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Geachte heer, dame,
Tot mij wendde zich de Stichting IK WIL GEWOON NAAR SCHOOL (hierna: Stichting),
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 81180098.
De Stichting
De Stichting is recent opgericht en is feitelijk een uitvloeisel van een reeds lang daarvoor ontstane
beweging van ouders, kinderen en (inmiddels) aangeslotenen die zich in toenemende mate niet
konden verenigen met de grondrechtenbeperkende maatregelen die van overheidswege werden
afgekondigd in verband met het Covid-19 virus, met onder meer als doel:
•

het behartigen van de belangen van kinderen in het onderwijs aangaande hun fysieke en
mentale gezondheid en welzijn;
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•

het behartigen van de belangen van kinderen in het onderwijs aangaande hun rechten op
onder meer, maar niet uitsluitend, fysiek onderwijs.

De Regeling
Per 1 december 2020 is een regeling in werking getreden, die (onder meer) het dragen van
mondkapjes op middelbare scholen verplicht heeft gesteld: de Ministeriële Regeling aanvullende
mondkapjesverplichtingen COVID-19 (hierna: Regeling).
Schadelijkheid
De Regeling staat op zeer gespannen voet met de fysieke en mentale gezondheid/welzijn van
met name minderjarige scholieren. En daarmee dus met het doel van de Stichting. In diverse
toonaangevende wetenschappelijke publicaties is inmiddels een aantal schadelijke effecten als
gevolg van het dragen van mondkapjes aangetoond. Ook is inmiddels aangetoond dat het
langdurig dragen van mondkapjes blijvende mentale en psychosociale schade kan veroorzaken,
vooral ook bij kinderen en jongeren. De Regeling staat hiermee op zeer gespannen voet.
Zorgplicht en zorgvuldigheid
De Regeling is voorts tot stand gekomen zonder dat daaraan voorafgaand wetenschappelijk is
aangetoond dat mondkapjes daadwerkelijk een beschermende werking hebben. Evenmin is
aangetoond dat het veelvuldig en langdurig dragen van mondkapjes geen nadelige effecten heeft
op de gezondheid van burgers.
Sterker, voor zover de Stichting bekend is er nauwelijks onderzoek verricht voorafgaand aan het
tot stand brengen van de Regeling. Althans niet een zodanig onderzoek dat u vervolgens, daarbij
een zorgvuldige totale belangenafweging makend, in alle redelijkheid tot het afkondigen van de
Regeling kon en mocht komen.
Bovendien blijkt inmiddels, na de invoering van de Regeling, dat het aantal corona-gevallen alleen
nog maar (sterk) is toegenomen. Ook dit logenstraft de gedachte dat mondkapjes zouden helpen
bij het beteugelen van het virus en dit is eens te meer de bevestiging van het feit dat er (blijkbaar)
totaal geen onderzoek is gedaan.
Grondrechten
Daarnaast stelt de Stichting zich op het standpunt dat de verplichtstelling tot het dragen van een
mondkapje op scholen zoals neergelegd in de Regeling een ernstige inperking is van meerdere
fundamentele grondrechten, zoals het grondrecht eerbieding van de persoonlijke levenssfeer als
geformuleerd in artikel 10, eerste lid, van de Grondwet alsmede artikel 8 EVRM en het
zelfbeschikkingsrecht zoals verankerd in artikel 11 van de Grondwet.
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De kern van deze grondrechten is de bescherming van persoonlijke vrijheid en individuele
autonomie, het innerlijke leven en de persoonlijke integriteit. Het recht om zichzelf te zijn, om
zichzelf te kunnen uiten en gedragen op basis van persoonlijke voorkeuren.
De verplichting om mondkapjes te dragen is een zeer onrechtmatige beperking van deze rechten,
met name ook voor scholieren. Hen wordt immers de vrijheid afgenomen om zonder het verplichte
mondkapje schoolgebouwen te betreden.
Kortom
Het dragen van mondkapjes is schadelijk.
Desalniettemin is de draagplicht ervan, na overigens een uitermate zwalkend beleid wat dit
onderwerp betreft, inmiddels bij ministeriële regeling ingevoerd. Als gevolg daarvan worden de
grondrechten van burgers en scholieren tevens geschonden, meer in het bijzonder van de groep
die zichzelf niet althans minder daartegen kan ‘verdedigen’ en verweren; de minderjarige
schoolgaande jeugd.
Verzoek ex artikel 3:305a lid 3 sub c BW
Door middel van deze brief schrijf ik u namens de Stichting dan ook aan en verzoek ik u daarbij
om in overleg te treden als bedoeld in artikel 3:305a lid 3 sub c BW. En om mij in dat verband
binnen 14 dagen na heden schriftelijk te bevestigen dat u bereid bent om de hiervoor omschreven
bezwaren serieus in overweging te nemen.
Het belang van een dergelijk overleg klemt des te meer, nu de rechtbank te Den Haag enige
dagen geleden in het door de stichting Protect Everybody aanhangig gemaakte kort geding (een
kort geding met onder meer als insteek een aanscherping van De Regeling op een zodanige wijze
dat mondkapjes voortaan min of meer permanent tijdens de lessen zouden moeten worden
gedragen) een nadere onderbouwing van u heeft gevraagd met betrekking tot het gehanteerde
mondkapjesbeleid en daarbij tevens in overweging heeft gegeven om daarover met haar (de
bedoelde stichting) in gesprek te gaan.
De Stichting wil graag participeren in die discussie en in dat gesprek, juist ook nu zij fundamenteel
andere - gemotiveerde en onderbouwde - inzichten heeft wat betreft het dragen van mondkapjes
op school en de bijkomende bezwaren.
De Stichting wil daarmee ook voorkomen, dat de bedoelde stichting op dat punt (het dragen van
mondkapjes, met name in het onderwijs) anders wellicht te veel tegemoet zou worden getreden
tijdens een eventueel overleg.
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Afsluiting
De Stichting verzoekt u meer concreet om tegemoet te komen aan de vermelde bezwaren en
nadelen van de mondkapjesplicht, in het bijzonder voor de middelbare scholieren (de doelgroep
van de Stichting) en om in verband daarmee nader met de Stichting (en haar achterban) in
overleg te treden teneinde te bewerkstelligen dat, zodra de scholen na de huidige - tijdelijke lockdown weer zullen open worden gesteld (voor nu is dat: 18 januari 2021), leerlingen niet langer
meer verplicht zullen zijn om een mondkapje te dragen op school.
Indien daartoe niet de bereidheid bestaat zal de Stichting zich genoodzaakt zien om een kort
geding procedure aanhangig te maken, waarbij zij (kort samengevat) de voorzieningenrechter zal
verzoeken om de per 1 december 2020 geldende Ministeriële Regeling aanvullende
mondkapjesverplichtingen COVID-19 ten aanzien van de Stichting, haar achterban en
aangeslotenen (lees: de middelbare scholieren in Nederland) buiten werking te stellen althans
buiten toepassing te verklaren.
Bij dit alles stel ik u namens de Stichting reeds op voorhand aansprakelijk voor de schade die
haar achterban en aangeslotenen inmiddels hebben geleden en alsnog (dreigen) te gaan lijden
als gevolg van de ingevoerde mondkapjesplicht. Alle rechten worden voorbehouden.
Graag zie ik dat u mij de goede ontvangst van deze brief schriftelijk bevestigt.
Met vriendelijke groet,

Evert Hoekstra
Advocaat/Attorney-at-law

