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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z14709
Vragen van de leden Aartsen en Veldman (beiden VVD) aan de
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de registratieplicht in de horeca en de
mogelijkheid om mensen te weigeren die niet mee werken aan de
registratieplicht (ingezonden 13 augustus 2020).
Vraag 1
Klopt het dat het horecaondernemers momenteel wettelijk niet is toegestaan
om gasten te weigeren, als zij niet meewerken aan registratie van hun
contactgegevens? Zo ja, op basis waarvan mogen horecaondernemers deze
gasten momenteel niet weigeren?
Vraag 2
Deelt u de mening dat het horecaondernemers mogelijk gemaakt moet
worden om gasten te kunnen weigeren die niet meewerken met maatregelen
ter bestrijding van het COVID-19-virus, helemaal nu er een sluiting van
maximaal 14 dagen boven hun hoofd hangt bij meerdere besmettingen? Zo
nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat u nemen om dit voor horecaondernemers mogelijk te maken? Op welke termijn mogen wij deze stappen
verwachten?
Vraag 3
Klopt het dat de praktische details rondom de registratieplicht in de horeca,
zoals de tijd hoe lang informatie bewaard moet worden of op welke wijze dit
moet gebeuren, pas ná de ingangsdatum van de maatregel is gecommuniceerd met (de vertegenwoordigers van) horecaondernemers? Zo ja, hoe
wordt er vanaf nu voor gezorgd dat horecaondernemers goed op de hoogte
worden gebracht en gehouden over privacyregels die voor hen van toepassing zijn?
Vraag 4
Zijn de (vertegenwoordigers van) horecaondernemers betrokken bij de
uitwerking van de praktische details van de registratieplicht? Zo nee, waarom
niet? Wat gaat u beiden in dat geval doen om in de toekomst de horecaondernemers meer en tijdiger te betrekken bij de uitvoering en praktische
details van maatregelen die worden afgekondigd?
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Vraag 5
Bent u bereid bovenstaande vragen los van elkaar te beantwoorden?
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