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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1023
Vragen van het lid Geurts (CDA) aan de Minister voor Medische Zorg over de
veiligheid van en toezicht op indoor kartbanen (ingezonden 19 november
2019).
Mededeling van Minister Bruins (Medische Zorg) (ontvangen 11 december
2019).
Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Toezicht kartbanen ontbreekt: gemeenten en
autosportbond willen keuring»?1
Vraag 2
Bent u ermee bekend hoeveel mensen per jaar in het ziekenhuis belanden na
een ongeval op een indoor kartbaan?
Vraag 3
Kunt u aangeven aan welke wettelijke veiligheidsregels indoor kartbanen die
zich niet op attractieparken bevinden, moeten voldoen?
Vraag 4
Zijn er regels voor deze indoor kartbanen ten aanzien van het parcours, de
eisen waaraan karts moeten voldoen, minimumleeftijd, de aanwezigheid van
éénduidige veiligheidsinstructies, etc.? Zo ja, welke? Wie stelt deze op? Zo
nee, waarom niet?
Vraag 5
Klopt het dat geen toezicht wordt gehouden op indoor kartbanen? Zo nee,
welke instantie houdt toezicht op indoor kartbanen? Zo ja, waarom niet?
Welke bevoegdheden hebben gemeenten in deze?
Vraag 6
Kunt u aangeven wanneer de indoor kartbaan aansprakelijk is voor persoonlijk letsel?
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RTL, 16 november 2019, «Toezicht kartbanen ontbreekt: gemeenten en autosportbond willen
keuring» https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4921326/kartbanen-toezichtautosportbond-gemeenten-karten-inspectie
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Vraag 7
Vindt u dat er eenduidige veiligheidsregels en toezicht zouden moeten komen
op indoor kartbanen die geen onderdeel zijn van een attractiepark? Zo ja, op
welke wijze wilt u hier gevolg aan geven? Zo nee, waarom niet?
Mededeling
De vragen van het Kamerlid Geurts (CDA) over de veiligheid van en toezicht
op indoor kartbanen (2019Z22484) kunnen tot mijn spijt niet binnen de
gebruikelijke termijn worden beantwoord.
De reden van het uitstel is dat de afstemming meer tijd behoeft.
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen
toekomen.
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