
Van:

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Frank Menger

relatie ministersconferentie EU in context met MIRT
donderdag 23 april 2020 12:54:57
brief-inz-high-level-videoconferentie-voor-transportministers-29-april-2020.pdf 
EurekaRail_boekje_NLgeheel.pdf

Geachte leden van staten en gemeenteraden, 

Ook de overleggen tussen de 27 verkeersministers van de Europese
Unie hebben direct effect op het MIRT. In Noordoost-Nederland zal veel
meer de aandacht op de relaties tussen de deelstaten Niedersachsen en
de Bund in Berlijn gestuurd moeten worden. Waarbij deelstaten als
Bremen en Hamburg zouden moeten gelden als een natuurlijke
steunfractie in politieke begrippen. 

Bij dit soort documenten hoort voor u de politiek vraag te zijn waar
raakt dit ons op welk vlak. Aangezien het van het hogere niveau naar
beneden loopt. De gevolgen van de besluiten zullen uw provincie of
gemeente ergens raken. Tevens zal u zich af moeten vragen zijn wij wel
fysiek aanwezig op de plaatsen waar de finale besluiten genomen
worden? Welke invloed hebben we als regio niet uitgebuit? 

Binnen deze kaders past ook de werkwijze van Brabant en Limburg met
een gemeenschappelijke agenda die zowel nationaal, bilateraal(tussen
twee landen) en zelfs via het EU niveau Brussel gespeeld wordt. 

Waarom krijgt u niet wegens uw functie een afschrift van bijvoorbeeld
het Verkeersministerie van Niedersachsen met de actuele situatie over
COVID-19? 

Met vriendelijke groet,

Frank Menger
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 


De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Binnenhof 4 


2513 AA  DEN HAAG 


  


Datum 22 april 2020 


Betreft informele high-level videoconferentie EU-


transportministers 29 april 2020 


  


 
Geachte voorzitter, 


Hierbij informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en 


Waterstaat, over een informele high-level videoconferentie voor EU-


transportministers die op 29 april plaatsvindt. Tevens treft u in de bijlage de 


appreciatie aan van de op 8 april jl. door de Commissie gepubliceerde mededeling 


inzake de richtsnoeren ten aanzien van zeevarenden. 


 


Hoogachtend, 


DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


 


drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 
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I. Informele high-level videoconferentie voor EU-transportministers 


 


Op 29 april zal, mede op mijn initiatief, een informele high-level videoconferentie 


voor EU- transportministers onder Kroatisch Voorzitterschap plaatsvinden. Deze 


videoconferentie is ingelast naar aanleiding van COVID-19 en zal volgens het 


Voorzitterschap in het teken staan van de (toekomstige) uitdagingen, die zullen 


optreden als gevolg van de versoepeling van de genomen COVID-19 maatregelen 


en de manieren waarop de essentiële samenwerking tussen de EU-lidstaten 


voortgezet kan worden.  


In het kader hiervan zal tevens gesproken worden over het transport van 


goederen, green lanes, luchtvaart, en het verlopen van certificaten, vergunningen 


en rijbewijzen voor de wegvervoer-, maritieme- en spoorsector. Op het moment 


van schrijven heeft het Voorzitterschap nog geen officiële agenda gepubliceerd.  


 


Op 15 april jl. hebben de voorzitters van de Europese Commissie en de Europese 


Raad een gezamenlijk Europees stappenplan gepresenteerd voor de opheffing van 


de inperkingsmaatregelen in verband met COVID-191. U ontvangt binnenkort een 


appreciatie van het kabinet hierover. In deze brief zal nader ingegaan worden op 


de exitstrategie ten aanzien van de verschillende transportmodaliteiten.  


 


Luchtvaart 


Om de instroom van mensen die mogelijk COVID-19 bij zich dragen in Nederland 


zoveel mogelijk te beperken en mogelijk verspreiding van COVID-19 door reizigers 


te voorkomen, heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen gericht op het 


beperken van inkomende passagiers via de luchtvaart. Naast Nederland hebben 


meer landen beperkende maatregelen opgelegd voor inreizen of vliegverkeer met 


grote gevolgen voor de luchtvaartsector. Zo geldt er een EU-inreisverbod tot 15 


mei voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar 


Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK). 


  


De luchtvaartsector verbindt de Nederlandse samenleving met de rest van de 


wereld en heeft grote toegevoegde waarde voor de Nederlandse welvaart. In deze 


tijden van crisis heeft de sector bewezen essentieel te zijn voor repatriëring van 


EU-burgers en het toeleveren van (vitale) goederen. In Europees verband zet ik 


mij in om enerzijds te zorgen voor verlichting van de verplichtingen voor 


luchtvaartmaatschappijen en anderzijds om tot een Europese aanpak te komen 


om de luchtvaartsector tijdens deze crisis te ondersteunen zonder dat dit de 


onderlinge concurrentie van de Europese luchtvaartmarkt verstoort.  


  


Inzet Nederland 


Mijn inzet is gericht op het verkrijgen van politieke steun voor tijdelijke 


aanpassing van Verordening 261/2004 passagiersrechten (hierna: “de 


verordening”) waardoor het verstrekken van vouchers door 


luchtvaartmaatschappijen tijdelijk wordt gelegaliseerd. Zoals reeds gemeld aan de 


Kamer2 is met de aanwijzing aan de ILT een tijdelijke noodmaatregel genomen die 


luchtvaartmaatschappijen bij vluchtannulering toestaat om vouchers uit te geven 


in plaats van tickets terug te betalen. Op dit moment geldt namelijk een 


terugbetalingstermijn van zeven dagen na vluchtannulering. Deze tijdelijke  


                                                
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-


_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf 


 
2 Kamerstukken II 2019/20, 31936 nr. 731 



https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
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noodmaatregel is nodig, omdat luchtvaartmaatschappijen vanwege COVID-19 


nauwelijks alternatieve vluchten kunnen aanbieden en terugbetaling van 


honderdduizenden tickets zwaar drukt op hun liquiditeitspositie. Het gebruik van 


vouchers die minimaal de waarde van het voor de ticket betaalde bedrag dienen te 


vertegenwoordigen, is een tijdelijke noodmaatregel om te voorkomen dat 


luchtvaartmaatschappijen failliet gaan en passagiers hun geld niet meer 


terugkrijgen. Bij het vormgeven van deze maatregel houd ik de balans tussen 


belangen van passagiers en luchtvaartmaatschappijen scherp in de gaten. Ik 


maak mij daarom hard voor een tijdelijke aanpassing van EU- regelgeving en heb 


daartoe op verschillende momenten contact opgenomen met de Europese 


Commissie. Ik ben in nauw contact met de luchtvaartsector en de Autoriteit 


Consument en Markt om samen te bezien hoe dit op korte termijn verantwoord te 


realiseren is. Ook is mede op initiatief van Nederland ingezet om tot een wijziging 


van de EU-slotverordening te komen waardoor luchtvaartmaatschappijen hun 


historische rechten behouden. Daarnaast heb ik gehoor gegeven aan de oproep 


van de Europese Commissie tijdelijk het vergunningenbeleid te verruimen om 


ruimte te bieden voor noodzakelijke vracht- en passagiersvluchten op Schiphol 


voor het vervoer van medische en andere cruciale goederen en de repatriëring van 


personen. 


