
CvT procedure - de feiten
●Vrijdag binnenkomst in de PI (18 maart 2022)
●Test is niet geweigerd, ik wilde een test die kan
●aantonen dat ik geinfecteerd ben
●Ik heb een mondkapjes attest.
●5 dagen quarantaine
●Vraag om mijn advocaat te spreken. Weigering;
●Zonder mondkapje geen advocaat
●Zondag ochtend voicemail ingesproken
●(onder protest een mondkapje op mijn kin)
●Post kwam pas binnen op maandag 21 maart
●Woensdag 23 maart 2022 hield de quarantaine op
●Van Haga is weggestuurd
●Van Meijeren mocht 10 min naar binnen,
●werd daarna alsnog weggestuurd
●Geloof op celdeur
●Covid19 op celdeur







Body of principles (UN)
-- Principle 18

1. A detained or imprisoned person shall be entitled
to communicate and consult with his legal counsel.

2. A detained or imprisoned person shall be allowed adequate 
time and facilities for consultation with his legal counsel.

3. The right of a detained or imprisoned person to be visited by and to consult and
communicate, without delay or censorship and in full confidentiality, 
with his legal counsel may not be suspended or restricted save in exceptional circumstances,
to be specified by law or lawful regulations, when it is considered indispensable by a judicial

or other authority in order to maintain security and good order.

4. Interviews between a detained or imprisoned person and his legal counsel may be within
sight, but not within the hearing, of a law enforcement official.

5. Communications between a detained or imprisoned person and his legal counsel 
mentioned in the present principle shall be inadmissible as evidence against the detained or
imprisoned person unless they are connected with a continuing or contemplated crime.



Wet penitentiaire beginselen
-- Artikel 37
Lid 1b. De Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal, leden daarvan, 
de Nederlandse leden van het Europese Parlement 
of een commissie uit een van beide parlementen; (vanuit GW 68 en 70)

Lid 1j. Diens rechtsbijstandverlener;

-- Artikel 38
Lid 7.  De toezichthoudende maatregelen mogen er niet toe leiden dat 
vertrouwelijke mededelingen in het onderhoud tussen de gedetineerde en 
diens rechtsbijstandverlener bij derden bekend kunnen worden.

-- Artikel 39
Lid 4. De gedetineerde wordt in staat gesteld met de in artikel 37, 
eerste lid, genoemde personen en instanties telefonisch contact te hebben, 
indien hiervoor de noodzaak en de gelegenheid bestaat. 
Op deze gesprekken wordt geen ander toezicht uitgeoefend dan noodzakelijk is 
om de identiteit van de personen of instantie met wie de gedetineerde 
een telefoongesprek voert of wenst te voeren vast te stellen.



Een aantal personen en instanties neemt bij het onderhouden van contact met 
gedetineerden een bevoorrechte positie in. Het is hun in beginsel toegestaan 
vrijelijk contact te onderhouden met de gedetineerden. 
In het voorgestelde artikel 37 zijn deze personen en instanties genoemd. 
De geprivilegieerde positie geldt zowel voor het corresponderen, 
het bezoeken als het telefoneren.

De in de inleiding van dit onderdeel genoemde bevoorrechte personen en instanties 
kunnen zich ingevolge het eerste lid tijdens het bezoek vrijelijk 
met de gedetineerde onderhouden. 
De directeur kan met het oog op de bescherming van de persoonlijke veiligheid
van de bezoeker bepalen dat bij het bezoek toezicht aanwezig is.

Voor de advocatuur kunnen bloktijdregelingen een aanmerkelijke hindernis zijn om de 
gedetineerde te spreken te krijgen. 
Sommige directeuren wensen niet dat advocaten hun cliënt buiten de bloktijdregeling 
bezoeken. Het amendement geeft aan dat afspraken op andere tijden en plaatsen 
dan in de huisregels vastgesteld, tot de mogelijkheden behoren.

Aan artikel 38, zevende lid, tweede volzin, wordt toegevoegd: , 
tenzij na overleg met de directeur anders wordt afgesproken.



Artikel 6 Grondwet
Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, 
individueel of in gemeenschap met anderen, 
vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en 
besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, 
in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.



