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Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en 
Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de 
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de invoering van aanvullende 
verplichtingen om een mondkapje te dragen (Regeling aanvullende 
mondkapjesverplichtingen covid-19) 
 
De Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
In overeenstemming met de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en 
Voortgezet Onderwijs en Media; 
In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; 
Gelet op de artikelen 58e, eerste lid, en 58j, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet publieke 
gezondheid; 
Besluiten: 
 
Artikel I 
 
In de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 wordt na hoofdstuk 2 een hoofdstuk ingevoegd, 
luidende: 
 
Hoofdstuk 2a Mondkapjes publieke binnenruimten, onderwijsinstellingen en 
contactberoepen 
 
Artikel 2a.1 Mondkapjesplicht in publieke binnenruimten 
1. Personen van dertien jaar en ouder in publieke binnenruimten dragen een mondkapje.  
2. Het eerste lid geldt niet voor: 

a. personen die geplaceerd zijn en de veiligeafstandsnorm in acht nemen; 
b. situaties als bedoeld in artikel 6.7, tweede lid. 

 
Artikel 2a.2 Mondkapjesplicht op onderwijsinstellingen 
1. Personen in een onderwijsinstelling of een andere besloten ruimte die door een 

onderwijsinstelling voor onderwijsactiviteiten wordt gebruikt, dragen een mondkapje. 
2. Het eerste lid geldt niet: 

a. voor personen op een vaste zit- of staanplaats die deelnemen aan een onderwijsactiviteit of 
een onderwijsactiviteit verzorgen in een ruimte die daar hoofdzakelijk voor is bestemd; of 
b. indien het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan dan wel 
verzorging van een onderwijsactiviteit.  

3. Van een belemmering als bedoeld in het tweede lid, onder b, is in ieder geval sprake bij 
activiteiten met betrekking tot lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans die niet vanaf een 
vaste zit- of staanplaats kunnen worden verricht. 

4. Het eerste lid geldt niet voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs als bedoeld 
in de Wet op het primair onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op 
de expertisecentra. 

 
Artikel 2a.3 Mondkapjesplicht contactberoepen 
1. De beoefenaar van een contactberoep en de klant of patiënt aan wie diensten worden verleend, 

dragen beiden een mondkapje gedurende het contact. 
2. Het eerste lid geldt niet voor: 

a. kinderen tot en met twaalf jaar; 
b. sekswerkers en hun klanten;  
c. klanten die een behandeling krijgen aan hun gezicht, voor zover het contactberoep niet op 

gepaste wijze uitgeoefend kan worden op het moment dat de klant een mondkapje draagt. 
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Artikel 2a.4. Uitzondering fysieke, verstandelijke of psychische beperking of chronische 
ziekte 
De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen die vanwege een fysieke, 
verstandelijke of psychische beperking of een chronische ziekte geen mondkapje kunnen dragen. 
 
Artikel 2a.5. Uitzondering sport, cultuur en media 
De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen tijdens het: 
a. beoefenen van sport, waaronder het zwemmen in een zwembad; 
b. beoefenen van podiumkunsten en acteren; 
c. poseren voor beeldende kunst, voor zover het gaat om het op beeld vastleggen van personen; 
d. deelnemen aan de opname van media-aanbod als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de 

Mediawet 2008. 
 
Artikel II Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de 
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. 
 
Artikel III Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19. 
 
 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
 
 
De Minister van Justitie en Veiligheid, 
 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
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Toelichting 
 
Algemeen 
 
1. Inleiding 
 
Met deze ministeriële regeling wordt een drietal aanvullende mondkapjesverplichtingen 
opgenomen in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Het gaat om mondkapjesverplichtingen 
in voor het publiek toegankelijke binnenruimten, in onderwijsinstellingen en voor contactberoepen. 
De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 bevat reeds een verplichting om een mondkapje te 
dragen in het openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig vervoer. 
 