 


Indicatie krachtenveld 


Nederland pleit samen met een groot aantal lidstaten voor aanpassing van 


Verordening 261/2004. Inmiddels hebben een aantal andere gelijkgestemde 


landen (individueel) een brief gestuurd aan de Commissie waarin zij steun 


uitspraken voor het toestaan van vouchers via aanpassing van de verordening.  


 


Groene corridors voor goederenvervoer (green lanes) 


Om knelpunten op de interne markt weg te nemen heeft de Commissie op 23 


maart jl. een mededeling3 uitgebracht over de zogeheten groene corridors: 


grensovergangen die het ongehinderde vervoer van goederen moeten garanderen 


om zo het goederenvervoer tijdens de COVID-19 crisis in stand te houden. Om dit 


te bereiken stelt de Commissie onder andere voor dat een grenspassage binnen 


de EU maximaal 15 minuten mag duren en dat alle goederen vrij de grens kunnen 


passeren. Alle grensovergangen op het TEN-T netwerk en desgewenst 


aangewezen grensovergangen dienen ingericht te zijn als groene corridors. Ook 


moeten administratieve procedures voor transportpersoneel tot het minimum 


worden beperkt wil de Commissie dat lidstaten het vrij verkeer van personen 


werkzaam in het goederenvervoer (alle modaliteiten) waarborgen om de 


goederenstromen binnen de EU goed te laten verlopen. 


 


Nederlandse inzet 


Nederland heeft de mededeling van de Commissie verwelkomd. Zoveel mogelijk 


behoud van de continuïteit van de goederenstroom en daarmee samenhangend 


verkeer van personen die werkzaam zijn in de transportsector is volgens 


Nederland van groot belang. Dit geldt voor alle goederen en het draagt daardoor 


niet alleen bij aan de voorzieningszekerheid van bijvoorbeeld voedingsmiddelen, 


geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, maar zorgt ook voor instandhouding 


van de aanvoer en uitvoer van materialen voor bijvoorbeeld de bouw en de 


maakindustrie. Nederland geeft hier gehoor aan en zorgt ervoor dat de duur van 


grenspassages vlot verloopt en maximaal 15 minuten bedraagt.  


                                                
3 C(2020) 1897 
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Indicatie krachtenveld 


Onze diensten staan in contact met de buurlanden over eventuele knelpunten, 


mochten die ontstaan. Om de snelheid in het spoorgoederenvervoer te bevorderen 


accepteert Nederland reeds elektronische douanedocumenten. Ik constateer wel 


dat er wat betreft het goederenvervoer over de weg bij een aantal grenspassages 


tussen een aantal Europese lidstaten nog hardnekkige knelpunten bestaan 


waardoor wachttijden aan de grens regelmatig langer duren dan 15 minuten. Ook 


bestaan er bij sommige grensovergangen nog steeds problemen met de 


administratieve procedures rond het personeel bij zowel het wegvervoer, 


spoorgoederenvervoer als de binnenvaart die het vrij verkeer van personen 


werkzaam in de transportsector belemmeren. Nederland roept lidstaten op de 


richtsnoeren over de green lanes volledig en uniform te implementeren om zo 


bestaande knelpunten in het goederenvervoer en het vrij verkeer van personen 


werkzaam in de transportsector op te heffen. Daarnaast zou ook het accepteren 


door lidstaten van elektronische douanedocumenten bijdragen aan de bevordering 


van de snelheid in het spoorgoederenvervoer.  


 


Openbaar vervoer en spoor 


De kaders voor steun aan de spoor- en OV sector op Europees niveau worden door 


de Commissie momenteel herzien en naar verwachting ruimer gemaakt om de 


sector te ondersteunen tijdens de crisisfase.  


 


Inzet Nederland 


Nederland zet zich in om redelijke, algemeen geldende, steunmaatregelen voor de 


OV-sector te kunnen toepassen binnen het Europees kader voor staatssteun 


zonder de verplichting dat bestaande OV-concessies moeten worden gewijzigd of 


opgeschort. Daarnaast zet Nederland zich in voor Europese flexibiliteit voor het 


toepassen van gebruiksvergoeding voor spoorgoederenvervoer om bij te kunnen 


dragen aan verlaging van het kostenniveau. Nederland kijkt daarbij momenteel 


bijvoorbeeld naar het tijdelijk niet toepassen van parkeerheffingen of 


annuleringsvergoedingen. 


Inzet is verder om te komen tot versterking van de Europese informatie-


uitwisseling over de COVID-19 exitstrategie voor de OV-sector. Op die wijze 


kunnen lidstaten van elkaar leren bij de besluitvorming over afschaling van OV- 


restricties. Nederland zet zich in om te komen tot heldere afstemming van eisen 


aan internationale treinreizigers (zoals bijvoorbeeld over de 1,5 meterstrategie), 


zodat bij een eventuele hervatting van internationale treinreizen heldere en 


uniforme eisen van kracht kunnen gaan.  


 


Indicatie krachtenveld 


Voor het kader staatssteun heeft de Commissie aangegeven te werken aan 


richtsnoeren gebaseerd op de huidige regelgeving. Verwachting daarbij is dat de 


Commissie open staat voor meer flexibiliteit, mits de toepassing non-discriminatoir 


is. Lidstaten zullen samenwerking met betrekking tot het versoepelen van 


maatregelen   en openbaar vervoer inclusief internationaal personenvervoer 


waarschijnlijk verwelkomen mits de bevoegdheden op dit terrein op nationaal 


niveau blijven. 
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Verlenging geldigheidsduur certificaten, vergunningen en rijbewijzen  


 


Wegtransport 


Naar verwachting zal de discussie tijdens de videoconferentie zich ook richten op 


de wenselijkheid van een geharmoniseerde verlenging van de geldigheidsduur van 


certificaten van beroepschauffeurs (m.n. code 95) en rijbewijzen die zijn of 


dreigen te verlopen als gevolg van COVID-19 maatregelen. Daarnaast speelt de 


vraag of vanwege de spoedeisendheid, een noodzakelijke aanpassing van 


regelgeving kan plaatsvinden op basis van artikel 122 VWEU. Dit artikel voorziet in 


een besluit door de Raad zonder medebeslissingsrecht van het Europese 


Parlement. Voor verdere informatie over de genomen maatregelen in relatie tot 


COVID-19 inzake het verlengen en behouden van reeds afgegeven certificaten, 


bewijzen en rijbewijzen waarvan de geldigheidstermijn verstrijkt (of dreigt te 


verstrijken) verwijs ik u graag naar de brief4 hierover die ik uw Kamer op 15 april 


jl. heb verstuurd.  


 


Inzet Nederland 


Gegeven het internationale karakter van het wegtransport is de inzet van 


Nederland  dat er op Europees niveau wordt besloten om verlopen code 95 en 


verlopen rijbewijzen en certificaten, in ieder geval die van C/D rijbewijzen, in alle 


lidstaten het komende half jaar als geldig te beschouwen. Vanwege de urgentie is 


Nederland voorstander van tijdelijke derogatie op basis van de toepassing van 


artikel 122 VEU.  


 


Indicatie krachtenveld 


Een aantal Europese landen heeft aangekondigd het rijbewijs en certificaten te 


verlengen. Duitsland heeft de code 95 en de rijbewijzen van beroepschauffeurs 


met een jaar verlengd. Oostenrijk heeft besloten tot drie maanden verlenging van 


alle rijbewijzen als medische keuring etc. niet kan plaatsvinden (alleen geldig in 


Oostenrijk). De Commissie staat open voor aanpassing van alle noodzakelijke 


wetgeving, maar heeft een voorkeur voor de reguliere wetgevende procedure en is 


hier op dit moment van schrijven een voorstel voor aan het maken Ik zet mij 


hierbij uiteraard in voor snelle afronding. Meerdere lidstaten zijn voorstander van 


tijdelijke derogatie o.b.v. artikel 122 VWEU, vanwege de snelheid waarmee dit 


besluit genomen kan worden.  


