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Conclusie van dupliek en uitlating producties in kart geding inzake: 

DE STAAT SURINAME, met name het Ministerie van Volksgezondheid, gedaagde, 

gemachtigden Mr. C.B. Lachman en Mr. M. Babulall, advocaten. 

contra 

A. DONK, KAREL en

B. STUTGARD, RICKY, eisers, beiden 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 van de feiten onderbouwd met onderliggende documenten. Gedaagde 

persisteert daarbij. 

2. Geen spoedeisend belang

Gedaagde blijft erbij dat erin casu geen sprake is van een spoedeisend belang. De onderbouwing 

van eisers staven het spoedeisend karakter niet. Eisers geven aan dat zij op zijn minst vanaf juni 

2020 het idee hadden om juridische stappen te ondernemen tegen de aankondiging van de 

maatregel voor het opdoen van een mond-neus masker. Nu het slechts bij het idee is gebleven en 

eisers pas op een latere tijdstip en wel 7 maanden na aankondiging van de maatregel 

onderhavige vordering hebben ingesteld, geeft dat aan dat er in casu geen spoedeisend belang 

aanwezig is. Eisers dienen dan ook niet ontvankelijk verklaard te worden. Eisers hebben derhalve 

geen belang bij een snelle uitspraak! lmmers, eisers geven ook zelf aan dat zij niet onmiddellijk 

na aankondiging van het maatregel actie hebben ondernomen. De overige stellingen van eisers 

omtrent het spoedeisend belang wordt door gedaagde weersproken. Het neemt in ieder geval niet 

weg, althans zijn eisers niet weerhouden om hun vordering eerder in te dienen. 

3. Belang

Gedaagde persisteert bij hetgeen door haar is aangevoerd tijdens haar mondeling pleidooi op 

donderdag 11 maart jl., namelijk dat eisers niet hebben onderbouwd dat burgers in ons land 

(Suriname) ziek warden althans ziekteverschijnselen hebben opgelopen als gevolg van het dragen 
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van mond- en neuskapjes. Gedaagde moet bemerken dat eisers in punt 2 van de conclusie van 

repliek het hebben over de gezondheid van de overige burgers van het land, zonder daarbij aan te 

geven of zij daartoe toestemming hebben van dan wel gemachtigd zijn door de overige burgers om 

namens hen dergelijke uitlating (en) te doen. 

4. Overigens hebben eisers zelf aangegeven in punt 7 van de conclusie van repliek dat er

geen onderzoek is gedaan om te staven dat mensen ziek althans ziekteverschijnselen oplopen als 

gevolg van het dragen van mond- en neuskapjes. Derhalve hebben eisers geen belang bij de 

onderhavige vordering. 

5. Het gestelde in punt 3 en 4 van de conclusie van repliek is een pertinente onzin. Gedaagde

is uitvoerig ingegaan op de stellingen in het inleidend verzoekschrift tijdens haar pleidooi op 

donderdag 11 maart jl. en persisteert zij daarbij. Zoals gedaagde reeds aan U E.A. heeft 

voorgehouden, is er ruis gaan ontstaan binnen de samenleving n.a.v. het onderhavig proces over 

het al dan niet dragen van mond- en neus masker. Er gaan zelfs stemmen op om geen neus

mondkapjes te dragen. Dit, terwijl gedaagde midden in een vaccinatiecampagne zit. Vandaar dat 

gedaagde haar wens te kennen heeft gegeven, na daartoe de zaak met haar deskundigen volledig 

te hebben voorbereid, om de onderhavige zaak mondeling af te pleiten. Gedaagde vraagt zich 

terecht af hoe serieus eisers zijn, wanneer door hen producties warden overgelegd a.a. bestaande 

uit zeer verouderde c.q. achterhaalde publicaties dat geenszins betrekking hebben op de Covid -

19 pandemie. 

6. Voor wat de stellingen in punt 5 van de conclusie repliek betreft wenst gedaagde niet in

herhaling te treden en te verwijzen naar hetgeen hieromtrent is gesteld in haar mondeling pleidooi. 

