
 
 

 

Juridische afwegingen mondkapjesplicht 
 
De minister heeft het dringende advies uitgebracht om in de openbare ruimte en in vo en po scholen 
een mondkapje te dragen. Dit advies geldt tot op heden niet voor mbo scholen omdat deze worden 
geacht de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Dit laatste is in de praktijk echter lastig en daarom 
overwegen scholen om in de gebouwen alsnog op eigen gezag het dragen van een mondkapje te 
verplichten. In dit advies worden de mogelijkheden en de onmogelijkheden beschreven en worden de 
juridische aspecten benoemd die moeten worden overwogen. 
 

1 Ruimte 
Voor het juridisch kader is het van belang welk rechtsregime van toepassing is. Dit is mede afhankelijk 
van de kwalificatie van de schoolruimte (publieke ruimte of besloten ruimte). 
 
Vanwege het beperkte gesloten karakter van de meeste schoolgebouwen (denk aan de bewaking en 
het pasjessysteem) zijn deze in het algemeen niet te kwalificeren als publieke ruimte.  Dit maakt dat 
de regelingen van openbare orde (bijvoorbeeld APV’s) niet van toepassing zijn en primair de regels 
vanuit het privaatrecht gelden. 
 

2 Bevoegdheid 
Het besluit dient een rechtsgrond te hebben omdat bestaande rechten van werknemers en studenten 
worden beperkt. Dit vraagt om een uitdrukkelijke rechtsgrond. 
 
• Vrijheid van inrichting (artikel 23 Grondwet) 
• Beschikkingsmacht eigenaarschap gebouw 
• Onderwijsovereenkomst: huisregels 
• Arbeidsovereenkomst: instructierecht t.a.v., werknemers (art. 7:660 BW) 
 
Conclusie: er zijn meerdere grondslagen voor het besluit. 
 

3 Belangenafweging 
Nu duidelijk is dat de school een bevoegdheid kent, dient voor het verplichten van een mondkapje te 
worden vastgesteld of van de bevoegdheid gebruik mag worden gemaakt. Het kader daarvoor is 
vastgelegd in artikel 3:13 lid 2 BW: ‘Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt (..) in geval 
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men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang 
dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.’  
  
Er moet in dit kader worden gekeken naar de belangen die met het besluit gemoeid zijn en het zo 
minimaal mogelijk maken van de negatieve impact van het besluit. 
 
1. Wat zijn de belangen die zijn gediend met een mondkapjesplicht? 

a. Het aantal besmettingen toe bij jongeren onder de 20 jaar neemt ernstig toe. Van de 18.000 
besmettingen die de afgelopen week (30 september) zijn vastgesteld door GGD’s, gaat het in 
ongeveer 14 procent van de gevallen om kinderen en jongeren onder de 20 jaar. Meer dan 11 
procent behoort tot de 15- tot 19-jarigen. Een groot deel van die besmettingen vindt op school 
plaats. Ook mbo scholen zijn dus een bron van besmettingsgevaar. 

b. De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en voert daartoe 
een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden (art. 3 
Arbeidsomstandighedenwet). Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen wordt de 
door de overheid opgelegde regel m.b.t. het houden van 1,5 meter afstand gehanteerd. 
Omdat het aanhouden van deze 1,5 meter afstand in de praktijk in sommige situaties niet 
mogelijk blijkt binnen de mogelijkheden die scholen hebben, kan een verplichting tot het 
dragen van een mondkapje gezien worden als een manier om, naast het aanhouden van 1,5 
meter afstand en andere (hygiëne) voorschriften, voorkomt dat werknemers en studenten 
besmet worden met het coronavirus. Vergelijk dit met de situatie in het openbaar vervoer.  

c. Het dragen van een mondkapje kan studenten en werknemers bewust maken en houden van 
het coronavirus. Het dragen van een mondkapje kan een visuele reminder zijn ten aanzien 
van de noodzaak om 1,5 meter afstand te houden.  

d. Het is van groot belang dat het onderwijs voor een deel ook in fysieke vorm doorgang kan 
vinden. Voorkomen dient te worden dat het onderwijs wegens een verdere verspreiding van 
het coronavirus stil komt te liggen.  
 

2. Wat zij de belangen die worden beperkt met een mondkapjesplicht? 
a. Er wordt inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer. Dit is een door de Grondwet 

beschermd en daardoor zwaarwegend belang. Anderzijds, de Grondwet is niet rechtstreeks 
van toepassing omdat die beschermd tegen de overheid. In casu betreft het een 
privaatrechtelijke kwestie. 

b. Het is nog onduidelijk of het dragen van een mondkapje daadwerkelijk beschermt tegen het 
coronavirus en bijdraagt aan het indammen van de verspreiding van het coronavirus. Het 
argument kan worden gemaakt dat het dragen van een mondkapje voor schijnveiligheid zorgt 
waardoor de belangrijkere 1,5 meter regel minder wordt nageleefd. 

c. Mondkapjes belemmeren de communicatie en dit is niet wenselijk op een school. Denk 
daarbij ook aan terechte redenen voor een Boerka-verbod. 
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3. Zijn er minder ingrijpende maatregelen die het gewenste resultaat kunnen opleveren of 
aanvullende maatregelen/aanpassingen die de negatieve impact kunnen beperken?   
a. De basisregel vanuit overheid is het aanhouden van 1,5 meter afstand van anderen. Is deze 

