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Proces-verbaal van de zitting gehouden op donderdag 11 maart 2021 om,.1'.i :,~Q_y_Lt ,,-<'-· 
des namiddags van de kantonrechter in kart geding mr. A.G. Johanns, bijges"t3iao:;;-::\·>_ 
door mr. 0. Apai, substituut grittier in de zaak bekend onder arno. 210733 ind~ -zittingszaal aan de Grote Combeweg no. 2 te Paramaribo, van ....... a·•··-· ·-···"'' 

A. Donk, Karel en -B. Stutgard, Ricky, 
eisers, 
procederend in persoon, beiden verschenen, 

tegen 

de Staat Suriname, met name het Ministerie van Volksgezondheid, 
gedaagde, 
verschenen namens gedaagde: 
de heer drs. A. Ramadhin - Minister van Volksgezondheid, 
de heer S. Gajadhar - Directeur van het Ministerie van Volksgezondheid, 
mevrouw R. Kioe A Sen - onderdirecteur van het Ministerie van Volksgezondheid, 
gemachtigden: mr. C.B. Lachman en M. Babulall, advocaten, 

De gedaagde antwoordt mondeling en legt producties over: 

Mr.C.B. Lachman: 
Voor wat betr_eft het antwoord wil ik doorgeven dat ik zal ingaan op het verzoekschrift 
en mijn collega ook zal ingaan op het verzoekschrift. Voor wat betreft het medisch 
fechnisch gedeelte wil ik doorgeven dat de Minister daar zelf op zal ingaan. 

Wij zijn van oordeel dat eisers geen belang hebben bij het onderhavig proces. 
Er zijn zaken aangehaald dat er fundamentele rechten en vrijheden van burgers zijn 
beperkt door het dragen van een mondkap. Oat is absoluut niet juist. De Grondwet 
geeft duidelijk aan in artikel 23 dater beperkingen mogelijk zijn en de Grondwet 
geeft ook aan wanneer die uitzonderingstoestanden bestaan. De situatie is nu dater 
sprake is van een wereldpandemie. Oat geeft de Staat de bevoegdheid om 
wetgeving te maken voor die uitzonderingstoestanden en vandaar de wet Uitvoering 
Burgerlijke Uitzonderingstoestand. 
Die wet geeft de President van de Republiek Suriname de bevoegdheid 
uitvoeringsbesluiten te maken Er is een resolutie waarin de maatregelen zijn 
opgenomen waaronder het dragen van een mond- en neuskap. 

Wij hebben het rekest doorgenomen. 
lk kom tot een conclusie dat de stellingen er in het kart op neerkomen dat het dragen 
van een mond- en neuskap schadelijk zou zijn voor de gezondheid en niet effectief 
zou zijn. Er is verwezen naar publicaties van het buitenland en naar rechtspraak en 
onderzoek van het lab van het Natin. Het gaat niet om het centraal lab maar om het 
lab van natin. Oat is niet representatief. 
In ieder geval is niet tot uitdrukking gekomen in de stellingen, dat door het dragen 
van de mond- en neuskap mensen in suriname ziek zijn geworden of 
ziekteverschijnselen daarvan hebben overgehouden. Daarover zijn er geen 



statistische gegevens. Alleen op grand daarvan reeds zou de vordering afgewezen 
moeten warden . 

Er warden zaken aangehaald over een protest demonstratie. De naam van Pique en 
een bisschop zijn genoemd. Oat geeft ans de indruk dater politiek hier speelt, dat 
het uit een politieke hoek komt. Dat vinden wij verwerpelijk. Oat met zo een zaak 
politiek wordt bedreven. 

Mr. M. Babulall : 
Er is geen spoedeisend belang . De verplichting dateert van augustus 2020 en het 
verzoekschrift dateert van 8 maart 2021. De vraag is, indien verzoekers inderdaad 
vonden dat dit met de gezondheid te maken had, waarom is het verzoek nu pas 
ingediend. Zij moeten daarom niet-ontvankelijk verklaard warden. 
lk ga mee met hetgeen collega Lachman heeft gezegd. 
De essentie van de verzoekers is het dragen van een mond- en neus bedekking 
lk heb oak geen kennis van gevallen dat mensen ziek zijn geworden door de mond
en neus bedekking. 