 


Maritieme sector 


De maritieme sector (zeevaart, binnenvaart) is sterk internationaal gereguleerd, 


met afspraken die veelal zijn vastgesteld op mondiaal (IMO, ILO), regionaal (CCR) 


of Europees niveau. Het betreft bijvoorbeeld beroepskwalificatie-eisen aan 


nautisch personeel, maar ook technische eisen aan vaartuigen. Deze regels zijn 


geïmplementeerd in nationale regelgeving en worden uitgevoerd door nationale 


overheden. Veel documenten en certificaten gebaseerd op deze regels hebben een 


tijdelijke geldigheid en de geldigheid moet regelmatig worden verlengd. Daarvoor 


zijn scholing, audits en inspecties nodig. In deze crisistijd is het lastig om deze 


activiteiten te laten plaatsvinden. Veel nationale overheden hebben daarom 


zogenaamde continuïteitsplannen opgesteld waarin zij aangeven tijdelijk coulant 


om te gaan met certificaten en documenten waarvan de geldigheid is verlopen, 


dan wel een tijdelijke algemene verlenging toe te staan.  
Voor de zeevaart worden deze nationale plannen door de EMSA op een website 


gepubliceerd en geactualiseerd. Voor de binnenvaart doet de CCR hetzelfde. 


                                                
4 Ons kenmerk: IENW/BSK-2020/70929 
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Openbaar vervoer en spoor 


Voor wat betreft de maatregelen met betrekking tot vergunningen heeft de ILT de 


in Nederland opererende spoorwegmaatschappijen en ProRail op 20 maart jl. in 


kennis gesteld van het vrijstellings- en gedoogbesluit ten aanzien van de 


overschrijding van de verplichte medische en psychologische keuringen van 


veiligheidsfunctionarissen. De derogatieperiode is ingegaan op 1 maart jl. en zal 


lopen t/m 30 juni a.s. en biedt machinisten zo de mogelijkheid op een later tijdstip 


te voldoen aan de (her)keuringseisen.  


 


II. Appreciatie richtsnoeren ten aanzien van zeevarenden 


De richtsnoeren zijn een aanvulling op de eerder gepubliceerde mededeling van de 


Commissie inzake de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar Europa 


vanuit derde landen en op de mededeling over de toepassing van green lanes (zie 


ook hierboven). Ze gaan specifiek in op de acute problematiek van 


bemanningswisselingen en cruiseschepen.  


 


De Commissie doet aanbevelingen voor te treffen maatregelen rond repatriëring 


van bemanningen en passagiers van specifiek cruiseschepen onder de huidige 


moeilijke omstandigheden waarin er minder luchtverkeer is, mogelijk besmette 


passagiers en bemanningen zijn en reisdocumenten mogelijk verlopen zijn. De 


richtsnoeren gaan in op de verantwoordelijkheden van operators en vlaggenstaat. 


In het tweede onderdeel wordt ingegaan op bemanningswisselingen, waarin 


lidstaten wordt opgeroepen specifieke havens aan te wijzen waar operators hun 


bemanningen veilig kunnen wisselen. De Commissie vraagt aandacht voor het 


belang van de genoemde maatregelen om veilig goederenvervoer over zee ook in 


de huidige tijden te kunnen verzekeren. Tot slot wordt ingegaan op 


beschermingsmiddelen en medische voorzieningen voor zeevarenden en 


havenmedewerkers. Ook gaat de Commissie in op meldingen van zieke of 


mogelijk besmette passagiers ten einde tijdige maatregelen te kunnen nemen in 


havens om verspreiding verder te voorkomen.   


 


Het kabinet kan zich vinden in de aanbevelingen. In Nederland zijn voor de 


beschreven situaties al maatregelen genomen. Nederland onderschrijft de wens 


van de Commissie voor een zo geharmoniseerd mogelijke aanpak binnen de EU-


lidstaten en zal er alles aan doen om die zo snel mogelijk te volgen en andere 


lidstaten daartoe aansporen. 


 


Bevoegdheid  


Het kabinet heeft een positieve grondhouding t.a.v. de bevoegdheid. Het betreft 


een mededeling die verband houdt met personen van en naar zeeschepen die de   


terreinen bestrijkt van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, de interne 


markt en vervoer. Op deze terreinen heeft de EU een gedeelde bevoegdheid met 


de lidstaten (zie artikel 4, lid 2 onder a, g en j VWEU).  


 


Subsidiariteit 


Het kabinet heeft een positieve grondhouding t.a.v. de subsidiariteit van deze 


richtsnoeren. Immers, het grensoverschrijdende karakter van de gevolgen van 


COVID-19 voor de maritieme sector, vragen maatregelen op EU-niveau. De 


doelstellingen van deze mededelingen kunnen niet door de lidstaten afzonderlijk 


worden bereikt en de voorgestelde maatregelen rechtvaardigen op optreden op 


EU-niveau. 
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Proportionaliteit 


Daarnaast heeft het kabinet een positieve grondhouding t.a.v. de proportionaliteit 


van de mededeling. De richtsnoeren zijn naar de mening van het kabinet een 


geschikt middel om de algemene inspanningen van de EU om de continuïteit van 


essentiële vervoersstromen, waaronder met name de meest gevoelige, te 


verzekeren, door het mogelijk maken van bemanningswisselingen. Ook is het een 


geschikt middel om te bevorderen dat andere personen die zich aan boord van 


zeeschepen bevinden terug naar huis kunnen. Hiervoor geldt dat de uitzonderlijke 


operationele maatregelen die de lidstaten worden verzocht ten uitvoer te leggen in 


de tijd beperkt blijven tot de duur van de COVID-19-crisis. 








‘Eindelijk betere verbindingen   
tussen Duitsland, België en Nederland'







België, Duitsland en Nederland zijn belangrijke handelspartners van elkaar. 
Met uitstekende onderlinge betrekkingen die steeds hechter worden. Er wordt over 
de grenzen heen gewerkt, gestudeerd, gehuwd, gerecreëerd en zaken gedaan. 


Maar grensoverschrijdend treinreizen vergt nog vaak overstappen met de nodige 
wachttijd. Een tijdrovende onderneming dus. Het is niet de enige bottleneck in het 
grensoverschrijdend treinverkeer tussen de drie landen.  


De aansluitingen kunnen beter, ticketing is vaak ingewikkeld en de prijzen hoog. 
Met relatief simpele ingrepen kan het grensoverschrijdend treinen stukken beter. 
Om die ingrepen concreet te maken, om het ‘onbegrensd en grenzeloos’ treinen 
aan te jagen, is EurekaRail opgericht. Voor de reiziger in de eerste plaats, ook om de 
economische ontwikkeling te stimuleren en daarmee tegelijk de werkgelegenheid en 
kennisuitwisseling in het euregio-gebied en ver daarbuiten.  


Daarnaast spaart het milieu en klimaat. Langzaam maar zeker leveren de activiteiten 
van het programma EurekaRail en de inspanningen van alle betrokken partijen aan alle 
zijden van de grens successen op voor internationaal treinreizen.