Artikel 8 – EVRM, Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven

Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, 
zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht,
dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in 
het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn 
van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, 
de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of 
voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Artikel 10 -- Grondwet

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, 
recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband 
met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van 
over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, 
alsmede op verbetering van zodanige gegevens.



Artikel 11 Grondwet

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,
recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.



WPB – quarantaine

-- Artikel 23

De directeur kan een gedetineerde uitsluiten van deelname aan een of meer activiteiten:

a.indien dit in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting dan 
wel van een ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming noodzakelijk is;

b.indien dit ter bescherming van de betrokken gedetineerde noodzakelijk is;

c.in geval van ziekmelding of ziekte van de betrokken gedetineerde;

d.indien de gedetineerde hierom verzoekt en de directeur dit verzoek redelijk en 
uitvoerbaar oordeelt.



Vonnis mondkapjes &
Mondkapjesplicht - Resultaten

●Gedragsbeinvloeding (voor de 1,5 meter) experiment → ECLI:NL:RBAMS:2020:4057

●Het dragen van mondkapjes draagt 
●niet aantoonbaar bij aan het slechter of beter naleven van de anderhalvemeter-regel, 
●in zowel de gebieden met als zonder mondkapjesplicht.

●We hebben geen relatie gevonden tussen de invoering 
●van de mondkapjesplicht en de drukte in de mondkapjeszones.

●Het onderzoek is getoetst door de Commissie 
●Ethiek Rechtswetenschappelijk & Criminologisch Onderzoek
●aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.



WPB – experimenten
Artikel 77a

1 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen bij wijze van experiment regels worden gesteld 
waarmee tijdelijk wordt afgeweken van de in artikel 77b te noemen bepalingen, 
zulks met inachtneming van de aldaar genoemde doelen met het oog waarop afwijking 
van de betreffende bepaling gedurende de werkingsduur van de maatregel plaats kan hebben.

3 Onze Minister kan nadere regels stellen ter uitvoering van het experiment.

4 Onze Minister zendt ten minste drie maanden voor het einde van de werkingsduur van een 
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid aan de Staten-Generaal een 
verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het experiment in de praktijk.



Body of Principles (UN)
verbod op experimenten

-- Principle 3
There shall be no restriction upon or derogation from any of the human rights of persons under any form
of detention or imprisonment recognized or existing in any State pursuant to law, conventions, 
regulations or custom on the pretext that this Body of Principles does not recognize such rights or 
that it recognizes them to a lesser extent.

-- Principle 5
1. These principles shall be applied to all persons within the territory of any given State, 
2. without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion or religious belief, 
3. political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, birth or other status.

-- Principle 6
No person under any form of detention or imprisonment shall be subjected to torture or to cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment. 1 No circumstance whatever may be invoked as a 
justification for torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.  

-- Principle 22
No detained or imprisoned person shall, 
even with his consent, be subjected to any medical or scientific experimentation
which may be detrimental to his health.



Wat is een CE markering
2017/745 (mondmaskers)

„beoogd doeleind”: het gebruik waarvoor een hulpmiddel is bestemd volgens de gegevens
die door de fabrikant zijn verstrekt op het etiket, in de gebruiksaanwijzing,
in reclame- of verkoopmateriaal of verklaringen en zoals dat door de fabrikant
in de klinische evaluatie is gespecificeerd

„prestaties”: het vermogen van een medisch hulpmiddel om het beoogde doeleind,
als aangegeven door de fabrikant, te bereiken

„klinisch bewijs”: de klinische gegevens en de resultaten van de klinische evaluatie
met betrekking tot een hulpmiddel die omvangrijk en goed genoeg zijn
om een gekwalificeerde beoordeling van de vraag of het hulpmiddel veilig is
en de beoogde klinische voordelen biedt, toe te laten,
wanneer het wordt gebruikt zoals beoogd door de fabrikant;

De veiligheidsaspecten die aan de orde komen in Richtlijn 2014/30/EU
van het Europees Parlement en de Raad (12) maken integraal deel uit
van de algemene veiligheids- en prestatie-eisen voor hulpmiddelen van deze verordening.
Derhalve moet deze verordening als een lex specialis ten opzichte
van die richtlijn worden beschouwd.