Wij gaan hierna in op de redenen om een mondkapje verplicht te stellen in de genoemde gevallen 
(§ 2), de verhouding tot andere maatregelen (§ 3), de noodzaak en proportionaliteit van de 
verplichtingen (§ 4), de parlementaire betrokkenheid en inwerkingtreding (§ 5) en de consultatie 
over deze regeling (§ 6). De specifieke verplichtingen worden verder toegelicht in het 
artikelsgewijze deel van deze toelichting. 
 
2. Redenen voor aanvullende mondkapjesverplichtingen 
 
De keuze voor de aanvullende verplichtingen om een mondkapje te dragen in publieke 
binnenruimten en onderwijsinstellingen komt voort uit gezondheidsoverwegingen en het belang 
van heldere en eenduidige communicatie.  
 
Volgens het advies van het Outbreak Management Team (OMT) van 4 mei 20201 volgt uit een 
recente publicatie2 dat niet-medische mondkapjes de verspreiding van het virus tegen kunnen 
gaan in situaties waarin voldoende afstand houden niet altijd lukt, zoals in het openbaar vervoer of 
in supermarkten. Dit geldt in het bijzonder voor verspreiding door personen die nog geen 
symptomen vertonen, ervan uitgaande dat personen met klachten zich isoleren en afstand 
houden. Volgens de publicatie houden de meeste materialen in niet-medische mondkapjes 
druppels die geproduceerd worden door de drager van het mondkapje in enige mate tegen. Veel 
mondkapjes zorgen op deze manier voor bescherming van de omgeving als een patiënt met het 
virus een niet-medisch mondkapje draagt. Volgens het OMT-advies van 13 oktober 2020 hebben 
niet-medische mondkapjes daarmee mogelijk een positief effect om de verspreiding van het virus 
tegen te gaan, met name door presymptomatische verspreiding van het virus vanuit de drager van 
het mondkapje.3 In dit advies schrijft het OMT verder dat het effect van breed niet-medisch 
mondkapjesgebruik groter wordt naarmate sprake is van een toenemend aantal 
besmettingsgevallen.  
 
Gelet op het toenemende aantal besmettingen, acht het kabinet het wenselijk dat er breed 
mondkapjesgebruik is op een aantal plaatsen waar het mensen niet altijd lukt om afstand te 
houden. Door een mondkapjesplicht in te stellen, kan dit brede gebruik bereikt worden en het 
effect van het dragen van mondkapjes verstrekt worden. Wij vinden dit noodzakelijk, omdat de 
bijdrage van mondkapjes aan het tegengaan van verspreiding van het virus, van levensbelang kan 
zijn op het moment dat sprake is van verregaande verspreiding van het virus.  
 

                                                
1 OMT-advies, ‘Inhoudelijke onderbouwing met betrekking tot adviezen over toepassing van niet-medische 
mondneusmaskers in openbare ruimten’, 4 mei 2020, te raadplegen via 
https://www.rivm.nl/documenten/covid-19-toepassing-mondneusmakers-openbare-ruimten. 
2 European Centre for Disease Prevention and Control. Using face masks in the community: Reducing COVID-
19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks, 8 
April 2020. Stockholm: ECDC; 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-
community-reducing-covid-19-transmission 
3 OMT-advies n.a.v. 80e OMT, 13 oktober 2020.  
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Niet-medische mondkapjes kunnen tegelijkertijd de overdracht van andere luchtwegvirussen 
enigszins tegengaan, wat de druk op huisartsenpraktijken en GGD-teststraten kan verminderen.4 
Het gebruik van niet-medische mondkapjes kan de toenemende druk op de zorg daarmee 
beperken.  
 
Tot slot wenst het kabinet met de in deze regeling opgenomen mondkapjesverplichtingen 
tegemoet te komen aan de in de samenleving bestaande behoefte aan duidelijkheid over de vraag 
of mondkapjes wel of niet gedragen behoren te worden. De discussie over de wenselijkheid van 
een mondkapjesplicht kan de algemene communicatie over het belang van de basisregels 
verstoren. Ondubbelzinnige communicatie over de toepassing van mondkapjes is daarom van 
belang, zoals ook het OMT heeft geconstateerd.5 Een heldere regeling van de situaties waarin 
mondkapjes verplicht zijn, kan daarmee bijdragen aan een betere naleving en handhaafbaarheid 
van het beleid ter bestrijding van de epidemie.  
 