EurekaRail: grenzeloos treinreizen 
tussen Nederland, België en Duitsland


Station Maastricht







bottleneck 1  
Voor een directe spoorverbinding tussen Eindhoven - Venlo - Mönchengladbach - 
Düsseldorf (Airport) hebben het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW) en het Verkehrverbund Rhein Ruhr (VRR) in een letter of intent vastgelegd dat er 
een directe trein tussen Düsseldorf en Eindhoven eind 2025 moet rijden. De reistijdwinst 
is circa 15 minuten. Hier zijn technische aanpassingen nodig aan de sporen bij station 
Eindhoven. Zodra er 12 kilometer dubbelspoor tussen Kaldenkirchen en Dülken is 
aangelegd, kan de reistijdwinst worden vergroot naar 20 minuten.


bottleneck 2  
Voor een directe intercityverbinding tussen Eindhoven - Heerlen – Aachen - Köln is  
een spoorverdubbeling nodig tussen Heerlen en Landgraaf en elektrificatie van het spoor 
in Nederland. Ook in Duitsland, bij Herzogenrath en Aachen, moeten er aanpassingen 
worden gedaan. Met de elektrificatie in Nederland is in het voorjaar van 2018 gestart.  
De elektrificatie van het het spoor is eind 2018 klaar. Daarna kan Arriva een directe 
verbinding tussen Maastricht en Aachen rijden. Arriva heeft hiervoor speciale treinen, 
geschikt voor de verschillende stroomsystemen besteld.     


bottleneck 3  
Een spoorverbinding op het traject Brussel - Liège - Maastricht vraagt om het opschalen 
van de stoptreinverbinding tussen Liège en Maastricht naar een snelle verbinding die één 
keer per uur rijdt. Technisch is de spoorverbinding tussen Liège en Maastricht geschikt 
voor een snellere treinverbinding. Wel vergt het enkele technische aanpassingen aan het 
traject.


bottleneck 4 
Een betere verbinding Antwerpen - Hamont - Weert vraagt om elektrificatie van  
40 kilometer spoor. In het Nederlandse regeerakkoord van oktober 2017 is de komst van 
een passagierstrein tussen Weert - Hamont opgenomen. De Provincie Limburg en de stad 
Weert hebben geld gereserveerd voor de elektrificatie van het Nederlandse traject. België 
heeft inmiddels Europese subsidie ontvangen voor het Belgische deel. Het streven is om 
hier in 2020 een doorgaande trein te kunnen laten rijden.


bottleneck 5 
Om de snelle verbinding Roosendaal-Antwerpen te herstellen is uitbreiding nodig van 
de intercitydienst Brussel-Antwerpen-Essen naar Roosendaal. Hierdoor krijgen regio’s 
Roosendaal/Bergen op Zoom, Vlissingen/Middelburg en de Drechtsteden weer de 
mogelijkheid om snel naar Antwerpen en verder (Brussel) te kunnen reizen. Belangrijk 
omdat op dit traject de Beneluxtrein is vervallen en slechts een 1-uurs stoptrein resteert.
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NEDERLANDS-DUITSE GRENS IS ZO’N 
��� KILOMETER LANG, WAAROP 


  � IC-VERBINDINGEN


  7 SNELWEGEN  


EINDHOVEN – VENLO – DÜSSELDORF 
VOORDELEN


  DIRECTE IC-VERBINDING


   ,� MILJOEN VERWACHTE REIZIGERS/JAAR


  HUIDIGE REISTIJD : 2 UUR EN 6 MINUTEN


 


580 km


750


20 minuten sneller


EINDHOVEN – HEERLEN – AACHEN – KÖLN 
VOORDELEN


  DIRECTE IC-VERBINDING


    MILJOEN VERWACHTE REIZIGERS/JAAR


  HUIDIGE REISTIJD : 2 UUR EN 58 MINUTEN 


25 minuten sneller


DUURZAAMHEID


Minder auto's,
��% minder CO2 uitstoot


Met de trein reizen over langere 
afstanden is klimaatvriendelijker 


dan met de auto. Wie met de trein 
reist, stoot gemiddeld 95% 


minder CO2 uit dan met 
de gemiddelde auto. 


DE RANDSTAD 
NEDERLAND 


DE VLAAMSE RUIT
BELGIË  


RUHRGEBIED
DUITSLAND


INWONERS
X MIL JOEN


WERKNEMERS
X MIL JOEN


BRUTO REGIONAAL PRODUCT 
X  MIL JARD €


3 6 7
2 2 6
4 6 6


8 1
4 9


1 1 7


4 3
2 2
6 0


POPULATIE EN ECONOMIE VAN BELANGRIJKE 
HANDELSGEBIEDEN IN 2016


KANSEN


HANDEL IN GOEDEREN (JAARLIJKS) 


Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen            Nederland 


Nederland Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen


KENNIS UITWISSELING
Kennisdriehoek Eindhoven - Maastricht - Leuven - Aachen


Universiteit Maastricht 
16.861 studenten
8.599 internationale studenten


RWTH Aachen 
44.517 studenten
5.342 internationale studente


  REIS
  PRIJS


  KAARTJE


Waar reizigers dan ook 
opstappen,in België, Nederland 


of Duitsland,overal geldt dezelfde
 prijs en kan het kaartje in alle 


landen gebruikt
 worden.  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0


ONDERNEMEN
Rond 750 Nederlandse dochterbedrijven zijn 
gevestigd in de Duitse deelstaat Nordrhein-
Westfalen, waaronder alleen al meer dan 80 
in Düsseldorf en bijna 50 in Köln.
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KU Leuven
50.700 studenten
10.058 internationale studenten 


TU Eindhoven 
10.766 studenten
1.413 internationale
studenten 


Universiteit Liège
20.000 studenten 
4.600 internationale studenten
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Meer treinen per uur


WEERT – HAMONT – ANTWERPEN
VOORDELEN


  ELEKTRISCHE TREIN I.P.V DIESELTREIN


  KORTERE REISTIJD


Directe verbinding


L E U V E N


D O R T M U N D


U T R E C H T


1


4


5


23







Het programma EurekaRail startte in 2016 en heeft een kleine twee jaar later al de 
nodige successen geboekt. 


Zo wordt in Nederland het spoor tussen Heerlen en Landgraaf verdubbeld en het laatste 
stuk spoor tussen Landgraaf en het Duitse Herzogenrath geëlektrificeerd. Met de komst 
van een bovenleiding wordt de weg – of beter gezegd: het spoor – vrijgemaakt voor 
een snelle, rechtstreekse treinverbinding tussen Aachen, Maastricht en Liège, waarop 
vervoerder Arriva straks haar gloednieuwe trein voor deze drie landen kan laten rijden.


De directe verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf is aanzienlijk dichterbij gekomen 
met een gemeenschappelijke Duits-Nederlandse besluitvorming. Zeker nu ook Nederland 
bereid is te investeren in de nodige technische aanpassingen rondom station Eindhoven. 
In Duitsland is de spoorverdubbeling tussen Kaldenkirchen en Dülken opgenomen in het 
Bundesverkehrswegeplan. Naar verwachting in 2025 is de eerste directe verbinding zonder 
overstap- en wachttijden een feit. 


Aan Belgische zijde zijn financiële middelen toegezegd voor elektrificatie van het spoor 
tussen het Belgische Hamont en Mol. In het Nederlandse regeerakkoord van 2017 is de 
komst van een passagierstrein tussen Weert en Hamont opgenomen. Het streven is om
hier in 2020 een doorgaande trein te laten rijden waarmee de connectie tussen havenstad 
Antwerpen en Nederland weer een stap dichterbij is. 