De maatregel is niet uit de lucht komen vallen . Er is een Wet Uitvoering Burgerlijke 
Uitzonderingstoestand die op de Grondwet is gebaseerd. Het opdoen van de mond 
neus bedekking is enkel en alleen een regel die is ingevoerd voor het bestrijden van 
een crisis. 
Wij hebben niet gemerkt dat het voor problemen heeft gezorgd in de samenleving . 
Er is aangevoerd dater inbreuken warden gemaakt op de rechten van de mens. In 
de grondwet is opgenomen dater in uitzonderingstoestand regels gemaakt kunnen 
warden die een inbreuk maken op de rechten . 
Er is geen spoedeisend belang aanwezig. 

De minister drs. A. Ramadhin: 
Zoals de raadslieden hebben aangegeven onderstreep ik het belang voor een 
spoedig oordeel. · 
In deze casus betwijfelen de eisers de maatregel die is genomen in het kader van de 
beheersing van de covid pandemie. lk benadruk de bevoegdheid die het bestuur van 
het land heeft om naar eigen inzichten beleid te maken natuurlijk met inachtneming 
van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
Deze maatregel, het dragen van een mondkap, is vastgelegd in het presidentieel 
besluit en is gebaseerd op de Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand. Vanwege de 
dynamische ontwikkelingen, met name de infectie aantallen en de trend van de 
infectie wordt het besluit elke twee weken aangepast. De kernaanpak is in grate 
lijnen dat de Staat Suriname probeert door middel van beschermende public health 
maatregelen en specifiek gerichte maatregelen de transmissie van het covid 19 
virus te beperken. 
De argumenten voor de opschorting. 
Volgens de verzoekers zou er overweldigende wetenschappelijk bewijs zijn dat 

1. het dragen van een mondkap medisch niet effectief is tegen het sars cov2-
virus en 

2. dat het schadelijk is voor de burgers en 
3. oak zou de verplichting tot het dragen op gesprannen voet staan met 