3. Verhouding tot andere maatregelen 
 
De in deze regeling opgenomen verplichtingen tot het dragen van een mondkapje gelden in 
aanvulling op de andere maatregelen die worden genomen bij of krachtens hoofdstuk Va van de 
Wet publieke gezondheid (Wpg) en op de OMT-adviezen die de basis vormen voor het 
regeringsbeleid ter bestrijding van de epidemie. Dit betekent dat personen die een mondkapje 
dragen zich nog steeds moeten houden aan de veiligeafstandsnorm en moeten voldoen aan 
bijvoorbeeld de geldende regels over groepsvorming. 
 
Doordat niet-medische mondkapjes geen volledige bescherming bieden tegen de verspreiding van 
virusdeeltjes, kan een mondkapje niet als vervanging van social distancing en 
(hand)hygiënemaatregelen worden ingezet. Het blijft van belang om afstand te houden, handen te 
ontsmetten, in de elleboog te niezen en hoesten en thuis te blijven bij klachten.  
 
Voor zover het situaties betreft waar de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is, zoals 
wanneer er tevens sprake is van een werkgever-werknemerrelatie, moeten ook de verplichtingen 
op grond van die wet in acht worden genomen. Zo moet, gelet op artikel 5 van de 
Arbeidsomstandighedenwet, geïnventariseerd worden welke risico’s de arbeid met zich meebrengt, 
waaronder het risico op besmetting met het virus. Vervolgens moeten passende maatregelen 
worden getroffen. Daarvoor wordt ook verwezen naar de tijdelijke aanvullende vereisten op de 
arbeidsplaats in verband met de bestrijding van de epidemie covid-19, artikel 3.2a van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarbij kan gedacht worden aan het houden van afstand tussen 
werknemers onderling, afstand houden bij werkzaamheden waar dat wel mogelijk is, plaatsen van 
schermen en het treffen van hygiënemaatregelen. 
 
4. Noodzaak en evenredigheid 
 
Uit artikel 58b, tweede lid, Wpg volgt dat de noodzaak en evenredigheid van de keuze voor een 
mondkapjesplicht gemotiveerd moet worden. 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, waarop deze regeling is 
gebaseerd. Zoals hiervoor in § 2 is vermeld, kunnen mondkapjes de verspreiding van het virus 
tegengaan in situaties waarin voldoende afstand houden niet altijd lukt. Wij vinden de plicht tot 
het dragen noodzakelijk omdat de bijdrage van mondkapjes aan het tegengaan van verspreiding 
van het virus, van levensbelang is op het moment dat sprake is van verregaande verspreiding van 
het virus. Nu wij ons thans in die situatie bevinden, kan niet worden volstaan met de al bestaande 

                                                
4 OMT-advies n.a.v. 80e OMT, 13 oktober 2020. 
5 OMT-advies n.a.v. 80e OMT, 13 oktober 2020. 
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maatregelen en is het nodig om deze plicht daaraan toe te voegen. Deze mogelijke beperking van 
het recht op de persoonlijke levenssfeer wordt om de hiervoor genoemde redenen – het belang 
van bescherming van de volksgezondheid en het recht op gezondheidszorg als mensenrecht – in 
relatie tot hetgeen van burgers gevraagd wordt, evenredig geacht. 
 
5. Parlementaire betrokkenheid en inwerkingtreding 
 
Deze ministeriële regeling wordt in overeenstemming met artikel 58c, tweede lid, Wpg binnen 
twee dagen nadat zij is vastgesteld aan beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. 
 