Eerste bottlenecks zijn opgelost


Goed voor de euregio, 
goed voor de internationale economie 


Door elektrificatie van spoor kan eind 2018 een rechtstreekse trein van Maastricht (NL) naar Aachen (D) rijden.







Winst op elk traject 


Het opheffen van de bottlenecks op de internationale spoorverbindingen levert enkel 
winnaars op.  


1  sneller reizen, zonder gedoe


Verbetering van de spoorlijnen en een dienstregeling met snelle treinen, zonder 
overstappen en met één algemeen geaccepteerd vervoersbewijs voor een transparant 
tarief. Samen levert het comfortabele internationale treinverbindingen op met een 
kortere reistijd. 


“ De koppeling met de hogesnelheidstreinen en de luchthavens. Daarmee maak je de 
euregio Maas-Rijn weer beter bereikbaar vanuit andere Europese landen en de rest 
van de wereld.” 


Martin Unfried, expert internationale verbindingen 


2  beter voor het milieu


Tussen Nederland en Duitsland bestaan zeven snelweg-verbindingen en slechts twee 
spoorverbindingen op intercity-niveau. Tussen Nederland en België gaat het om vijf 
snelwegen en sinds voorjaar 2018 één snelle spoorverbinding. Dat maakt de keuze voor 
een treinreis ten opzichte van de auto lastig. In het streven om de CO2-uitstoot te 
verminderen en ons klimaat te sparen, verdient juist het reizen per trein de voorkeur.  
En onderzoek toont aan: kortere reistijden en meer comfort trekken vanzelf meer reizigers 
aan. Dat geldt voor de reguliere trajecten, maar de trein kan ook een goed alternatief zijn 
voor Europees reizen tot 800 kilometer. Daarmee is internationaal treinverkeer een goed 
alternatief voor de luchtvaart binnen Europa.


“ Elektrische treinen stoten geen CO2 uit, een van de grootste oorzaken voor 
klimaatverandering. Daarbij komt dat alle elektrische treinen in Nederland rijden  
op groene elektriciteit, opgewekt door windmolens.” 


Gerard Olde Monnikhof, Nederlandse spoorbeheerder ProRail


3  economische groei


Het opheffen van de bottlenecks verbindt belangrijke economische centra met elkaar: de 
Randstad, Brainport Eindhoven, de Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied. Betere bereikbaarheid 
is ook van cruciaal belang voor de euregio. Regio’s die zich verder willen ontwikkelen, 
worden beduidend aantrekkelijker als vestigingsplaats.
 


“  Betere internationale treinverbindingen kunnen bijdragen aan de groei,  
ook in Liège en de andere vier Waalse provincies.”  


Bernard Piette, general manager van Logistics in Wallonia


4  kennis- en culturele uitwisseling


Snelle en comfortabele spoorverbindingen maken de wereld ook cultureel groter. 
Universiteiten en hogescholen in onder meer Eindhoven, Maastricht, Aachen, Liège, 
Hasselt en Leuven kunnen nauwer samenwerken. Kennis kan makkelijker stromen; 
ideaal voor het delen van wetenschappelijke en creatieve ideeën en het creëren van 
uitwisselingprogramma’s voor studenten. 
 


“ Als je een innoverende regio bent, moet je ook aan mobiliteit aandacht besteden.” 
 
Jo van Ham, vicevoorzitter van het college van bestuur van  
Technische Universiteit Eindhoven


Station Düsseldorf







Behalve de technische infrastructurele bottlenecks is er nog de complicatie van de 
verschillende vervoersbewijzen en de ondoorzichtige prijzen. EurekaRail maakt zich 
sterk voor één ticket met een heldere prijs, gemakkelijk aan te schaffen via één digitaal 
betaalsysteem. Hiervoor lopen diverse pilots bij onder meer vervoerders. Deze worden 
door EurekaRail op de voet gevolgd.


EurekaRail werkt aan de totstandkoming van de Drielandentrein: één doorgaande 
treinverbinding tussen Liège – Maastricht – Heerlen – Aachen. Een aantrekkelijk, 
landsgrenzen overschrijdend OV-alternatief dat de toonaangevende economische 
kernen in de grensregio verbindt. Met alle voordelen van dien voor bijvoorbeeld 
forensen, studentenuitwisseling, cultuurgenieters en familiebezoek. Tegelijk ontstaat 
voor de internationale treinreiziger een uitstekende verbinding tussen het Nederlandse 
spoorwegennet en de internationale hogesnelheidslijnen vanuit Aachen en Liège. 


Eén kaartjeDrielandentrein


Grensoverschrijdend reizen met één ticket. 


Bijvoorbeeld beschikbaar op smartphone.
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EurekaRail zet zich in om de ontbrekende schakels voor onbegrensd treinreizen  
snel te realiseren. Maar ook om belemmerende drempels weg te nemen. 


De afgelopen jaren hebben we bestuurders, politici, ambtenaren en direct 
belanghebbenden in alle betrokken landen samengebracht. Dit om de bottlenecks in  
kaart te brengen (zie infographic) en draagvlak te creëren voor mogelijke oplossingen.  
We doen met verschillende partijen onderzoek naar de technische invulling, we nemen de 
veiligheidsaspecten onder de loep, zoeken naar funding en subsidiebronnen, delen kennis 
en proberen zoveel mogelijk partijen te verbinden. Tegelijk worden de maatschappelijke 
kosten en baten onder de loep genomen: wat levert het op voor de economie, het milieu 
en wat zijn de groeikansen in aantallen treinreizigers op de verschillende trajecten.  
Dit samenspel heeft al een aantal successen opgeleverd. 


EurekaRail brengt internationaal 
treinreizen dichterbij


De Belgische Valentina Pyankova op weg naar huis vanaf het Duitse station Aachen.


Wie per trein reist, stoot gemiddeld 95% minder CO2  
uit dan een auto over dezelfde afstand







Station Luik in België.







Eureka! Ik heb het…! Archimedes riep het na zijn ontdekking van de Wet van Archimedes. 
Een blije kreet na het oplossen van een moeilijke opgave. 


EurekaRail bestaat uit meerdere partijen die zich gezamenlijk inzetten om de opgave  
van grensoverschrijdende treinverkeer in Zuid-Nederland op te lossen. Geen gemakkelijk 
opgave, maar niet onmogelijk. In EurekaRail bundelen de provincie Limburg en de provincie 
Noord-Brabant hun krachten. EurekaRail wordt ondersteund door Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en is medegefinancierd door de Europese Unie.


meer weten? 
U kunt alle ontwikkelingen volgen op eurekarail.net
In het Nederlands, Duits, Frans en Engels.


Waarom EurekaRail?


Meer treinen: meer kansen 


Station Eindhoven is in de afgelopen jaren gerenoveerd en vernieuwd. 


Vanaf 2025 rijdt er een rechtstreekse trein tussen Eindhoven (NL) naar Düsseldorf (D).







eurekarail.net


Logic will get you from A to B.
Imagination will take you everywhere.


– Albert Einstein
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 22 april 2020 

Betreft informele high-level videoconferentie EU-

transportministers 29 april 2020 

  

 
Geachte voorzitter, 

Hierbij informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en 

Waterstaat, over een informele high-level videoconferentie voor EU-

transportministers die op 29 april plaatsvindt. Tevens treft u in de bijlage de 

appreciatie aan van de op 8 april jl. door de Commissie gepubliceerde mededeling 

inzake de richtsnoeren ten aanzien van zeevarenden. 

