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Conclusie van dupliek en uitlating producties in kort geding inzake: 

DE STAAT SURINAME, met name het Ministerie va'n Volksgezondheid , gedaagde, 
gemachtigden Mr. C.B. Lachman en Mr. M. Babulall , advocaten. 

contra 

DONK, KAREL, eiser, procederende in persoon, 

Gedaagde concludeert als volgt: 

1 . Gedaagde persisteert geheel bij al hetgeen bereids door haar is gesteld en weerspreekt 
met klem het daartegen aangevoerde. Gedaagde heeft bij conclusie van antwoord reeds een juiste 
weergave gegeven vari de feiten onderbouwd met onderliggende documenten. Gedaagde 
persisteert daarbij. 

2. Gedaagde blijft bij haar stelling dat in deze procedure hetzelfde wordt gevorderd, namelijk 
opschorting van maatregelen voortvloeiende uit de WUBU. Verwezen wordt naar het petitur:n j n het 
inleidend verzoekschrift. Het ne bis. in idem beginsel is derhalve wel aan de orde. Gedáagde 
verwijst hierbij naar een recentere uitspraak van 28 april 2020 van de Rechtbank Noord-Nederland 
(https://~. recht. nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI: NL: RBNNE:2020: 1828), waarbij het ne bis 
in idem beginsel door de kantonrechter in overweging 2.3.2. wel toegepast is in het civiel recht. De 
kantonrechter overweegt: "Dienaangaande overweegt de kantonrechter dat het aan het strafrecht 
ontleende 'ne bis in idem'-beginsel in het civiele recht een belemmering vormt om -anders dan via 
het instellen van een rechtsmiddel (hoger beroep)- tegenover dezelfde wede'rpartij een 
andersluidend oordeel te verkrijgen over een vordering van (nagenoeg) gelijke inhoud en strekking 
als een eerdere vordering waarover reeds door een rechter van gelijke rang is beslist. Indien een 
vordering in strijd met dit beginsel van een goede procesorde wordt ingesteld, dient zij te worden 
afgewezen." De door eiser aangehaalde jurisprudentie is niet van toepassing. De vordering van 
eiser dient afgewezen te worden. Gedaagde wenst verder niet in herhaling te treden maar te 
persisteren bij hetgeen hieromtrent is gesteld in de conclusie van antwoord . 

3. Geen spoedeisend belang 
Gedaagde blijft erbij dat erin casu geen sprake is van een spoedeisend belang. Gedaagde wenst 
wederom niet in herhaling te treden en persisteert bij hetgeen hieromtrent is gesteld in de 
conclusie van antwoord. 

4. Gedaagde blijft eveneens bij haar stellin~ . namelijk dat er wel sprake is van een 
uitzonderingstoestand. De stellingen van eiser, als zou regeringsfunctionarissen privéfeestje·s 
organiseren en de Minister van Volksgezondheid met vakantie zou zijn gegaan naar Florida, 
worden door gedaagde met klem weersproken. Eiser wordt opgedragen deze stellingen in rechte 
te staven. Het siert de eiser niet om af te gaan op roddelpraatjes. 
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5. Ten aanzien van de stelling van eiser in punt 4 van de conclusi.e van antwoord, voert 

gedaagde het volgende aan. Deze stelling van .eiser mist een gedegen wetenschappelijke 

onderbouwing . Gedaagde persisteert bij het door haar aangevoerde in punt 7 e.v. van de conclusi•e 

van antwoord . In elke studie zijn er lim_itaties en deze horen altijd te worden aangegeven , zo ook 

deze studie van Ayounie e.a. De verschillende aspecten worden bestudeerd en door middel van 

de review, waarbij er is gekeken naar de verschillende studies. 