Voor de stellingen betreft aangaande Pique en bisschop Meye persisteert gedaagde eveneens bij 

het aangevoerde tijdens haar mondeling pleidooi, namelijk dat eisers politiek bedrijven met dit 

proces. Geheel onterecht wordt een politieke demonstratie van een persoon (Pique) aangehaald in 

een proces door de eisers wetende dat deze persoon niet over een vergunning beschikte om in het 

openbaar te demonstreren. Hetzelfde geldt oak voor smadende en lasterende uitlatingen van een 

bisschop (Meye) betrekking hebbende op de Minister van Volksgezondheid, ondanks er een 

strafklacht loopt bij de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie van Suriname. Gedaagde kan 

niet tot een andere conclusie komen dan dat eisers bezig zijn politiek te bedrijven. Oat eisers 

solidair waren met ene Curtis Hofwijks, doet niets af terzake. 
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7. Mond -neus master heeft geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de

mens 

Eisers hebben echter niet kunnen aantonen dat het opdoen van een mond neus masker 

schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van de mens. Gedaagde vraagt zich af, waarom 

eisers het hebben over de gezondheid van de 'gehele bevolking', terwijl uit de overgelegde 

producties van eisers niet is gebleken dat de gehele bevolking aan gezondheidsschade lijdt. 

lntegendeel heeft gedaagde gemotiveerd aangetoond wat het belang is van het opdoen van een 

mend neus bedekking. Deze maatregel werkt zeer effectief tezamen met de overige maatregelen, 

te weten: het wassen van de handen en de sociale afstand van 10 m. In het belang van de 

bescherming van de mens kan de maatregel van het opdoen van een mond-neus masker niet 

opgeschort warden, te meer deze maatregel gebaseerd is op de wet en de richtlijnen van de WHO. 

Gedaagde heeft documenten overgelegd waaruit blijkt hoe effectief het opdoen van een mond

neus masker is. 

8. Eisers geven aan dat de regering, althans leden van de regering zich niet hebben

gehouden aan de maatregel voor het opdoen van een mond-neus masker. Echter wenst gedaagde 

te vermelden dat het niet opdoen van de mond-neus masker door leden van de regering niet 

aangeeft dat dit schadelijk is voor de gezondheid van de mens. De leden zijn bekend met de 

consequentie van het niet opdoen van een mond-neus masker. Het is trouwens gebleken dat 

grotendeel van de groep op die bewuste dag besmet is geweest met het virus. Dit geeft wederom 

aan hoe belangrijk het is om een mond- en neus masker op te doen. 

9. Mond-neus masker voor kinderen onder 12 jaar

Door de plotselinge confrontatie van de covid-19 pandemie in Suriname was een ieder vanaf het 

begin bevreesd. Er werd van de zijde van gedaagde steeds onderzoek verricht om na te gaan op 

welke wijze de vele besmettingen voorkomen kunnen warden. Gedaagde was bang dat alle 

groepen getroffen zouden warden met het virus, vandaar dat een ieder in het begin geadviseerd 

werd om een mond-neus masker op te doen. Na ongeveer 6 maanden is uit onderzoek gebleken 

dat kinderen ender 12 jaar het virus niet kunnen overdragen, dus kinderen ender 12 jaar zijn geen 

verspreiders maar kunnen wel dragers zijn. Dit is de reden waarom gedaagde kinderen ender 12 

jaar vrijstelling heeft verleend voor het opdoen van een mond-neus masker. Te meer omdat het 

cognitieve verstandelijk vermogen van kinderen ender de 12 jaar nog niet ver rijkt om trouw het 

masker op te zetten. Gedaagde heeft, zeals gesteld wordt door eisers, niet een fout van haar 

gecorrigeerd, doch heeft zij een besluit genomen op basis van het onderzoek van experts in ONZE 

samenleving. Afhankelijk van wat onze experts aanbevelen, worden de protocollen van de WHO 
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opgevolgd bij het maken van beleid. Gedaagde neemt niet klakkeloos de regels dan wel richtlijnen 

van de WHO over. Van belang is dat de adviezen, regels of richtlijnen van de WHO passen binnen 

de Suriname samenleving. Aan de stellingen van eisers kan voorbij worden gegaan, nu deze 

stellingen geen valide onderbouwing behelzen. Het staat rechtens vast dat eisers niet hebben 

kunnen aantonen dat het opdoen van een mond-neus masker negatieve gevolgen heeft voor de 

gezondheid van de mens. Gedaagde verwijst naar het advies van de WHO betreffende het gebruik 

van mond- en neusmaskers voor kinderen d.d. 21 augustus 2020, welk advies hierbij in fotokopie 

wordt overgelegd, waarvan wordt verzocht de inhoud als hier letterlijk herhaald en ge"fnsereerd te 

willen beschouwen (productie 1 ). 