 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 
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I. Informele high-level videoconferentie voor EU-transportministers 

 

Op 29 april zal, mede op mijn initiatief, een informele high-level videoconferentie 

voor EU- transportministers onder Kroatisch Voorzitterschap plaatsvinden. Deze 

videoconferentie is ingelast naar aanleiding van COVID-19 en zal volgens het 

Voorzitterschap in het teken staan van de (toekomstige) uitdagingen, die zullen 

optreden als gevolg van de versoepeling van de genomen COVID-19 maatregelen 

en de manieren waarop de essentiële samenwerking tussen de EU-lidstaten 

voortgezet kan worden.  

In het kader hiervan zal tevens gesproken worden over het transport van 

goederen, green lanes, luchtvaart, en het verlopen van certificaten, vergunningen 

en rijbewijzen voor de wegvervoer-, maritieme- en spoorsector. Op het moment 

van schrijven heeft het Voorzitterschap nog geen officiële agenda gepubliceerd.  

 

Op 15 april jl. hebben de voorzitters van de Europese Commissie en de Europese 

Raad een gezamenlijk Europees stappenplan gepresenteerd voor de opheffing van 

de inperkingsmaatregelen in verband met COVID-191. U ontvangt binnenkort een 

appreciatie van het kabinet hierover. In deze brief zal nader ingegaan worden op 

de exitstrategie ten aanzien van de verschillende transportmodaliteiten.  

 

Luchtvaart 

Om de instroom van mensen die mogelijk COVID-19 bij zich dragen in Nederland 

zoveel mogelijk te beperken en mogelijk verspreiding van COVID-19 door reizigers 

te voorkomen, heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen gericht op het 

beperken van inkomende passagiers via de luchtvaart. Naast Nederland hebben 

meer landen beperkende maatregelen opgelegd voor inreizen of vliegverkeer met 

grote gevolgen voor de luchtvaartsector. Zo geldt er een EU-inreisverbod tot 15 

mei voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar 

Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK). 

  

De luchtvaartsector verbindt de Nederlandse samenleving met de rest van de 

wereld en heeft grote toegevoegde waarde voor de Nederlandse welvaart. In deze 

tijden van crisis heeft de sector bewezen essentieel te zijn voor repatriëring van 

EU-burgers en het toeleveren van (vitale) goederen. In Europees verband zet ik 

mij in om enerzijds te zorgen voor verlichting van de verplichtingen voor 

luchtvaartmaatschappijen en anderzijds om tot een Europese aanpak te komen 

om de luchtvaartsector tijdens deze crisis te ondersteunen zonder dat dit de 

onderlinge concurrentie van de Europese luchtvaartmarkt verstoort.  

  

Inzet Nederland 

Mijn inzet is gericht op het verkrijgen van politieke steun voor tijdelijke 

aanpassing van Verordening 261/2004 passagiersrechten (hierna: “de 

verordening”) waardoor het verstrekken van vouchers door 

luchtvaartmaatschappijen tijdelijk wordt gelegaliseerd. Zoals reeds gemeld aan de 

Kamer2 is met de aanwijzing aan de ILT een tijdelijke noodmaatregel genomen die 

luchtvaartmaatschappijen bij vluchtannulering toestaat om vouchers uit te geven 

in plaats van tickets terug te betalen. Op dit moment geldt namelijk een 

terugbetalingstermijn van zeven dagen na vluchtannulering. Deze tijdelijke  

                                                
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-

_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf 

 
2 Kamerstukken II 2019/20, 31936 nr. 731 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
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noodmaatregel is nodig, omdat luchtvaartmaatschappijen vanwege COVID-19 

nauwelijks alternatieve vluchten kunnen aanbieden en terugbetaling van 

honderdduizenden tickets zwaar drukt op hun liquiditeitspositie. Het gebruik van 

vouchers die minimaal de waarde van het voor de ticket betaalde bedrag dienen te 

vertegenwoordigen, is een tijdelijke noodmaatregel om te voorkomen dat 

luchtvaartmaatschappijen failliet gaan en passagiers hun geld niet meer 

terugkrijgen. Bij het vormgeven van deze maatregel houd ik de balans tussen 

belangen van passagiers en luchtvaartmaatschappijen scherp in de gaten. Ik 

maak mij daarom hard voor een tijdelijke aanpassing van EU- regelgeving en heb 

daartoe op verschillende momenten contact opgenomen met de Europese 

Commissie. Ik ben in nauw contact met de luchtvaartsector en de Autoriteit 

Consument en Markt om samen te bezien hoe dit op korte termijn verantwoord te 

realiseren is. Ook is mede op initiatief van Nederland ingezet om tot een wijziging 

van de EU-slotverordening te komen waardoor luchtvaartmaatschappijen hun 

historische rechten behouden. Daarnaast heb ik gehoor gegeven aan de oproep 

van de Europese Commissie tijdelijk het vergunningenbeleid te verruimen om 

ruimte te bieden voor noodzakelijke vracht- en passagiersvluchten op Schiphol 

voor het vervoer van medische en andere cruciale goederen en de repatriëring van 

personen. 

 

Indicatie krachtenveld 

Nederland pleit samen met een groot aantal lidstaten voor aanpassing van 

Verordening 261/2004. Inmiddels hebben een aantal andere gelijkgestemde 

landen (individueel) een brief gestuurd aan de Commissie waarin zij steun 

uitspraken voor het toestaan van vouchers via aanpassing van de verordening.  

 

Groene corridors voor goederenvervoer (green lanes) 

Om knelpunten op de interne markt weg te nemen heeft de Commissie op 23 

maart jl. een mededeling3 uitgebracht over de zogeheten groene corridors: 

grensovergangen die het ongehinderde vervoer van goederen moeten garanderen 

om zo het goederenvervoer tijdens de COVID-19 crisis in stand te houden. Om dit 

te bereiken stelt de Commissie onder andere voor dat een grenspassage binnen 

de EU maximaal 15 minuten mag duren en dat alle goederen vrij de grens kunnen 

passeren. Alle grensovergangen op het TEN-T netwerk en desgewenst 

aangewezen grensovergangen dienen ingericht te zijn als groene corridors. Ook 

moeten administratieve procedures voor transportpersoneel tot het minimum 

worden beperkt wil de Commissie dat lidstaten het vrij verkeer van personen 

werkzaam in het goederenvervoer (alle modaliteiten) waarborgen om de 

goederenstromen binnen de EU goed te laten verlopen. 