6. Consultatie 
 
Een ontwerp van deze regeling is van 27 oktober tot 3 november 2020 voor een bestuurlijke 
reactie voorgelegd aan een aantal betrokken organisaties. PM 
 
 
Artikelsgewijs 
 
Het begrip mondkapje is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-
19. Het gaat blijkens dat artikel om een voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in 
ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen 
en andere ziektekiemen tegen te gaan. Het mondkapje hoeft niet van medische kwaliteit te zijn, 
maar dient wel de mond en de neusgaten volledig te bedekken. Het mondkapje moet verder tot 
doel hebben de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan. Dit betekent dat 
een sjaal of bandana geen mondkapje is. 
 
Artikel 2a.1 Mondkapjesplicht in publieke binnenruimten 
Op grond van artikel 2a.1 geldt in de eerste plaats een plicht tot het dragen van een mondkapje in 
publieke binnenruimten. Deze verplichting geldt voor personen vanaf dertien jaar, tenzij zij 
geplaceerd zijn en anderhalve meter afstand houden (tweede lid, onder a) of een van de 
uitzonderingen van toepassing is die ook gelden in het personenvervoer (tweede lid, onder b). 
Placeren wil zeggen dat zij gebruikmaken van een toegewezen zitplaats of, in bijzondere situaties, 
van een vaste plaats waar zij een activiteit uit mogen voeren. 
 
Een publieke binnenruimte is een publieke plaats, met uitzondering van erven behorend bij een 
voor het publiek openstaand gebouw. Voor een toelichting op het begrip publieke plaats wordt 
verwezen naar de memorie van toelichting bij de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.6 Uit de 
begripsbepaling van publieke plaats volgt dat de mondkapjesplicht in publieke binnenruimten niet 
geldt in kerken, moskeeën en synagogen. Voorbeelden van publieke binnenruimten waar een 
mondkapje gedragen moet worden, zijn winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, 
theaters en concertzalen. Voor publieke plaatsen die zowel een binnen- als buitengedeelte hebben, 
is het alleen verplicht een mondkapje te dragen in het binnengedeelte. 
 
Personen tot en met twaalf jaar zijn niet verplicht een mondkapje te dragen in de publieke 
binnenruimte. De reden dat jonge kinderen zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht is dat het 
virus zich vooral verspreidt onder volwassenen en van volwassen familieleden naar kinderen. 
Verspreiding van het virus onder kinderen of van kinderen naar volwassenen komt minder vaak 
voor. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe minder groot de rol bij de verspreiding 
van het virus is. Ook adviseert de WHO7 overheden geen mondkapjesplicht in te stellen voor 
kinderen tot vijf jaar en bij de overweging om een mondkapje te verplichten voor kinderen van zes 
tot en met elf jaar het effect van het welbevinden van het kind mee te wegen. Op deze leeftijd 
heeft, aldus de WHO, het dragen van een mondkapje een aanzienlijke impact op de psychosociale 

                                                
6 Kamerstukken II, 2019/20, 35526, nr. 3. 
7 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1. 
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ontwikkeling van het kind. Om voorgaande redenen wordt verschil gemaakt tussen kinderen tot en 
met twaalf jaar en kinderen van dertien tot achttien jaar. 8  
 
Ook geldt de verplichting tot het dragen van een mondkapje in een binnenruimte niet voor zover 
personen geplaceerd zijn. De reden hiervoor is dat over het algemeen bij zitplaatsen of vaste 
plaatsen eerder de veilige afstand in acht kan worden genomen, met name als sprake is van 
placering onder toezicht van de beheerder van de zitplaatsen. Dit betekent dat in onder andere 
restaurants of theaters het mondkapje afgedaan mag worden op de aangewezen plek. Wanneer 
vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, dient het mondkapje weer 
te worden gedragen.  
 
Tot slot geldt de verplichting tot het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimten ook 
niet als een van de uitzonderingen van toepassing is die ook gelden in het personenvervoer, 
geregeld in artikel 6.7, tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. 
 
