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Geachte heer Hoekstra, 

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 18 december jl. waarin u mij 
namens de Stichting Ik wil gewoon naar school (verder: de Stichting) verzoekt om 
in overleg te treden als bedoeld in artikel 3:305a lid 3 sub c BW en om u in dat 
verband binnen 14 dagen schriftelijk te bevestigen dat ik bereid ben om de 
omschreven bezwaren serieus in overweging te nemen.  
 
U stelt dat de rechtbank te Den Haag in het door de stichting Protect Everybody 
aanhangig gemaakte kort geding in overweging heeft gegeven om over de 
onderbouwing van het mondkapjesbeleid met de bedoelde stichting in gesprek te 
gaan. U geeft daarbij aan dat de Stichting graag zou willen participeren in dat 
gesprek. 
 
Ten aanzien van voornoemd gesprek, kan ik u meedelen dat op dit moment geen 
nader overleg met de stichting Protect Everybody is gepland. Evenwel ben ik 
bereid om u in de eerste week van januari te benaderen voor het maken van een 
afspraak voor een overleg met de Stichting waarin een toelichting gegeven kan 
worden op de wijze waarop wordt omgegaan met maatregelen als de scholen weer 
open kunnen. 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, 
 

 
 
 
 
mr M.M. den Boer 


