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heer Vanaken, geachte heer Sweebe, 
 
Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 17 maart 2021, ontvangen op 17 
maart 2021.  
 
In uw brief verzoekt u namens uw cliënten, de heer Yip, de heer Meijer, de heer 
Verwij, de heer Schreuders, de heer Croiset van Uchelen en de heer Zijlstra, om  
– kort samengevat – het huidig gebruik van de PCR-test ter detectie van COVID-
19 per omgaande te staken, althans het gebruik ervan gepaard te laten gaan met 
standaard klinisch onderzoek door een arts, en om de huidige communicatie ten 
aanzien van cijfers over het aantal positieve testen te wijzigen. 
 
Hierbij bericht ik u mede namens het RIVM het volgende. 
 
Op basis van uw brief is mij duidelijk dat uw cliënten zich niet kunnen vinden in 
het testbeleid en de communicatie over het aantal positieve testen. U stelt dat het 
kabinet de huidige maatregelen ter bestrijding van het coronavirus niet kan 
baseren op PCR-testresultaten. 
 
De PCR-test wordt wereldwijd beschouwd als de ‘gouden standaard’ om 
besmettingen met SARS-CoV-2 virus aan te tonen. De PCR-test vormt, in 
combinatie met een aantal andere factoren, een valide basis voor de treffen 
maatregelen om het virus te bestrijden.  
 
Het kabinet volgt nadrukkelijk hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt, ook om 
te bezien of en hoe het testbeleid en de communicatie over het coronavirus 
aanpassing behoeven.  
Wat betreft de inzet en het gebruik van de PCR-test en de overheidscommunicatie 
over het coronavirus ziet het kabinet zich gesteund door het vonnis van de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 9 december 2020. Ik 
verwijs u naar het desbetreffende vonnis.1 
 
 

                                                
1 Rb. Den Haag (vzr.) 9 december 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:12449. 
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Zoals u waarschijnlijk bekend is, is dit kort geding eind 2020 aangespannen door 
de Stichting Viruswaarheid c.s. over het testbeleid ter bestrijding van het 
coronavirus. Meer specifiek was dit kort geding gericht op het gebruik van de PCR-
test in het kader van het testbeleid en de overheidscommunicatie over het 
coronavirus.  
De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de PCR-test voldoende betrouwbaar 
is om te worden ingezet bij het testbeleid en dat geen sprake is geweest van 
onrechtmatige overheidscommunicatie. De vorderingen van eisers zijn dan ook 
afgewezen. Tegen dat vonnis is hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof Den 
Haag, dat medio april 2021 mondeling zal worden behandeld. 
 
Het wijzigen van het gebruik van de PCR-test of van de huidige communicatie over 
het aantal positieve testen zoals u bepleit, is niet aan de orde. Gelet hierop wijs ik 
uw verzoeken derhalve af. 
 
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
 
de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, 
 

 
 
 
mr. M.M. den Boer 
 
 
 
 
 


