Geachte,
Als u mij onder bedreiging van een dwangsom of boete wilt dwingen en/of bestraffen om een niet werkend
mondkapje te dragen, dan houd ik u aansprakelijk voor de volgende feiten met alle juridische en financiële
gevolgen van dien.
Dit onder voorbehoud van alle rechten.
1. Uw onrechtmatig handelen is in strijd met de Code van Neurenberg: U wilt mij onvrijwillig
onderwerpen aan een experiment;
2. Uw handelen is in strijd met artikel 2a.4 van de regeling aanvullende mondkapjesverplichting Covid-19
en derhalve onrechtmatig.
3. Uw handelen is in strijd met artikel 4, 5, en 6 van de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met
mensen.
4. Er is geen medische grondslag voor het gedwongen opleggen van het dragen van een mondkapje;
5. Een niet-medisch mondkapje is geen persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) als beschreven in artikel
58j van de wet publieke gezondheid en voldoet technisch niet aan de eisen voor persoonlijk
beschermingsmiddelen (PBM) (EU verordening 2016/425, danwel EU verordening 2017/745);
6. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is medisch bewezen ongezond, het veroorzaakt CO₂ophoping, hersenbeschadiging, bacteriële longontstekingen, vergiftiging van lichaamscellen,
keelontstekingen, schimmelinfecties zo ook bacteriële infecties. Hierdoor wordt uw poging mij te
dwingen dit item te dragen een poging tot mishandeling;
7. Een niet-medisch mondkapje is in juridische en technische zin geen persoonlijk beschermingsmiddel,
maar een kledingstuk;
8. U mij dwingt een schadelijk, adem beperkend en hinderlijk kledingstuk te dragen of/en dwingt mee te
doen aan een gedragsexperiment; derhalve;
1. Maakt u zich schuldig aan een misdrijf volgens artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht: "De
ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen of te dulden , wordt gestraft
met een gevangenisstraf van ten hoogste twee (2) jaren of een geldboete van de vierde categorie.”;
2. U maakt zich schuldig aan misbruik van uw gezag en uw handelen is tevens in strijd met de
volgende artikelen uit het Wetboek van Strafrecht (SR): Artikel 2 SR, Artikel 284 SR, Artikel 282 SR
en Artikel 308 in conjuncto 309 SR;
3. U maakt zich schuldig aan het schenden van mijn grondrechten en uw handelen is daarmee in strijd
met: Artikelen 10, 11 en 94 van de Nederlandse Grondwet, Artikelen 3, 5, 9, 12, 28 en 30 van de
Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, Artikelen 2 en 3 van de Europese Verklaring
voor de Rechten van de Mens;
4. Voor zover van toepassing stel ik u tevens aansprakelijk voor overtredingen en onrechtmatig
handelen, dan wel letsel, als bedoeld in Artikelen 1:1, 3:33, 3:44, 3:49, 3:50, 6:193c en 6:228 van
het Burgerlijk Wetboek;
9. Tot slot zal ik (tevens en voorzover van toepassing zijnde) aangifte tegen u doen wegens het overtreden
of schenden van artikelen 284, 318, 301, 303, 285b, 285, 45, 47 en 48 van het Wetboek van Strafrecht.

Mondmaskers:
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416/2021-11-24
Artikel 1.1. Begripsbepalingen
mondkapje: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om te worden gedragen en in ieder geval
de mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere
ziektekiemen tegen te gaan;
Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62032.html
Eenzelfde motiveringsplicht bestaat als er sprake is van de beperking van grondrechten. De brede
verplichting tot het dragen van een mondkapje zoals in deze regeling voorgesteld, kan een beperking
vormen van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Voor een
dergelijke beperking is een wettelijke grondslag nodig. Deze wordt gegeven in artikel 58j, eerste lid,
onder a, Wpg waarop deze regeling is gebaseerd.
Wet Publieke gezondheid:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2021-09-01
Artikel 58j. Overige regels
1 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over:
1.a. hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, met inbegrip van de verplichting tot
toepassing of gebruik hiervan. De regels hebben geen betrekking op de toepassing of het gebruik in een
woning;
2 Artikel 1, eerste lid, van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding vindt geen toepassing
voor zover de bij dat artikellid verboden gezichtsbedekking geheel of gedeeltelijk het gevolg is van het
dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Wettelijk kader:
https://www.igj.nl/onderwerpen/mondmaskers/documenten/richtlijnen/2020/06/17/wettelijk-kadermondmaskers
1. Mondmaskers zonder enige claim
Deze maskers worden niet als persoonlijke beschermingsmiddel noch als medisch hulpmiddel
aangeboden. De producten hoeven niet te voldoen aan speciale wet- of regelgeving anders dan aan de
Warenwet. Er mogen geen normen genoemd worden over de bescherming aan de drager of zijn omgeving.
Van deze maskers is niet bekend of deze bescherming kunnen bieden tegen het coronavirus.
3. Persoonlijke beschermingsmiddelen
De FFP-mondmaskers (FFP1, FFP2 en FFP3) zijn persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen en sluiten
volledig aan op het gelaat. Deze maskers moeten de gebruiker beschermen tegen het inademen van
virussen en andere pathogenen die door middel van deeltjes via de respiratoire route (ademhaling)
overgedragen worden. Het zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die vallen onder Verordening
(EU) EC 2016/425. Bij deze mondmaskers is de Filtering Facepiece Particles (FFP) de parameter die aangeeft
wat de filtercapaciteit is van het mondmasker. Zij zijn getoetst op basis van de norm NEN-EN 149 +A1.