verschillende grondrechten zoals vervat in de Grondwet en internationale 
verdragen . 
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Wij hebben bijkans een jaar terug de eerste covid besmette persoon gehad. Vanaf 
dat moment heeft de overheid diverse maatregelen getroffen. In het kader van de 
beheersing van de pandemie. Dit altijd conform de richtlijnen van de WHO en andere 
gezaghebbende en internationaal erkende instituten zoals Carta en CDC. Suirname 
is lid van WHO en Carta. In suriname hebben wij tevens een PAHO 
vertegenwoordiging, die de regering technische ondersteuning gaf op het gebied van 
public health en de nodige adviezen gaf in het kader van de beheersing van de 
pandemie. Er zijn sindsdien werkgroepen en een outbreak management team 
geinstalleerd. Dit outbreak management team, bestaande uit medisch experts en 
public health deskundigen, geeft op basis van de geldende wetenschappelijke 
inzichten adviezen aan de regering ter indamming en controle van de covid 
pandemie. Deze maatregelen varieren van algemene tot specifieke maatregelen 
zoals het geven van protocollen voor organisaties. In Suriname was het opzetten 
van een mondmasker voor 10 augustus 2020 een aanbeveling geweest. Na 10 
augustus 2020 is het een verplichting geworden. 
Covid 19 verspreidt zich voornamelijk via ademhalingsdruppels die uitgeademd 
warden wanneer geinfecteerde mensen ademen, praten, hoesten, niezen, zingen. 
De druppels warden aerosolen genoemd. De hoeveelheid druppels neemt toe met 
de kracht en de snelheid van de luchtstroom tijdens het uitademen. De blootstelling 
is grater naarmate men dichter bij de bron van uitademing is. De kleine deeltjes 
kunnen in de lucht blijven hangen. Bij slechte ventilatie kan de concentratie van deze 
druppels zodanig warden opgebouwd dat de infectie kan warden overgebracht. Niet 
alleen binnenshuis maar ook buitenshuis kan besmetting plaatsvinden. Het dragen 
van een masker op grote schaal binnen een gemeenschap vermindert de overdracht 
van het sars cov 2 aanzienlijk en wel op twee manieren: ten eerste voorkomt een 
masker dat geinfecteerde personen anderen blootstellen aan sars cov 2 door de 
uitademing van virus dragende druppeltjes te blokkeren, broncontrole noemen wij 
dit; dit aspect van het dragen van een masker is heel belangrijk omdat geschat wordt 
dat tenminste 50% of meer van de transmissie afkomstig is van personen die nooit 
symptomen ontwikkelen of zich in de pre symtomatische fase bevinden. Ter 
onderbouwing hiervan zal ik documenten overleggen. In recente laboratorium 
experimenten is gebleken dat meerlagige stofmaskers effectiever waren dan 
enkellagige maskers, en blokkeerden maar liefs 50 tot 70% van de uitgeademde 
kleine druppeltjes en deeltjes. In sommige gevallen presteerden stoffen maskers 
vergelijkbaar met chirurgische maskers voor broncontrole. Ten tweede beschermen 
maskers niet geinfecteerde dragers; maskers vormen een barriere voor grote 
ademhalingsdruppels die op blootgestelde slijmvliezen van oog neus en mond 
kunnen terechtkomen .. Maskers kunnen ook gedeeltelijk kleine druppeltjes filteren . 
meerdere lagige stoffen en stoffen met een hoger aantal draden verbeteren de 
filtratie. Deze twee genoemde manieren van bescherming geven een synergistisch 
effect op het voorkomen van de verspreiding. Je krijgt een veel betere bescherming 
wanneer het masker wordt opgezet. Met deze onderbouwing tracht ik u aan te geven 
dat genoemde argumenten van de eisers niet steekhoudend zijn. lk overleg enkele 
wetenschappelijke referenties die mijn onderbouwing staven. 
Er bestaan geen wetenschappelijke onderzoeken gericht op de diagnostiek, de 
preventie en de behandeling van sars cov 2 die dateren van voor 31 december 
2019. Simpelweg omdat het virus voor die datum nog niet was geidentificeerd. Sinds 
het virus is geidentificeerd is het aantal wetenschappelijke onderzoeken steeds 
toegenomen en is er meer interesse onstaan vanuit de wetenschap in de preventie 
van dit virus. Aangezien bekend was dater geen afdoende therapie mogelijkheden 
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voor ernstige casussen waren, was het dus duidelijk dat de enige manier om deze 
pandemie onder controle te krijgen zich moest richten op de preventie; preventie van 
grate gemeenschappen bij elkaar zou de sleutel zijn voor de reductie van 
transmissie overbelasting van de gezondheidszorg en mortaliteit. De WHO, CDC en 
andere gezaghebbende wetenschappelijke bladen hebben verschillende 
onderzoeksresultaten geanalyseerd middels reviews en meta analyses. Deze 
