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Vragen van het lid Van Haga (Van Haga) aan de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de aangenomen 
motie Van Haga-Hiddema inzake duidelijkheid voor de dansscholen 
(ingezonden 18 juni 2020). 

Antwoord van Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
(ontvangen 17 juli 2020). 

Vraag 1
Bent u op de hoogte van de aangenomen motie Van Haga – Hiddema inzake 
duidelijkheid voor de dansscholen?1 

Antwoord 1
Ja, daar ben ik mee bekend. 

Vraag 2
Kunt u aangeven op welke wijze en binnen welke termijn u uitvoering zult 
gaan geven aan deze motie? 

Antwoord 2
De besluitvorming over de versoepelingen van de maatregelen op 1 juli heeft 
ook betrekking op de dansscholen. Ik heb de Kamer daar op 24 juni over 
geïnformeerd en daarmee de motie afgedaan. 

Vraag 3
Kunt u aangeven onder welke categorie de dansscholen vallen? 

Antwoord 3
In de besluitvorming over het toestaan van activiteiten in het kader van de 
COVID-19 maatregelen worden de dansscholen onder binnensport geschaard. 

Vraag 4
Kunt u aangeven waarom sportscholen wel open zijn maar dansscholen nog 
steeds gesloten moeten blijven? 
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Antwoord 4
Binnensporten was tot 1 juli niet toegestaan, dus ook niet voor sportscholen. 
Wel hebben verschillende sportscholen ervoor gekozen bepaalde lessen in de 
buitenlucht te verzorgen. Ook verschillende dansscholen hebben van die 
mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Vraag 5
Kunt u aangeven of de dansscholen op 1 juli 2020 weer kunnen starten? 

Antwoord 5
Zoals ik de Kamer op 24 juni heb laten weten is binnensporten per 1 juli 2020 
weer toegestaan. Voor dansscholen geldt dit dus ook. 

Vraag 6
Indien dit niet het geval is, kunt u dan aangeven waarom niet en wat dan wel 
de datum wordt waarop de dansscholen weer open kunnen? 

Antwoord 6
Zie antwoord op vraag 5.
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