
orde is en waarbij uitzonderingen mogelijk zijn ingeval van onder meer beperking, 
ziekte en sport. Dat geldt overigens ook voor de andere situaties waar de Regeling het 
dragen van een mondkapje verplicht stelt. 

Zie o.a.: Toelichting Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid 
19, Staatscourant 2020, nr. 62032, o.a. biz. 5. 
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6.17 En de Tweede Kamer heeft de maatregel beoordeeld en steunt deze. In 
overeenstemming met artikel 58c, tweede lid, Wpg is de regeling tot wijziging van de 
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met invoering van aanvullende 
verplichtingen om een mondkapje te dragen (Regeling aanvullende 
mondkapjesverplichtingen covid-19) aan de Tweede (en Eerste) Kamer toegezonden.51 

Vervolgens heeft de Tweede Kamer de maatregel in haar vergadering van 24 
november 2020 besproken en gesteund.52 

6.18 Van een onrechtmatige inbreuk op grondrechten is dan ook geen sprake. 

Zie in gelijke zin: Voorz. rechtbank Amsterdam 19 augustus 2020, 
ECLI:NL:RBAMS:2020:4057. Dit vonnis had echter nog betrekking op een 
regeling in een noodverordening, toen nog niet in de specifiekere grondslag 
in de Wpg en de parlementaire controle van de Tijdelijke regeling 
maatregelen covid-19 was voorzien. Met deze actuele en specifieke grondslag 
is de rechtmatigheid van de mondkapjesverplichting te meer duidelijk. 

En vergelijk: Rb. Midden-Nederland 13 januari 2021, 
ECLI:NL:RBMNE:2021:51 (mondkapjesverplichting op de werkvloer 
gerechtvaardigd en niet voldoen kan reden zijn voor opschorting loon en op 
non-actiefstellen). 

7 Verweer 

7 .1 De Staat zal ter zitting nader verweer voeren en toelichten waarom de vorderingen 
van eiseres moeten worden afgewezen. 

8 Conclusie 

De Staat concludeert: 

(i) tot afwijzing van het gevorderde; 

(ii) met veroordeling van eiseres in de kosten van het geding, zulks met bepaling 
dat over die proceskostenveroordeling de wettelijke rente verschuldigd zal zijn 
met ingang van de vijftiende dag na de datum van het te dezen te wijzen 
vonnis; 

(iii) en met veroordeling van eiseres in de nakosten, conform het liquidatietarief 
begroot op€ 157 dan wel, in het geval van betekening,€ 239; 

s1 Kamerbrief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2020 (Kamerstukken 
II 25 295, nr. 744 resp. Kamerstukken I, 35526, nr. O). 

s2 Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 799. 
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(iv) met verklaring dat deze proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad 
zijn. 

behandeld door 

correspondentie 

telefoon 

fax 

e-mail 

zaaknr 

R.W. Veldhuis en J. Bootsma 

Postbus 11756, 2502 AT Den Haag 

+31 70 515 3793 

+31 70 515 3383 

rei mer. veld huis@pelsrijcken.n I 

11015368 
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