PBM (EU regulatie 2016/425)

1.   ALGEMENE VOORSCHRIFTEN DIE VOOR ALLE PBM GELDEN
PBM moeten passende bescherming bieden tegen de risico's waarvoor zij bestemd zijn.

1a)   „persoonlijk beschermingsmiddel” (PBM): een uitrustingsstuk dat is ontworpen en 
vervaardigd om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden ter bescherming 
tegen één of meer risico's voor de gezondheid of veiligheid van die persoon;

BIJLAGE I: Categorie III omvat uitsluitend de risico's die zeer ernstige gevolgen kunnen 
hebben, zoals overlijden of onomkeerbare schade aan de gezondheid, 
en die betrekking hebben op het volgende: c) schadelijke biologische agentia;



Persoonlijke beschermings middelen vervolg

3.10.   Bescherming tegen stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en 
tegen schadelijke biologische agentia

3.10.1.   Bescherming van de ademhalingswegen
PBM bestemd voor de bescherming van de luchtwegen moeten de gebruiker kunnen voorzien
van voor inademing geschikte lucht wanneer hij wordt blootgesteld aan een verontreinigde 
atmosfeer en/of een atmosfeer met een te laag zuurstofgehalte.

De door PBM aan de gebruiker verschafte inadembare lucht moet door passende methoden, 
zoals filtering van de verontreinigde lucht door PBM, 
of door aanvoer uit een niet-verontreinigde bron, worden verkregen.

Bijlage III

De technische documentatie omvat minimaal de volgende elementen:

a) een volledige beschrijving van het PBM en van het beoogde gebruik;

b) een beoordeling van de risico's waartegen het PBM moet beschermen;

c) een lijst van de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen 
die op het PBM van toepassing zijn;



Correlation between mask complaince and 
covid19 outcomes in Europe; Beny Spira; 

april 2022
●While no cause-effect conclusions could be inferred from this observational analysis, 
the lack of negative correlations between mask usage and COVID-19 cases and
deaths suggest that the widespread use of masks at a time when an effective intervention
was most needed, i.e., during the strong 2020-2021 autumn-winter peak, 

was not able to reduce COVID-19 transmission.

●Moreover, the moderate positive correlation between mask usage and deaths in 
●Western Europe also suggests that the universal use of 
●masks may have had harmful unintended consequences.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35607577/



Brief IGJ 5 februari 2021

●De inspectie houdt toezicht op de organisatie en uitvoering van klinisch onderzoek op 
●basis van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

●Dit houdt onder andere in dat er geen handelingen uitgevoerd mogen worden voordat 
●dit is voorgelegd aan en goedgekeurd is door een erkende 
●medisch ethische commissie (METC) en er schriftelijke toestemming van de 
●proefpersonen is. (Medisch-Ethische Toetsingscommissie)

●* TNO weigerde een onafhankelijk onderzoek te doen naar de PCR test



testen CE markering
2017/746 (testen)

„klinische prestaties”: het vermogen van een hulpmiddel om resultaten op te leveren die 
verband houden met een specifieke klinische aandoening of een fysiologisch of 
pathologisch proces of een fysiologische of pathologische toestand, 
overeenkomstig de doelpopulatie en de beoogde gebruiker;

„ethische commissie”: een onafhankelijk orgaan dat in een lidstaat is gevestigd 
overeenkomstig het nationale recht van die lidstaat en dat de bevoegdheid heeft om 
adviezen te verstrekken met het oog op de toepassing van deze verordening, 
rekening houdend met de opvattingen van leken, met name patiënten en patiëntenorganisaties;

Voor hulpmiddelen van de klassen C en D moeten de fabrikanten de voornaamste 
veiligheids- en prestatieaspecten van het hulpmiddel en de resultaten van de 
prestatie-evaluatie samenvatten in een openbaar toegankelijk document. Bijlag IX (klasse D)

De veiligheidsaspecten die aan de orde komen in Richtlijn 2014/30/EU van het 
Europees Parlement en de Raad (4) maken integraal deel uit van de 
algemene veiligheids- en prestatie-eisen van de onderhavige verordening voor hulpmiddelen. 
Derhalve moet deze verordening als een lex specialis ten opzichte van 
die richtlijn worden beschouwd.