1,5 meter afstand goed te hanteren of niet? Indien dit het geval is kan je je afvragen of een 
mondkapjesplicht wel een redelijk instructie is. Het dragen van een mondkapje is immers 
onprettig en ook door het hanteren van de 1,5 meter afstand kan een veilige situatie 
gecreëerd worden. Is het continu bewaren van 1,5 meter afstand lastig dan kan het opleggen 
van een mondkapjesplicht wel een passende maatregel zijn om een veilige werkomgeving te 
creëren. De verplichting tot het dragen van het mondkapje dient tot het minimum beperkt te 
worden. Hoe korter deze gedragen moet worden hoe beter. Altijd dient gekeken te worden of 
deze veilige werk- en leer omgeving ook met een minder ingrijpende maatregel, bijvoorbeeld 
het plaatsen van plexiglas op bepaalde plaatsen, gerealiseerd kan worden. 

b. Andere maatregelen als het beschikbaar stellen van desinfecterende middelen, het 
schoonmaken van oppervlakken die zijn aangeraakt, het ventileren, voeren van looproutes 
enz. komen met de invoering van een mondkapjesverplichting niet te vervallen.  

c. Geldt de mondkapjesplicht ook op die plekken waar studenten en werknemers niet mobiel zijn 
(zitten) op 1,5 meter afstand van elkaar? Het dragen van een mondkapje is niet vereist 
wanneer studenten en werknemers in een lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar zitten.  

d. Is het mogelijk voor een principiële weigeraar om het onderwijs te blijven volgen, bijvoorbeeld 
door afstandsonderwijs en thuiswerkopdrachten? Kunnen werknemers hun werkzaamheden 
op afstand verrichten indien zij weigeren en mondkapje te dragen? Het invoeren van een 
mondkapjesplicht is minder ingrijpend wanneer studenten indien gewenst ook onderwijs op 
afstand kunnen volgen en werknemers werkzaamheden thuis kunnen uitvoeren. Het is dan 
ook raadzaam goed naar deze mogelijkheden te kijken.   

e. Hoe wordt omgegaan met werknemers en studenten die bijvoorbeeld wegens medische 
redenen geen mondkapje kunnen dragen? Van belang is passende maatregelen te treffen 
daar waar dat nodig is.  

 
Conclusie: In beginsel wegen volgens de MBO Raad de belangen die gediend zijn met een 
mondkapjesplicht zwaarder dan de belangen die daardoor worden geschonden. Doorslaggevend is 
daarbij de constatering dat het aantal besmettingen op scholen aanzienlijk is, ondanks de 1,5 meter 
plicht. Het feit dat deze maatregel op zichzelf onvoldoende is, maakt aanvullende maatregelen 
noodzakelijk. Dit betekent dat scholen in beginsel gerechtigd zijn een mondkapjesplicht in te stellen. 
Er zijn echter wel grenzen aan deze mogelijkheid. Indien mogelijk moet gebruik gemaakt worden van 
alternatieven (onder c) omdat deze minder ingrijpend zijn dan werknemers en studenten te verplichten 
op locatie een mondkapje te dragen. In welke gevallen dit is, ligt aan de feitelijke situaties in de 
scholen is ligt daar ter beoordeling. 
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4 Medezeggenschap 
Wat is de rol en bevoegdheid van de medezeggenschap bij het besluit?  
 
Ten aanzien van een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op 
het gebied van arbeidsomstandigheden kent de ondernemingsraad een instemmingsrecht (art. 27 lid 1 
sub d WOR). Wil een werkgever een mondkapjesplicht instellen voor werknemers dan dient 
instemming van de ondernemingsraad gevraagd te worden. In art. 8a.2.2 lid 3 sub k WEB is 
opgenomen dat de studentenraad instemmingsbevoegdheid heeft met betrekking tot voorgenomen 
beslissingen van het bevoegd gezag ten aanzien van regels op het gebied van veiligheid gezondheid 
en welzijn voor zover deze de studenten en vavo-studenten betreffen. Wil een school ook een 
mondkapjesplicht instellen voor studenten dan zal de studentenraad op basis van genoemd artikel ook 
om instemming gevraagd moeten worden.  
 
 

5 Randvoorwaarden/handhaving  
Indien de student of werknemer weigert een mondkapje op te doen dan is het van belang met deze 
student of werknemer het gesprek aan te gaan over waarom hij of zij weigert een mondkapje te 
dragen. Gezocht dient te worden naar een oplossing. Blijft de student of werknemer weigeren een 
mondkapje te dragen dan kun je hem of haar de toegang tot het gebouw ontzeggen en degene die 
zich in het gebouw bevindt en weigert een mondkapje te dragen kan worden geschorst indien deze 
weigert instructies op te volgen (geen kapje willen dragen en wenst gebouw niet te verlaten).  
 
Er zijn dan wel wat voorwaarden om het besluit juridisch afdwingbaar te krijgen. 
• Werknemers en studenten goed informeren over de invoering van de mondkapjesplicht.  
• Aan de voorkant studenten en werknemers informeren over eventuele consequenties bij het niet 

dragen van het mondkapje.  
• Kiest een werkgever voor een mondkapjesplicht dan zal hij om aan zijn zorgplicht te voldoen 

werknemers goede instructies moeten geven over het gebruik van de mondkapjes. 
• Duidelijk hebben hoe om te gaan met werknemers dan wel studenten die wel een mondkapje 

willen dragen maar deze niet bij zich hebben. Biedt de school dan mondkapjes aan? Onduidelijk 
is of dit verplicht is, het is in ieder geval wel aan te raden. 

 
 