Artikel 2a.2 Mondkapjesplicht op onderwijsinstellingen 
Ook in het onderwijs, met uitzondering van het primair onderwijs, is iedereen verplicht tot het 
dragen van een mondkapje in de onderwijsinstelling, met uitzondering van leerlingen, studenten 
en personeel op het moment dat zij op een vaste zit- of staanplaats deelnemen aan (praktijk)les of 
college dan wel deze verzorgen. In onderwijsinstellingen geldt geen leeftijdsgrens van dertien jaar 
en ouder voor het verplicht dragen van een mondkapje. 
 
In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs 
en het hoger onderwijs is men dus verplicht een mondkapje te dragen. In het primair onderwijs 
geldt de mondkapjesplicht niet, omdat het besmettingsrisico van kinderen in de basisschoolleeftijd 
aanzienlijk lager is, zoals hiervoor is genoemd. 
 
De uitzondering voor leerlingen, studenten en personeel op het moment dat zij gebruikmaken van 
een vaste zit- of staanplaats, is ingegeven door het feit dat het zittend of staand op een vaste plek 
eenvoudiger is anderhalve meter afstand in acht te nemen, ervan uitgaande dat de zitplekken en 
staplekken zich op ten minste anderhalve meter van elkaar bevinden. Een docent hoeft dus 
bijvoorbeeld geen mondkapje te dragen op het moment dat hij lesgeeft vanaf een vaste 
staanplaats, maar wel als hij rond gaat lopen door het klaslokaal. De mondkapjesplicht geldt 
evenmin indien het dragen daarvan een belemmering vormt voor deelname aan dan wel 
verzorging van een onderwijsactiviteit. Hiervan kan in ieder geval sprake zijn bij lichamelijk 
opvoeding, zang, toneel en dans. Daarnaast kan dit ook aan de orde zijn bij bepaalde vormen van 
praktijkonderwijs. 
 
Deze verplichting heeft geen betrekking op praktijkopleidingen en rijopleidingen. Voor 
contactberoepen, zoals uitgeoefend door rijinstructeurs, wordt verwezen naar artikel 2a.3. 
 
Artikel 2a.3 Mondkapjesplicht contactberoepen 
Een contactberoep is een beroep waar de aard van het beroep het niet mogelijk maakt om de 
veiligeafstandsnorm, bedoeld in artikel 58f, tweede lid, Wpg in acht te nemen tot de klant of 
patiënt.. Hierdoor kan het virus gemakkelijker worden overgedragen. Daarom geldt voor deze 
beroepsgroepen de verplichting tot het dragen van een mondkapje. Deze verplichting geldt voor 
zowel de beoefenaar van het contactberoep als de klant. Onder andere kappers, rijlesinstructeurs 
en nagelstylisten en hun klanten zijn als gevolg van deze bepaling verplicht een mondkapje te 
dragen zolang het contact duurt. Het kan voorkomen dat contactberoepen worden beoefend in de 
publieke binnenruimte. In die gevallen is zowel de persoon die het contactberoep uitoefent als de 
klant of patiënt ook ná het contact verplicht een mondkapje te dragen op grond van artikel 2a.1.  
 

                                                
8 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen. 
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Op grond van het tweede lid hoeven kinderen tot en met twaalf jaar ook in deze gevallen geen 
mondkapje te dragen (onderdeel a); voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op 
artikel 2a.1. Verder is bepaald dat een sekswerker en diens klant geen mondkapje hoeven te 
dragen tijdens het klantcontact (onderdeel b), omdat dit praktisch niet werkbaar is. Tot slot wordt 
een uitzondering gemaakt voor klanten waarvoor het praktisch niet mogelijk is een mondkapje te 
dragen tijdens de uitoefening van het contactberoep, omdat zij een behandeling krijgen aan hun 
gezicht (onderdeel c). Voorbeelden zijn klanten van een tandarts, mondhygiënist of kaakchirurg. 
Ook klanten van een schoonheidsspecialist kunnen niet in alle gevallen een mondkapje dragen. 
Deze uitzondering geldt alleen voor zover een mondkapje de uitoefening van het contactberoep op 
een gepaste wijze in de weg staat.  
 