Validatie rapport Wijsman juli 2020



Vonnis 9 december 2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:12449

●4.8 De diagnose dat iemand daadwerkelijk Covid-19 heeft 
●(althans, dat de klachten die iemand heeft door het coronavirus worden veroorzaakt), 
●kan alleen door een arts worden gesteld.

●4.10 “The detection result of this product is only for clinical reference, 
●and it should not be used as the only evidence for clinical diagnosis and treatment.”
●(een citaat uit de gebruiksvoorschriften van AssayGenie)

●4.20 “Niet iedereen die positief test, noemen we een patiënt . 
●Deze term wordt gebruikt voor mensen die zo ziek zijn dat ze moeten worden 
●opgenomen in het ziekenhuis of voor mensen die zo ziek waren dat zij zijn overleden. 
●Niet iedereen met een positieve uitslag wordt zo ziek dat zinomen moeten worden 
●in het ziekenhuis. Veel mensen krijgen slechts milde klachten of zelfs geen klachten. 
●In het verleden noemden wij mensen met een positieve uitslag wel patiënt. D
●it hebben we inmiddels aangepast in onze uitingen.”

●Zitting was 25 nov 2020, voor 1 dec daarna werd pas asymptomatisch getest



Roche/TIB Molbiol gebruiksbeperking
●Uitsluitend bedoeld voor onderzoeksdoeleinden (research use only);

●Uitsluitend geschikt voor analytisch gebruik in combinatie met de medische
●geschiedenis en conditie van de geteste persoon in kwestie en andere
●laboratoriumonderzoeken;

●Een positieve uitslag betekent niet zonder meer dat de persoon drager is

●van het virus en kan uitsluitend beschouwd worden als een indicatie voor
●ter zake betrokken medisch gekwalificeerd personeel;

●De test mag niet gebruikt worden als basis voor een klinische diagnose;

●Alleen uit te voeren door getraind professioneel personeel;

●De test dient uitgevoerd te worden in laboratoriumomstandigheden;

●De test kan geenszins uitsluiten dat andere pathogenen (mede) de oorzaak
●kunnen zijn van een positief testresultaat.



Discriminatie (EVRM art 14)
Kyutin vs Russia (2700/10) 2011 (ECHR)

3. The applicant alleged, in particular, that he had been the victim of
discrimination on account of his health status in his application for a
Russian residence permit.

31. instruct the Steering Committee for Human Rights to give priority to reinforcing
the non-discrimination clause in Article 14 of the European Convention on Human
Rights, either by adding health to the prohibited grounds of discrimination or by
drawing up a general clause on equality of treatment before the law;

74. Taking into account that the applicant belonged to a particularly
vulnerable group, that his exclusion has not been shown to have a
reasonable and objective justification, and that the contested legislative
provisions did not make room for an individualised evaluation, the Court
finds that the Government overstepped the narrow margin of appreciation
afforded to them in the instant case. The applicant has therefore been a
victim of discrimination on account of his health status, in violation of
Article 14 of the Convention taken in conjunction with Article 8.



Stigmatisering (EVRM art 8)
I B vs Greece (552/10) 2013 (ECHR)

94. The Government asked the Court to dismiss the claims in respect of
pecuniary damage on the ground that they concerned an economic aspect of
employment and not the right to respect for private life guaranteed by
Article 8. With regard to non-pecuniary damage, the applicant’s allegation
that he had been stigmatised and discriminated against was unfounded since
shortly after being dismissed he had found another job. If the Court were to
conclude that there had been a violation of the Convention, that finding
would be sufficient just satisfaction.

95. The Court reiterates that it has found a violation of Article 14 taken
in conjunction with Article 8 on account of the fact that the Court of
Cassation failed to weigh up the rights of the two parties in a manner
required by the Convention. It observes that the Court of Appeal had
determined the amount to be awarded to the applicant in unpaid salaries at
EUR 6,339.18, and awards him that sum in respect of pecuniary damage. It

also considers that he should be awarded EUR 8,000 in respect of non-
pecuniary damage.
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