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Versoepel prioritair de mondmaskerplicht 

voor jonge kinderen  
 

We hebben vanuit het Kinderrechtencommissariaat altijd gepleit om terughoudend te zijn met de 

mondmaskerplicht voor jonge kinderen; en daarmee bedoelen we kinderen van 6 tot 12 jaar. 

Vandaar dat we steeds gesteld hebben dat de mondmaskerplicht voor kinderen enkel kan opgelegd 

worden als er echt geen andere mogelijkheid is, op de piekmomenten van de verschillende 

coronagolven, om een aantal basisrechten maximaal te waarborgen, zoals recht op onderwijs, het 

recht op gezondheidszorg en het recht op vrije tijd. We hebben tegelijkertijd steeds gevraagd daar 

kritisch naar te blijven kijken en het niet toe te passen als een algemene voorzorgsmaatregel.  

 

Breng effecten in kaart  

 

Men spreekt vaak van een virologische of medische evidentie dat correct gebruik van 

mondmaskers de verspreiding van COVID 19 mee afremt, samen met de andere basisregels zoals 

afstand houden, ventilatie,... Naast medische, virologische en epidemiologische argumenten, zijn 

de zorgen over de psychische en sociaal-emotionele effecten even belangrijk. Want laat ons eerlijk 

zijn: er is op dit moment geen evidentie dat het langdurig dragen van een mondmasker bij kinderen 

en jongeren geen nadelige impact zou hebben. Een deel van de kinderen ervaren wel degelijk 

ongemakken, het kan een stoorzender zijn in het leerproces en de taalontwikkeling alsook voor de 

non-verbale communicatie. Vooral kinderen die thuis een andere taal spreken of kwetsbaarder of 

gevoeliger zijn voor angsten of die kampen met sociaal-emotionele noden, zijn hier volgens ons 

mogelijks het grootste slachtoffer van.  

 

We vragen om wetenschappelijk onderzoek te voeren over effecten van het mondmasker op 

psychologisch en pedagogisch vlak, in het bijzonder over de mogelijke neveneffecten ervan op het 

welzijn van kinderen, op hun leerontwikkeling en op de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.  

 

Kinderen en jongeren zijn een kwetsbare groep want in volle ontwikkeling  

 

Kinderen en jongeren zijn geen volwassenen. Ze hebben andere noden en zijn in volle 

ontwikkeling. Stel ze dan ook niet gelijk aan volwassenen. Het is de verantwoordelijkheid van 

volwassenen om kinderen en jongeren zoveel mogelijk gewoon jong te laten zijn. Dat vraagt om 

voorzichtigheid als overheden beperkingen of maatregelen opleggen die kinderen en jongeren 

treffen en om het opheffen van die maatregelen zodra dit kan. 
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Alle aspecten en effecten van deze plicht moeten bij het nemen van deze beslissing in de 

weegschaal gelegd worden. Het belang van kinderen en jongeren bij beslissingen die hen 

betreffen moet steeds de eerste overweging zijn zoals het Kinderrechtenverdrag ook naar voor 

schuift. Het is de taak van de overheid om bij beslissingen nadelige effecten voor kinderen en 

jongeren zoveel mogelijk te beperken.    

 

Onze vraag is dan ook om te bekijken of de algemene mondmaskerplicht voor jonge kinderen 

momenteel nog proportioneel en redelijk is. En meer specifiek vragen we om de 

mondmaskerplicht op school nu als eerste te versoepelen.   

 

Ook voor jongeren ouder dan twaalf jaar is het niet evident om het mondmasker een hele dag 

lang te dragen, op het openbaar vervoer, in de klas, in de winkel, … Ook voor hen vinden we het 

nodig om enkel een mondmasker op te leggen indien de situatie dit vereist en dit af te schaffen 

zodra het kan. 

 