Artikelen 2a.4 en 2a.5 Uitzonderingen 
Op de verplichtingen in hoofdstuk 2a geldt een aantal uitzonderingen. Allereerst zijn personen 
uitgezonderd die vanwege een fysieke, verstandelijke of psychische beperking of chronische ziekte 
geen mondkapje kunnen dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken (artikel 
2a.4). Voorbeelden zijn personen die een verminderde arm-of handfunctie hebben en daardoor 
geen mondkapje op kunnen zetten, personen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt 
vanwege een longaandoening en personen die vanwege een verstandelijke beperking of 
psychische aandoening ontregeld raken als zijzelf een mondkapje dragen. Het is voldoende als de 
persoon in kwestie verklaart om één van voorgaande redenen geen mondkapje te kunnen dragen.  
 
Personen die een sport beoefenen zijn ook uitgezonderd van het dragen van een mondkapje 
(artikel 2.5a, onder a). De reden hiervoor is dat het dragen daarvan een belemmering vormt voor 
het goed kunnen uitoefenen van de sport. Hetzelfde geldt voor personen die podiumkunsten 
beoefenen of acteren (onder b). Onder ‘podiumkunsten’ valt onder andere toneel, dans, 
muziek(theater), cabaret en musical. Onder ‘muziek’ valt zowel de beoefening van instrumenten, 
indien het dragen van een mondkapje daarbij belemmerend werkt, als zang. Met ‘acteren’ wordt 
bedoeld het uitbeelden van een rol in een cinematografische setting, zoals films en televisieseries. 
Personen zijn ook uitgezonderd op het moment dat zij poseren voor beeldende kunst, voor zover 
het gaat om het op beeld vastleggen van personen (onder c). Dit betreft bijvoorbeeld iemand die 
poseert voor een fotografisch kunstwerk. Tot slot zijn personen uitgezonderd die deelnemen aan 
de opname van media-aanbod in de zin van de Mediawet 2008 (onder d). Het gaat dan om 
elektronische producten met beeld- of geluidsinhoud die bestemd zijn voor afname door het 
algemene publiek of een deel ervan. Dit begrip omvat zowel radio- en televisieprogramma’s die 
worden verzorgd door de omroepen als programmering van mediadiensten op aanvraag (online 
videocontent). Met ‘deelnemen’ wordt gedoeld op personen die feitelijk in beeld of op geluid 
komen, met uitzondering van publiek. Hierbij kan gedacht worden aan presentatoren, kandidaten, 
deskundigen, juryleden en figuranten. De uitzondering geldt niet voor personen die achter de 
schermen meehelpen aan de opname, zoals een cameraman, geluidsman of regisseur. Verder 
geldt de uitzondering alleen gedurende de opname. Volledigheidshalve wordt vermeldt dat de 
mondkapjesplicht van artikel 2a.1 niet geldt bij de opname van media-aanbod in besloten ruimten, 
maar alleen in publieke binnenruimten. 
 
Artikel II Inwerkingtreding 
Gelet op het belang van mondkapjes bij de bestrijding van de epidemie (zie § 2 van het algemeen 
deel) voorziet deze regeling in onmiddellijke inwerkingtreding. Vanwege de vereiste spoed wordt 
daarbij afgeweken van de zogeheten vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn 
van drie maanden.9  
 
Op grond van artikel 8.1 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 vervalt die regeling op 
het tijdstip waarop hoofdstuk Va Wpg vervalt. Het gaat hier om een uiterste vervaldatum. Als de 
noodzaak al eerder ontvalt aan deze regeling of onderdelen ervan, zal de regeling eerder worden 

                                                
9 Vgl. Kamerstukken II 2019/20, 35526, nr. 3, artikelsgewijze toelichting op artikel X.  
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ingetrokken of aangepast. In artikel 58c, zesde lid, Wpg is immers geëxpliciteerd dat maatregelen 
zo spoedig mogelijk worden gewijzigd of ingetrokken als deze niet langer noodzakelijk zijn.  
 
 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Justitie en 
Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
 
 
H.M. de Jonge 
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