De onderzoekers hebben de verschillende studies beoordeeld, en met elkaar vergeleken, en 

komen inderdaad tot de !imitaties. Het doel van de studie is echter belangrijk, namelijk het nagaan 

of public· health maatregelen (dus inclusief Lockdowns of Travel Restrictions) enig effect hebben 

getoond op het mitigeren van de epidemie 

De onderzoekers geven - voor zover van belang - het volgende aan: 

"We found that public health interventions and non-pharmaceutical contra/ measures were effective 
in reducing the transmission of COV/0-19 and were associated with reduced epidemie grawth. Th_e 
identified studies showed that travel restrictions, borders measures, quarantine of travellers arriving 
fram affected countries, city lockdown, restrictions of mass gathering, isolation and quarantine of 
confirmed cases and close contacts, socia/ distancing measures, compulsory mask wearing, 
contact tracing and testing, school closures and personal pratective equipment use amóng health 
workers were effective in mitigating the spread of COV/0-19 with varying degrees. Our results are 
in line with the findings of other stl!,dies [32-W that demonstrated that public health measures an.d 
non-pharmaceutical con trol strategies are effective in mitigating the current pandemic._of CO VI D-19 
and in some countries aggressive and extreme interventions are praba,bly needed to bring the 
epidemie under contra/ and to prevent very large number of deaths and excess hospitals 

capacities. " .. , 

Deze conclusie wordt getrokken met inachtneming van de !imitaties, omdat er geen andere studies 

of interventies zijn onderzocht, en stellen op basis daarvan de opties voor nieuw onderzoek. Het 

beoordelen van de conclusie en de. detail beoordeling van de eiser, is niet voor dit proces relevant 

maar zal in de internationale literatuur moeten worden bediscussieerd. Het betreft hier slechts een 

studie die ter illustratie was meegegeven. 

Ta.v. de illustratie van Jutland dient het volgende te worden opgemerkt. De studie was goed 

opgezet, met controlegroepen . Belangrijke detail is dat de situatie in Denemarken, ten tijdè van 

deze studie, niet vergelijkbaar was met de rest van de wereld in het bijzonder in Suriname. Dit 

neemt niet weg dat de studie goed is opgezet en met de randvoorwaarden in Denemarken, heeft 

aangetoond dat in Denemarken, de Lockdown interventies vergeleken tussen steden met of 

zonder Lockdown, geen effect hebben gehad. Helaas moet de studie in .andere landen worden 

gerepliceerd om dit effect beter te kunnen aantonen. · 

New multi-strategy study recently described well the diversity of impacts of NPls relative to each 

ether, of course with the limitations of confounders between country comparisons that prèvai_l in all 

such analyses[3]. The additional impact of a full lockdown on top of already mandated NPls in 

Denmark at the time and voluntary sc;,cial distancing and sanitationbehaviour of informed citizé'ns is 

arguably -dependent on the infection levels and testing capacity so there is no simple answer to 
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these questions, and we need to study the evidence further in the light of the weaknesses and 
strength of each approach etc. 

Het is duidelijk dat de eiser, de onderliggende literatuur die ter illustratie is meegegeven, probeert 
te analyseren, zonder daarbij de juiste inhoudelijke vakkennis te hebben. Eiser citeert daarbij 
stukken, uit wetenschappelijke literatuur, waar duidelijk een systematiek is. Het citeren van delen 
uit een onderzoek zonder de volledige context te bespreken, is wetenschappelijk gezien niet 
correct, althans vals. 

Tevens twijfelt eiser aan de legitimiteit van maatregelen van de WHO, h~t overkoepelend orgaan 
van de Verenigde Naties dat de wereldgezondheid bewaakt. Documenten die de WHO opmaakt, 
worden door deskundigen uit verschillenden deelgebieden, geven dus richtlijnen aan die kunnen ..... 
worden geadapteerd naar elk land, op grond van geaccepteerde methoden. Daarom is het lastig 
om discussies te voeren met mensen die niet ter zake deskundig zijn , op eenduidige manier van 
gedacht~ te wisselen. 

Het is door de pandemie en de wereldwijde impact daarom logisch dat door landen verschillende 
maatregelen worden genomen om de volksgezondheid in het algemeen en niet alleen covid
gerelateerd te blijven garanderen. Besluiten dîe genomen werden zijn afhankelijk van vele factoren 
en wor~en door lokale deskundigen en de politiek genomen. Het kan ook blijken dat besluiten 
achteraf geen effect hebben gesorteerd, maar dan betekent het gewoon dat de strategie moet 
worden aangepast. 

6. Gedaagde voert andermaal aan dat met de door haar getroffen maatregelen zij rJimmer de 
intentie heeft gehad om schade te veroorzaken aan de samenleving. lnt!3gendeel , zijn de door 
haar getroffen maatregelen bedoeld om de besme.tting c.q. verspreiding verder tegen te gaan. 
Gedaagde heeft maatregelen getroffen vanwege de uitzonderingstoestand, althans heeft 
gedaagde gehandeld vanwege de in het algemeen belang, m.n. het beláng van de 
volksgezondheid in ons land. Gedaagde wenst verder niet in herhaling te treden en verwijst naar 
hetgeen reeds is gesteld in de conclusie van antwoord m.n. in punt 13. 