10. Voor wat het overige betreft wordt verwezen naar al hetgeen reeds door gedaagde is

gesteld in haar mondeling pleidooi zoals gehouden op donderdag jl. Gedaagde onderstreept dat 

het opdoen van een mond- en neusmasker geen negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid 

van de mens. lntegendeel werkt het effectief! 

Met conclusie tot persistit! 

Paramaribo, 16 maart 2021 

Bijlage: 

Advies v/d WHO betreffende het gebruik van mond en neusmaskers voor kinderen d.d. 21 augustus 2020 (productie 1). 
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Advice on the use of masks for children in the community in 
the context of COVID-19 

Annex to the Advice on the use of masks 
in the context of COVID-19 

21 August2020 Unicef• 

Purpose of the document 

(.\. World .He�lth 
9 Organization 

This document provides guidance to decision makers, public and chi.Id health professionals to inform policy on the use of masks for 
children in the context or the COVID-19 pandemic. It does not address the use or masks for adults working with children or 
parents/guardians or the use of masks for children in health-care settings. This interim guidance will be revised and updated as new 
evidence emerges. 

Background 

The World Health Organization (WHO) and the United Nations Children's Fund (UNICEF) advise the use of masks according to a 
risk-based approach, as part of a comprehensive package of public health interventions that can prevent and control the trans mi sion 
of certain viral respiratory diseases, including COV1D- l 9. Compliance with other measures including physical distancing, hand 
hygiene, respiratory etiquette and adequate ventilation in indoor settings is essential for reducing the spread or SARS-CoV-2, the 
virus that causes COVrD-19. 

This guidance provides specific considerations for the use of non-medical masks, also known as fabric masks, by children as a 
means for source control in the context of the current COVID-19 pandemic. The document is an annex to the WHO's Advice on 
the use of masks in the context of COVID-.19 1 in which further details on fabric masks can be found. This annex also advises the 
use of medical masks for children under certain conditions. For the purposes of this guidance, children are defined as anyone below 
the age or 18 ycars2. 

Methodology for developing the guidance 

The World Health Organization (WHO) Infection Prevention and Conh·ol (!PC) Guidance Development Group (GDG) and experts 
from UNICEF and the International Paediatric Association (IPA) jointly reviewed the available evidence lo develop guidance on 
the use of masks for children in the context of the cmrcnt pandemic. Five international expert meetings were held between June and 
August 2020. ln the absence of strong scientific evidence, consensus among these groups forms the main basis for this guidance. 
Furthermore, the draft guidance was reviewed by a multidisciplinary group of additional external experts prior to finalization. 

Available evidence 

Transmission o
f 

COV!D-/9 in children 

Currently, the extent to which children contribute to transmission of SA RS-Co V-2 is not completely understood. According to the 
WHO global surveillance database of laboratory-confirmed cases developed from case report forms provided to WHO by Member 
States3 and other studies, 1-7% of COVID-19 cases are reported to be among children, with relatively few deaths compared to other 
age groups4•8. The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) has recently reported the age distribution of
COVJD-19 among children in the European Union (EU), European Economic Area (EEA) and the United Kingdom (UK); they 
reported that as of26 July 2020, 4% of all cases in the EU/EEA and the K were among children6. 