 

Nederlandse inzet 

Nederland heeft de mededeling van de Commissie verwelkomd. Zoveel mogelijk 

behoud van de continuïteit van de goederenstroom en daarmee samenhangend 

verkeer van personen die werkzaam zijn in de transportsector is volgens 

Nederland van groot belang. Dit geldt voor alle goederen en het draagt daardoor 

niet alleen bij aan de voorzieningszekerheid van bijvoorbeeld voedingsmiddelen, 

geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, maar zorgt ook voor instandhouding 

van de aanvoer en uitvoer van materialen voor bijvoorbeeld de bouw en de 

maakindustrie. Nederland geeft hier gehoor aan en zorgt ervoor dat de duur van 

grenspassages vlot verloopt en maximaal 15 minuten bedraagt.  
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Indicatie krachtenveld 

Onze diensten staan in contact met de buurlanden over eventuele knelpunten, 

mochten die ontstaan. Om de snelheid in het spoorgoederenvervoer te bevorderen 

accepteert Nederland reeds elektronische douanedocumenten. Ik constateer wel 

dat er wat betreft het goederenvervoer over de weg bij een aantal grenspassages 

tussen een aantal Europese lidstaten nog hardnekkige knelpunten bestaan 

waardoor wachttijden aan de grens regelmatig langer duren dan 15 minuten. Ook 

bestaan er bij sommige grensovergangen nog steeds problemen met de 

administratieve procedures rond het personeel bij zowel het wegvervoer, 

spoorgoederenvervoer als de binnenvaart die het vrij verkeer van personen 

werkzaam in de transportsector belemmeren. Nederland roept lidstaten op de 

richtsnoeren over de green lanes volledig en uniform te implementeren om zo 

bestaande knelpunten in het goederenvervoer en het vrij verkeer van personen 

werkzaam in de transportsector op te heffen. Daarnaast zou ook het accepteren 

door lidstaten van elektronische douanedocumenten bijdragen aan de bevordering 

van de snelheid in het spoorgoederenvervoer.  

 

Openbaar vervoer en spoor 

De kaders voor steun aan de spoor- en OV sector op Europees niveau worden door 

de Commissie momenteel herzien en naar verwachting ruimer gemaakt om de 

sector te ondersteunen tijdens de crisisfase.  

 

Inzet Nederland 

Nederland zet zich in om redelijke, algemeen geldende, steunmaatregelen voor de 

OV-sector te kunnen toepassen binnen het Europees kader voor staatssteun 

zonder de verplichting dat bestaande OV-concessies moeten worden gewijzigd of 

opgeschort. Daarnaast zet Nederland zich in voor Europese flexibiliteit voor het 

toepassen van gebruiksvergoeding voor spoorgoederenvervoer om bij te kunnen 

dragen aan verlaging van het kostenniveau. Nederland kijkt daarbij momenteel 

bijvoorbeeld naar het tijdelijk niet toepassen van parkeerheffingen of 

annuleringsvergoedingen. 

Inzet is verder om te komen tot versterking van de Europese informatie-

uitwisseling over de COVID-19 exitstrategie voor de OV-sector. Op die wijze 

kunnen lidstaten van elkaar leren bij de besluitvorming over afschaling van OV- 

restricties. Nederland zet zich in om te komen tot heldere afstemming van eisen 

aan internationale treinreizigers (zoals bijvoorbeeld over de 1,5 meterstrategie), 

zodat bij een eventuele hervatting van internationale treinreizen heldere en 

uniforme eisen van kracht kunnen gaan.  

 

Indicatie krachtenveld 

Voor het kader staatssteun heeft de Commissie aangegeven te werken aan 

richtsnoeren gebaseerd op de huidige regelgeving. Verwachting daarbij is dat de 

Commissie open staat voor meer flexibiliteit, mits de toepassing non-discriminatoir 

is. Lidstaten zullen samenwerking met betrekking tot het versoepelen van 

maatregelen   en openbaar vervoer inclusief internationaal personenvervoer 

waarschijnlijk verwelkomen mits de bevoegdheden op dit terrein op nationaal 

niveau blijven. 
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Verlenging geldigheidsduur certificaten, vergunningen en rijbewijzen  

 

Wegtransport 

Naar verwachting zal de discussie tijdens de videoconferentie zich ook richten op 

de wenselijkheid van een geharmoniseerde verlenging van de geldigheidsduur van 

certificaten van beroepschauffeurs (m.n. code 95) en rijbewijzen die zijn of 

dreigen te verlopen als gevolg van COVID-19 maatregelen. Daarnaast speelt de 

vraag of vanwege de spoedeisendheid, een noodzakelijke aanpassing van 

regelgeving kan plaatsvinden op basis van artikel 122 VWEU. Dit artikel voorziet in 

een besluit door de Raad zonder medebeslissingsrecht van het Europese 

Parlement. Voor verdere informatie over de genomen maatregelen in relatie tot 

COVID-19 inzake het verlengen en behouden van reeds afgegeven certificaten, 

bewijzen en rijbewijzen waarvan de geldigheidstermijn verstrijkt (of dreigt te 

verstrijken) verwijs ik u graag naar de brief4 hierover die ik uw Kamer op 15 april 

jl. heb verstuurd.  

 

Inzet Nederland 

Gegeven het internationale karakter van het wegtransport is de inzet van 

Nederland  dat er op Europees niveau wordt besloten om verlopen code 95 en 

verlopen rijbewijzen en certificaten, in ieder geval die van C/D rijbewijzen, in alle 

lidstaten het komende half jaar als geldig te beschouwen. Vanwege de urgentie is 

Nederland voorstander van tijdelijke derogatie op basis van de toepassing van 

artikel 122 VEU.  

 

Indicatie krachtenveld 

Een aantal Europese landen heeft aangekondigd het rijbewijs en certificaten te 

verlengen. Duitsland heeft de code 95 en de rijbewijzen van beroepschauffeurs 

met een jaar verlengd. Oostenrijk heeft besloten tot drie maanden verlenging van 

alle rijbewijzen als medische keuring etc. niet kan plaatsvinden (alleen geldig in 

Oostenrijk). De Commissie staat open voor aanpassing van alle noodzakelijke 

wetgeving, maar heeft een voorkeur voor de reguliere wetgevende procedure en is 

hier op dit moment van schrijven een voorstel voor aan het maken Ik zet mij 

hierbij uiteraard in voor snelle afronding. Meerdere lidstaten zijn voorstander van 

tijdelijke derogatie o.b.v. artikel 122 VWEU, vanwege de snelheid waarmee dit 

besluit genomen kan worden.  

 

Maritieme sector 

De maritieme sector (zeevaart, binnenvaart) is sterk internationaal gereguleerd, 

met afspraken die veelal zijn vastgesteld op mondiaal (IMO, ILO), regionaal (CCR) 

of Europees niveau. Het betreft bijvoorbeeld beroepskwalificatie-eisen aan 

nautisch personeel, maar ook technische eisen aan vaartuigen. Deze regels zijn 

geïmplementeerd in nationale regelgeving en worden uitgevoerd door nationale 

overheden. Veel documenten en certificaten gebaseerd op deze regels hebben een 

tijdelijke geldigheid en de geldigheid moet regelmatig worden verlengd. Daarvoor 

zijn scholing, audits en inspecties nodig. In deze crisistijd is het lastig om deze 

activiteiten te laten plaatsvinden. Veel nationale overheden hebben daarom 

zogenaamde continuïteitsplannen opgesteld waarin zij aangeven tijdelijk coulant 

om te gaan met certificaten en documenten waarvan de geldigheid is verlopen, 

dan wel een tijdelijke algemene verlenging toe te staan.  
Voor de zeevaart worden deze nationale plannen door de EMSA op een website 

gepubliceerd en geactualiseerd. Voor de binnenvaart doet de CCR hetzelfde. 

                                                
4 Ons kenmerk: IENW/BSK-2020/70929 
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Openbaar vervoer en spoor 

Voor wat betreft de maatregelen met betrekking tot vergunningen heeft de ILT de 

in Nederland opererende spoorwegmaatschappijen en ProRail op 20 maart jl. in 

kennis gesteld van het vrijstellings- en gedoogbesluit ten aanzien van de 

overschrijding van de verplichte medische en psychologische keuringen van 

veiligheidsfunctionarissen. De derogatieperiode is ingegaan op 1 maart jl. en zal 

lopen t/m 30 juni a.s. en biedt machinisten zo de mogelijkheid op een later tijdstip 

te voldoen aan de (her)keuringseisen.  