7. Gedaagde weerspreekt de stelling van eiser in punt 5 van de conclusie van repliek met 
klem, met name dat we hebben te maken met een seizoen griep en hadden die op dezelfde 
manier l<unnen afhandelen als voorgaande jaren. _Het is nooit eerder in de geschiedenis van 
Suriname voorgekomen dat de gezondheidssector in gevaar is zoals dat nu het geval is door de 
covid pandemie. Gedaagde onderstreept dat de covid pandemie ser[eus genomen moet worden. 
Door de covid-19 virus kunnen mensen zelfs het leven verlaten! 

8. 'Eiser is de mening toegedaan dat terwijl gedaagde mensen oproept om te gaa.n 
vaccineren , wij zien dat in andere landen juist het aantal besmettingen toeneemt. Uit deze stelling 
van eiser begrijpt gedaagde, dat eiser het nut niet inziet van het vaccineren . 
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9. Eiser dient echter te weten dat het vaccineren niet strekt tot het tegengaan van covid-19 
besmettingen. De bedoeling van het vaccineren is om het immuunsysteem van de mensen 
weerstand te laten bieden specifiek tegen het cov!d-19 virus, zodat mensen niet ernstig ziek 
kunnen worden alsmede het overlijden ten gevolge van het covid-19 virus te voorkomen, althans 
de kans op overlijden behoorlijk te verkleinen . Hierdoor zal ,uiteindelijk de druk op de 
gezondheidszorg (ziekenhuizen etc.) significant afnemen met als gevolg dat versoepèlin·g van de 
getroffen (Lockdown) maatregelen kunnen volgen dan wel worden gerechtvaardigd. 

. 
10. Eiser geeft in punt 7 van de conclusie van repliek een totaal verkeerde weergave van een 
interview dat mevrouw Claudia Redan , Voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad heeft afgestaan 
aan Suriname U-News. De woorden van mevrouw Redan voornoemd moeten niet verkeerd 
worden uitgelegd. Redan is geen tegenstander van de toegepaste Lockdm,yn maatregelen. Redan 
is juist een voorstander. van Lockdown maatregel _en pleit zelfs voor nog strengere Lockdown 
maatregels. Gedaagde wenst te o_nderstrepen dat eiser zaken steeds negatief interpreteert en een 
andere toer tracht te bewandelen , hetgeen niet wordt getolereerd door gedaagde. 

11 . Gedaagde onderstreept dat zij de richtlijnen van de WHO niet klakkeloos · heeft 
overgenomen. Gedaagde heeft op adviezen en inzichten van de WHO en andere internatio•nàle en 
nationale public health deskundigen en het Outbreak Management Team maatregelen getroffen in 
het kader van het tegengaan, danwel bestrijding c.q. vermindering van de covid-pandemie. 

12. Gedaagde persisteert bij hetgeen zij heeft aa'ngevoerd over de PCR test in punt 12 van de 
conclusie van antwoord. De PCR test is betrouwbaar. 

13. Gedaagde blijft bij hetgeen door haar is aangevoerd dat de door haar getroffen Lockdown 
maatregel effectief en efficiënt zijn. Zij persisteert bij de door haar bij conclusie van antwoord 
overgelegde publicaties (bekend als productie 2,3,4 en 6) . Het siert eiser evenmin om een eigen 
interpretatie te geven aan deze publicatie. 

14. Ten slotte wenst gedaagde aan te geven dat wereldwijd steeds is gebleken dat de door de 
diverse overheden toegepaste Lockdown maatregelen positieve resultaten hebben geboekt. 
Gedaagde verwijst naar het NOS-journaal van 15 juni 2021 , waarin is aangegeven dat med_e 
dankzij de door de Nederlandse overheid toegepaste maatregelen de pandemie ond.er controle is 
en dat thans zelfs discussies opgaan om de mondkapjes niet meer te ~ebruiken . De Lockdown 
maatregel is effectief en efficiënt. 

..... 
Met conclusie tot persistit! 

~ ulall 
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