To date, the available evidence suggests that most reported cases among children have resulted from transmission within households, 
although this observation may have been influenced by school closures and other stay at home mea ures implemented by some 
countries7•9. Although culture-competent virus has been isolated from symptomatic children with viral load levels found to be similar 
to that in adults 10, evidence from available studies of contacts of COY! D-19 cases and cluster investigations suggests that children
are unlikely to be the main drivers of COVID-19 transmission 7•9 1 1-14• To date, documented transmission among children and staff
within educational settings is limitcd 15•211• Evidence is also limited regarding the prevalence of SARS-CoV-2 infection among
children, as measured by seroepidemiology studies. 1-Iowcvcr, available evidence suggests that seroprevalence appears to be lower 
for younger children compared to older children and adults 17,21 •25•

Studies of viral load and the duration of viral shedding of infectious virus in children compared to adults, are also limited. One 
published study suggests that viral load in infected patients may differ by age, and that symptomatic children have a longer duration 
of viral shedding than asymptomatic children25• Some studies have reported that children below five years are reported to have lower
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amounts of viral RNA in respiratory secretions and faeces compared to school children, adolescents and adults26·27• However, one 
study from the United States of America found that children below five years with mild to moderate COVJD-19 have higher amounts 
of viral RNA in their upper respiratory samples compared with older children and adults28, while a pre-print (non-peer-reviewed) 
study from Germany reported no differences in the amount of viral RNA among adults and children29. 

In summary, the degree to which age alone, regardless of symptoms, affects viral load and transmission is not well understood. 

Available evidence on the use of masks in children for COVID-19 and other respiratory diseases 

Evidence on the benefits and harms of children wearing masks to mitigate transmission of COVID-l 9  and other coronaviruses is 
limited. However, some studies have evaluated the effectiveness of mask use in children for influenza and other respiratory 
viruses30·34. A study of mask wearing during easonal influenza outbreaks in Japan noted that the use of masks was more effective
in higher school grades (9-12 year old children in grades 4-6) than lower grades (6-9 year old children, in grades l -3)34. One study, 
conducted under laboratory conditions and using non-betacoronaviruses, suggested that children between five and 11 years old were 
significantly less protected by mask wearing compared lo adults, possibly related to inferior fit of the mask35. Other ·tudies found 
evidence of some protective effect for influenza for both source control30 and protection in children34, although overall compliance 
with consistent mask wearing, especially among children under the age of 15, was poor. 

Some studies, including studies conducted in the context of influenza and air pollution, found the use and acceptability of mask 
wearing to be highly variable among children, ranging from very low to acceptable levels and decrea ing over time while wearing 
masks30•31·33·36·38. One study was carried out among primary school children during COVID-19 and reported 51.6% compliance.31 

Several studies found that factors such as warmth, irritation, breathing difficulties, discomfort, distraction, low social acceptability 
and poor mask fit were reported by children when using masks30·33·36·37. So far. the effectiveness and impact of masks for children
during play and physical activity have not been studied; however, a study in adults found that N95 respirator and surgical masks 
reduced cardiopulmonary capacity during heavy exertion39. 

Main conclusions 

According to the limited available evidence, young children may have lower susceptibility to infection compared to adults 11, 14, 
however available data suggests that this may vary by age among children17· 21·25. Data from seroepidemiology studies and
transmission studies suggest that older children (e.g. teenagers) may play a more active role in transmission than younger 
children.11.14.11. 21-25 

The benefits of wearing masks in children for COVID-19 control should be weighed against potential harm associated with wearing 
masks, including feasibility and discomfort, as well as social and communication concerns. Factors to consider also include age 
groups, sociocultural and contextual con iderations and availability of adult supervision and other resources to prevent transmission. 

There is a need for data from high quality prospective studies in different settings on the role of children and adolescents in 
transmission of SARS-Co V-240, on ways to improve acceptance and compliance of mask use and on the effectiveness of masks use 
in children. These studies must be prioritized and include prospective studies of transmission within educational settings and 
households stratified by age groups (ideally <2, 2-4, S-11 and> 12 years) and with different prevalence and transmission patterns. 
Particular emphasis must be placed on studies in schools in low- and middle-income sellings. 

Advice to decision makers on the use of masks for children in the community 

Overarching guiding principles 

Given the limited evidence on the use of masks in children for COVID-19 or other respiratory diseases. including limited evidence 
about transmission ofSARS-CoV-2 in children at specific ages, the formulation of policics by national authorities should be guided 
by the following overarching public health and social principles: 

• Do no harm: the best interest, health and well-being of the child should be prioritized. 
• The guidance should not negatively impact development and learning outcomes. 
• The guidance should consider the feasibility of implementing recommendations in different social, cultural and geographic 

contexts, including settings with limited resources, humanitarian ettings and among children with disabilities or specific
health conditions. 
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