analyses hebben geleid tot internationale aanbevelingen naar de wereld 
gemeenschap. Het is duidelijk dat de WHO en CDC afzonderlijk het gebruik van de 
mondkapjes aanbevolen . Ze zeggen wel dat deze aanbeveling pas effectief zal zijn 
als deze maatregel samen wordt ingevoerd met andere public health maatregelen 
zoals social distance en hand hygiene. Dat hebben wij ook doorgevoerd in 
Suriname. 
Enkele onderzoeksresultaten: 
epidemiologisch onderzoek heeft geholpen bij het kwantificeren van het voordeel 
van het dragen van een masker om de verspreiding van sars cov 2 te voorkomen. In 
een kapsalon waar alle klanten en medewerkers verplicht waren een masker te 
dragen als gevolg van het bedrijfsbeleid behandelden twee geinfecteerde stylisten 
139 klanten en werden er geen infecties gerapporteerd bij de 67 klanten die zijn 
bereikt. Tijdens een covid 19 uitbraak op de USS Theodoor Roseveld hadden 
personen die een masker droegen 70% lager risico om besmet te raken. 
Vergelijkbare afnames zijn gemeld bij contactonderzoeken bij huishoudens waarbij 
personen waren die een masker aanhadden. 
Een toenemend aantal onderzoeken heeft ook overtuigend bewijs geleverd dat het 
universeel beleid voor het dragen van maskers in verband is gebracht met een 
vermindering van het aantal en het percentage van infecties en sterfgevallen. In 
deze onderzoeken wordt geen onderscheid gemaakt tussen de soorten maskers, 
stof, chirurgisch of N95 die in de gemeenschap warden gebruikt. Deze associatie 
wordt verstrekt om dat in veel gevallen andere mitigatie strategieen zoals bij 
voorbeeld sluiting van scholen en werkplekken, aanbevelingen voor sociale afstand 
en handhygiene al waren toegepast voordat het beleid voor het dragen van maskers 
werd ingevoerd waarna de verminderingen werden waargenomen. Een studie 
waarin de veranderingen en toenames in percentages in 15 staten in Amerika voor 
en na maskerplicht werden onderzocht toonden aan dat de infecties toenamen 
voordat de maskerplicht was ingevoerd en daarna aanzienlijk verminderden toen de 
maskerplicht kwam en verminderden naarmate de maskerplicht !anger van kracht 
was. 
De eisers hebben een paar wetenschappelijke referenties aangehaald ter 
onderbouwing van hun stelling. Echter kan ik uit deze referenties niet concluderen 
wat de link is met het sars cov 2 virus aangezien vele studies dateren uit de periode 
v66r covid 19. lk heb bijvoorbeeld zelfs artikelen gezien van het jaar 1975 en 1980 
en ik zie niet wat de link is met het sars cov 2 virus. In punt 14 wordt door verzoekers 
een onderzoek in Denemarken aangehaald dat gezichtsmaskers niet effectief 
zouden zijn tegen covid 19. Wat echter niet verteld wordt door de eisers is dat het 
onderzoek te kleinschalig was namelijk 0, 1 % van de populatie dus kan je geen 
uitspraak doen over het voor of nadeel van een masker voor de gemeenschap en 
wordt dit onderzoek internationaal ook gecategoriseerd als een niet-doorslaggevend 
onderzoek. 
Bezorgdheid over een verminderde zuurstofverzadiging en kooldioxide retentie bij 
het dragen van een masker wordt verder niet ondersteund door de beschikbare 
gegevens. Eisers stellen zich op het standpunt dat het dragen van een masker 
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schadelijke effecten zou hebben voor de gezondheid. Uit een uitgebreide studie van 
de International Journal of Environmental Research and Public Health van 11 
augustus 2020 is uitgebreid ingegaan op de volgende gezondheidsaspecten: 
ademhaling, zuurstof toevoer en ongemak. De conclusie van deze onderzoekers 
stelt dat bij gezonde personen , personen zonder luchtwegklachten, het opzetten van 
een masker voor langere tijd zelfs, geen veranderingen laat zien in de zuurstof- en 
koodioxide concentratie en tevens heeft een masker opzetten geen effect op het 
teugvolume van de ademhaling of de ademhalingssnelheid er wordt weliswaar een 
lichte stijging van drie procent in de ademweerstand gezien zonder verdere 
gezondheidsnadelen. Ook wordt melding gemaakt van een negatieve impact van het 
dragen van maskers met name bij personen met een voorgeschiedenis van 
hoofdpijn. Bij mensen met een voorgeschiedenis van hoofdpijn bleek dat bij het lang 
opzetten van een masker hoofdpijn optreedt. Maar de onderzoekers stellen dat de 
voordelen met betrekking tot de besmettingsreductie en daaraan gekoppeld de 
infectie-complicaties en mortaliteit, vele malen grater zijn dan het ongemak van 
hoofdpijn . Tevens is er in meer dan tweehonderd landen aangetoond dat 
