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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z03924
Vragen van de leden Lacin en Hijink (beiden SP) aan de ministers van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Waterstaat over
het bericht «KLM to resume SA flights to Amsterdam» (ingezonden 26 februari
2021).
Vraag 1
Kent u het bericht «KLM to resume SA flights to Amsterdam»?1
Vraag 2
Klopt het dat in de «Stand van zakenbrief COVID-19» van 23 februari 2021 op
pagina 22 wordt aangegeven dat het vliegverbod naar onder andere
Zuid-Afrika, dat deze week afloopt, verlengd zal worden (Kamerstuk 25 295,
nr. 995)?
Vraag 3
Hoe kan het dan dat KLM aangeeft vanaf 23 februari 2021 de vluchten tussen
Zuid-Afrika en Amsterdam te zullen hervatten?
Vraag 4
Heeft de KLM u op de hoogte gesteld van het voornemen om vluchten tussen
Zuid-Afrika en Amsterdam te hervatten? Zo ja, wanneer en op welke manier
is dit gebeurd en waarom heeft u de Kamer hier niet over geïnformeerd? Zo
nee, hoe beoordeelt u deze stap van KLM terwijl het vliegverbod op
Zuid-Afrika nog steeds van kracht is?
Vraag 5
Welke stappen gaat u ondernemen om KLM aan het geldende vliegverbod te
houden en bent u het ermee eens dat op dit punt snel actie nodig is?
Vraag 6
Zijn er de afgelopen dagen vluchten tussen Zuid-Afrika en Amsterdam
uitgevoerd ondanks het geldende vliegverbod? Zo ja, om hoeveel vluchten en
passagiers gaat het dan en zijn alle passagiers gecontroleerd op de aanwezigheid van een negatieve PCR-test en een sneltest? Zo nee, hoe is de controle
wel uitgevoerd?
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Vraag 7
Welke stappen gaat u nemen tegen KLM als het bedrijf zich niet heeft
gehouden aan het geldende vliegverbod naar Zuid-Afrika?
Vraag 8
Bent u het ermee eens dat KLM, een maatschappij die op de been wordt
gehouden door een lening waar de Staat grotendeels garant voor staat en de
grootste aanvrager van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)-regeling is, zich moet houden aan de coronamaatregelen en dat
het overtreden van de maatregelen het draagvlak voor de coronamaatregelen
kan aantasten?
Vraag 9
Kunt u deze vragen één voor één en uiterlijk 5 maart 2021 beantwoorden?
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