Betreft: Verplichting mondkapjes op scholen
Leeuwarden/Ljouwert, 23 november 2020
Geachte Tweede Kamerleden ,
Op dinsdag 24 november bespreekt u in de commissie de ‘Regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke
wet maatregelen covid-19’. Als Meldpunt Mondkapjes Nederland (www.meldpuntmondkapjes.nl),
die via diverse meldpunten in de meeste provincies een groep van zo’n 800 bezorgde ouders,
docenten, directeuren en leerlingen vertegenwoordigt, schrijven wij u deze inspraakreactie. Wij
roepen u op om een (zeer) kritische houding aan te nemen ten aanzien van mondkapjes op
middelbare scholen, in het belang van het kind.
Het is belangrijk dat er sprake is van een sfeer van welzijn en welbevinden op school. Als Meldpunt
Mondkapjes Nederland merken wij nu echter dat de sfeer verhardt, dat er excessen plaatsvinden en
de fysieke en mentale veiligheid van kinderen in het geding is. Bij het Meldpunt hebben we in de
korte tijd van ons bestaan al honderden meldingen binnen gekregen waar dit het geval was. Situaties
waarbij conciërges leerlingen toeschreeuwen en –snauwen om een mondkapje op te doen, waarbij
de toegang tot school eenvoudigweg wordt geweigerd en kinderen naar huis worden gestuurd als
men geen mondkapje bij zich heeft. Situaties waarbij BOA’s voor de schooldeur staan,
schooldirecties weigeren te spreken met ouders, schooldirecteuren kinderen uitschelden, kinderen
die geïsoleerd worden in lokalen, kinderen die niet meer naar school durven, kinderen die
verantwoordelijke worden gesteld voor ziekte en dood. Situaties waarbij sprak is van hyperventilatie
of een zodanige hoofdpijn door het dragen van een mondkapje dat leerlingen zich ziek moeten
melden. Dit is nog maar een korte greep uit alle meldingen die binnenkomen bij het Melpunt. Zie ook
het artikel in Trouw van 16 november jl. 1
Ten aanzien van het wetgevingstraject heeft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) gesteld2
dat ‘ de conceptregelingen op basis van de tijdelijke coronawet ernstige en ingrijpende inbreuken
kunnen maken op de leef- en werkomstandigheden van Nederlandse burgers’. En specifiek, onder
andere ten aanzien van de verplichte mondkapjes: ‘De legitimatie van de beperking van
grondrechten, bijvoorbeeld op het recht op lichamelijke integriteit (mondkapjes), is en blijft
onvoldoende’.
Ook zegt de NovA dat jongeren ‘ten volle worden geraakt’ door de maatregelen, terwijl zij van het
corona virus nauwelijks last hebben3. De school is inderdaad een onveilige haven van spanningen en
excessen geworden. De rechten van het kind worden duidelijk geschonden. Wij krijgen hier dagelijks
meldingen van binnen. Uit het VN-Kinderrechtenverdrag volgt dat het belang van het kind voorop
dient te staan bij alle beslissingen waar kinderen bij betrokken zijn. Ook in een crisissituatie moet het
belang van het kind voorop staan en moet bij genomen maatregelen altijd worden gekeken wat het
effect is voor kinderen en jongeren. Daarnaast moet de overheid ervoor zorgen dat geen enkel kind
wordt uitgesloten, dat ieder kind bescherming, goede informatie, de best mogelijke gezondheidszorg
en goed onderwijs krijgt. Ook is het van belang dat kinderen worden betrokken bij de beslissingen en
dat zij hun mening moeten kunnen geven over beslissingen die hen aangaan. Als bezorgde ouders,
docenten, leerlingen en directeuren van Meldpuntmondkapjes.nl krijgen we stellig de indruk dat
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over de rechten van kinderen wordt heen gewalst. We vragen ons dus af in hoeverre met de
mondkapjesverplichting wordt voldaan aan het door Nederland onderschreven én geratificeerde
verdrag.
Wij vragen ons verder af hoe de betrokken minister(-s) de veiligheid van kinderen op school
garanderen. Volgens artikel 3b van de Wet op het voortgezet onderwijs is er een Zorgplicht voor de
veiligheid op school. Uit de meldingen die bij ons binnenkomen is er sprake van een forse aantasting
van zowel de mentale als fysieke veiligheid op school. De symptomen die aan ons worden
doorgegeven en die overeenkomen met wetenschappelijke onderzoeken4 zijn benauwdheid,
concentratieproblemen, hyperventilatie, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid.
Tot slot. In veel wetenschappelijke onderzoeken kunt u lezen dat mondkapjes geen virussen
tegenhouden en juist bij verkeerd gebruik de besmettingskans vergroot. Zeer recent is nog een
Deense studie gepubliceerd5 waaruit de ineffectiviteit van mondkapjes bleek.
Als bezorgde ouders, leerlingen, docenten en directeuren, verenigd in het Meldpunt Mondkapjes
Nederland, vragen wij u nu in actie te komen en het regeringsbeleid bij te stellen. Om verdere fysieke
en mentale schade aan onze kinderen te voorkomen, weer te komen tot een situatie waar in een
goede sfeer en welbevinden onderwijs kan worden gegeven.
Vragen die u in de Commissie aan de vertegenwoordigers van de regering zou kunnen stellen:
1.Bent op de hoogte van spanningen en excessen die op dit moment op scholen plaatsvinden in
verband met de toegepaste mondkapjes verplichting?
2. Hoe relateert u dit aan het door Nederland als lidstaat geratificeerde Verdrag inzake de rechten
van het kind?
3.Hoe garandeert u in dezen vanuit uw rol het welbevinden en de mentale en fysieke veiligheid van
kinderen op middelbare scholen ( Wet op het voortgezet onderwijs, Artikel 3b Zorgplicht veiligheid
op school)?
4. Bent u op de hoogte dat mondkapjes amper of niet virussen tegenhouden en dat er daardoor geen
medisch onderbouwende reden is voor de verplichting van het dragen van mondkapjes.
Bent u daarom, alles afwegende, bereid om af te zien van een verplichting tot het dragen van
mondkapjes op scholen?
Wij wensen u veel succes,
Alvast dank voor uw bijdrage in de Commissie,
Met vriendelijke groet,
Namens Meldpunt Mondkapjes Nederland,

Elbrecht Claus
Voor vragen zijn wij bereikbaar via:
E: contact@meldpuntmondkapjes.nl
T: 06-41284993 (mevr. Elbrecht Claus)
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Bijlagen:
- Wetenschappelijke bewijzen en uitspraken van deskundigen over schadelijkheid en/of
ineffectiviteit van mondkapjes