gemeenschappen die langer maskers opzetten minder mortaliteit vertonen. Met 
betrekking tot de kinderen het volgende: de aanbeveling tot 10 augustus om een 
mondmasker op te zetten is op 10 augustus 2020 een verplichting geworden op 
basis van de geldende wetenschappelijke inzichten. Het is ook bekend geworden, en 
dat is in overleg met kinderartsen geweest, dat een kind onder twaalf jaar: 1. Niet de 
verspreider is van de pandemie; integenstelling tot influenza waar juist kinderen de 
verspreiders zijn; dat de kinderen alhoewel drager ook niet de ziekte verspreiden, 
heel weinig kinderen zijn ook besmet met het virus ; 2. het cognitief vermogen, het 
verstandelijk vermogen van een kind onder de twaalf jaar biedt geen garantie dat 
een kind verplicht en trouw een masker zou kunnen opdoen. Conform de wet 
zouden er dan echter sancties getroffen moeten warden tegen het kind, hetgeen 
maatschappelijk niet acceptabel is, op basis van die twee gegevens waarbij het ook 
medisch is aangetoond dat de kinderen niet de targetgroup zijn en het congnitief 
vermogen van een kind, hebben wij besloten het dragen van eeri masker door 
kinderen vrij te houden. Dit is allemaal opgenomen in het Presidentieel besluit want 
wij krijgen de adviezen van het outbreak management team en de verschillende 
public health experts. Mijn raadmsan heeft het eerder gehad over verschillende 
namen genoemd en daarbij een verband gelegd met de aanpak van protesterenden 
of bischoppen. lk vind het wel belangrijk om aan te geven dat wij geschrokken zijn 
van de correlatie omdat het Ministerie van Volksgezondheid geen 
opsporingsbevoegdheid heeft. Het is bekend dat de meneer die protesteerde geen 
vergunning had en zijn mondmasker ook niet op had en op basis daarvan de politie 
heeft gehandeld en dat wij absoluut niet de intentie hebben om bewust individuen uit 
de samenleving te halen en ze met een stok te slaan, zoals de eisers stellen. 
Hetgeen met de bisschop is gebeurd daar heb ik gebruik gemaakt van mijn recht om 
de PG te vragen strafrechtelijk onderzoek in te stellen vanwege smaad en laster 
namelijk dat er onwaarheden zijn verteld met betrekking tot mijn persoon . Het is nog 
in onderzoek. 
Het algemeen voordeel van het dragen van een masker voor de gemeenschap vloeit 
voort uit het gecombineerd vermogen om zowel uitademing als inademing van het 
besmettelijk virus te beperken. Vergelijkbaar met het principe van groepsimmuniteit, 
vaccinatie, namelijk hoe grater de mate van interventie door de gemeenschap wordt 
aangenomen, in dit geval het dragen van een masker, hoe grater het voordeel voor 
elk individueel lid. De prevalentie van maskergebruik in de gemeenschap kan van 
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grater belang zijn dan het type masker dat wordt gedragen. Herstel van onze natie 
van de covid 19 pandemie vereist gecombineerde inspanningen van families 
vrienden en buren die samen werken in een uniforme actie op het gebied van 
volksgezondheid. Wanneer maskers worden gedragen en gecombineerd worden 
met andere aanbevolen maatregelen beschermen zij niet alleen de drager maar ook 
de grotere gemeenschap. Het universeel aantrekken van een masker beschermt 
tevens tegen kruistransmissie door onvermijdelijk persoonlijk contact tijdens een 
lockdown en reduceert het risico van herleven van infecties tijdens versoepeling van 
maatregelen. Aanbevelingen voor maskers zullen waarschijnlijk veranderen 
naarmate er meer wordt geleerd over de verschillende maskertypes en naarmate de 
pandemie evolueert. Ook moet ik vermelden dat naarmate wij meer personen 
vaccineren in de wereld ook anders gekeken zal worden naar het dragen van een 
masker. Met de opkomst van meer varianten van het covid-19 virus is het zelfs nog 
belangrijker om een masker te dragen en om de inspanningen te verdubbelen met 
het gebruik van alle andere niet farmaceutische preventie maatregelen totdat 
effectieve vaccinatie-niveaus op nationaal niveau en wereldwijd zijn bereikt. 

Na het antwoord van gedaagde staat de zaak voor repliek en uitlating producties. 

De kantonrechter bepaalt dat, vanwege het feit dat er meerdere producties zijn 
overglegd door gedaagde, die door eisers moeten warden bestudeerd, partijen 
verder schriftelijk zullen concluderen volgens het schema zoals weergegeven op de 
kaft van het proces-dossier. 

Hierna sluit de kantonrechter de zitting . 

De substituut-griffier, 

,,'\-1 o. A fJ.Nt 
NJ_'t. .. ..... .... .... .. ....... . 

Mr. 0. Apai 

De kantonrechter, 

Mr. A.C. Johanns 
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