Interpellatievragen Nicolaï van 20 april 2021
In de door de EK aangenomen motie 35 695, E wordt aan de regering verzocht
aan de vervoerder en alle andere bij de toepassing betrokkenen schriftelijk aan te
geven dat in concreto de toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op
het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid dient te geschieden door
de Nederlandse autoriteiten bij binnenkomst in Nederland.
Uit de tot op heden door de regering verschafte informatie blijkt niet dat aan dit
verzoek gevolg is gegeven.
Het interpellatieverzoek is erop gericht duidelijkheid op dat punt te verkrijgen.
In het debat zullen de volgende vragen aan de minister van J&V worden gesteld:
1. Is er een schrijven waarom in de motie is verzocht?
2. Zo ja, is de minister bereid dat aan de Kamer over te leggen?
3. Zo nee, wat staat eraan in de weg om aan het verzoek dat in de motie is
vervat, gevolg te geven? Is de minister bereid binnen een week het verzochte
schrijven te realiseren?
4. Zijn er in de afgelopen twee maanden gevallen bekend dat een vervoerder een
Nederlander of ander die in Nederland woonachtig is, toegang tot het
vervoermiddel heeft geweigerd, hoewel de persoon een beroep deed op het
bepaalde in het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid? Zo ja, om
hoeveel gevallen ging dat? Zo nee, is de minister bereid om dat alsnog te
onderzoeken en de kamer daaromtrent te informeren?
5. Acht de minister het in overeenstemming met de motie dat in paragraaf 6.2
van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 niet is geregeld dat een
ingezetene van Nederland die een beroep doet op artikel 58p, vijfde lid Wpg geen
toegang tot het vervoermiddel mag worden geweigerd? Is de minister bereid de
regeling op dat punt zo spoedig mogelijk aan te passen?