 

II. Appreciatie richtsnoeren ten aanzien van zeevarenden 

De richtsnoeren zijn een aanvulling op de eerder gepubliceerde mededeling van de 

Commissie inzake de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar Europa 

vanuit derde landen en op de mededeling over de toepassing van green lanes (zie 

ook hierboven). Ze gaan specifiek in op de acute problematiek van 

bemanningswisselingen en cruiseschepen.  

 

De Commissie doet aanbevelingen voor te treffen maatregelen rond repatriëring 

van bemanningen en passagiers van specifiek cruiseschepen onder de huidige 

moeilijke omstandigheden waarin er minder luchtverkeer is, mogelijk besmette 

passagiers en bemanningen zijn en reisdocumenten mogelijk verlopen zijn. De 

richtsnoeren gaan in op de verantwoordelijkheden van operators en vlaggenstaat. 

In het tweede onderdeel wordt ingegaan op bemanningswisselingen, waarin 

lidstaten wordt opgeroepen specifieke havens aan te wijzen waar operators hun 

bemanningen veilig kunnen wisselen. De Commissie vraagt aandacht voor het 

belang van de genoemde maatregelen om veilig goederenvervoer over zee ook in 

de huidige tijden te kunnen verzekeren. Tot slot wordt ingegaan op 

beschermingsmiddelen en medische voorzieningen voor zeevarenden en 

havenmedewerkers. Ook gaat de Commissie in op meldingen van zieke of 

mogelijk besmette passagiers ten einde tijdige maatregelen te kunnen nemen in 

havens om verspreiding verder te voorkomen.   

 

Het kabinet kan zich vinden in de aanbevelingen. In Nederland zijn voor de 

beschreven situaties al maatregelen genomen. Nederland onderschrijft de wens 

van de Commissie voor een zo geharmoniseerd mogelijke aanpak binnen de EU-

lidstaten en zal er alles aan doen om die zo snel mogelijk te volgen en andere 

lidstaten daartoe aansporen. 

 

Bevoegdheid  

Het kabinet heeft een positieve grondhouding t.a.v. de bevoegdheid. Het betreft 

een mededeling die verband houdt met personen van en naar zeeschepen die de   

terreinen bestrijkt van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, de interne 

markt en vervoer. Op deze terreinen heeft de EU een gedeelde bevoegdheid met 

de lidstaten (zie artikel 4, lid 2 onder a, g en j VWEU).  

 

Subsidiariteit 

Het kabinet heeft een positieve grondhouding t.a.v. de subsidiariteit van deze 

richtsnoeren. Immers, het grensoverschrijdende karakter van de gevolgen van 

COVID-19 voor de maritieme sector, vragen maatregelen op EU-niveau. De 

doelstellingen van deze mededelingen kunnen niet door de lidstaten afzonderlijk 

worden bereikt en de voorgestelde maatregelen rechtvaardigen op optreden op 

EU-niveau. 
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Proportionaliteit 

Daarnaast heeft het kabinet een positieve grondhouding t.a.v. de proportionaliteit 

van de mededeling. De richtsnoeren zijn naar de mening van het kabinet een 

geschikt middel om de algemene inspanningen van de EU om de continuïteit van 

essentiële vervoersstromen, waaronder met name de meest gevoelige, te 

verzekeren, door het mogelijk maken van bemanningswisselingen. Ook is het een 

geschikt middel om te bevorderen dat andere personen die zich aan boord van 

zeeschepen bevinden terug naar huis kunnen. Hiervoor geldt dat de uitzonderlijke 

operationele maatregelen die de lidstaten worden verzocht ten uitvoer te leggen in 

de tijd beperkt blijven tot de duur van de COVID-19-crisis. 



‘Eindelijk betere verbindingen   
tussen Duitsland, België en Nederland'



België, Duitsland en Nederland zijn belangrijke handelspartners van elkaar. 
Met uitstekende onderlinge betrekkingen die steeds hechter worden. Er wordt over 
de grenzen heen gewerkt, gestudeerd, gehuwd, gerecreëerd en zaken gedaan. 

Maar grensoverschrijdend treinreizen vergt nog vaak overstappen met de nodige 
wachttijd. Een tijdrovende onderneming dus. Het is niet de enige bottleneck in het 
grensoverschrijdend treinverkeer tussen de drie landen.  

De aansluitingen kunnen beter, ticketing is vaak ingewikkeld en de prijzen hoog. 
Met relatief simpele ingrepen kan het grensoverschrijdend treinen stukken beter. 
Om die ingrepen concreet te maken, om het ‘onbegrensd en grenzeloos’ treinen 
aan te jagen, is EurekaRail opgericht. Voor de reiziger in de eerste plaats, ook om de 
economische ontwikkeling te stimuleren en daarmee tegelijk de werkgelegenheid en 
kennisuitwisseling in het euregio-gebied en ver daarbuiten.  

Daarnaast spaart het milieu en klimaat. Langzaam maar zeker leveren de activiteiten 
van het programma EurekaRail en de inspanningen van alle betrokken partijen aan alle 
zijden van de grens successen op voor internationaal treinreizen.

EurekaRail: grenzeloos treinreizen 
tussen Nederland, België en Duitsland

Station Maastricht



bottleneck 1  
Voor een directe spoorverbinding tussen Eindhoven - Venlo - Mönchengladbach - 
Düsseldorf (Airport) hebben het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW) en het Verkehrverbund Rhein Ruhr (VRR) in een letter of intent vastgelegd dat er 
een directe trein tussen Düsseldorf en Eindhoven eind 2025 moet rijden. De reistijdwinst 
is circa 15 minuten. Hier zijn technische aanpassingen nodig aan de sporen bij station 
Eindhoven. Zodra er 12 kilometer dubbelspoor tussen Kaldenkirchen en Dülken is 
aangelegd, kan de reistijdwinst worden vergroot naar 20 minuten.

bottleneck 2  
Voor een directe intercityverbinding tussen Eindhoven - Heerlen – Aachen - Köln is  
een spoorverdubbeling nodig tussen Heerlen en Landgraaf en elektrificatie van het spoor 
in Nederland. Ook in Duitsland, bij Herzogenrath en Aachen, moeten er aanpassingen 
worden gedaan. Met de elektrificatie in Nederland is in het voorjaar van 2018 gestart.  
De elektrificatie van het het spoor is eind 2018 klaar. Daarna kan Arriva een directe 
verbinding tussen Maastricht en Aachen rijden. Arriva heeft hiervoor speciale treinen, 
geschikt voor de verschillende stroomsystemen besteld.     

bottleneck 3  
Een spoorverbinding op het traject Brussel - Liège - Maastricht vraagt om het opschalen 
van de stoptreinverbinding tussen Liège en Maastricht naar een snelle verbinding die één 
keer per uur rijdt. Technisch is de spoorverbinding tussen Liège en Maastricht geschikt 
voor een snellere treinverbinding. Wel vergt het enkele technische aanpassingen aan het 
traject.

bottleneck 4 
Een betere verbinding Antwerpen - Hamont - Weert vraagt om elektrificatie van  
40 kilometer spoor. In het Nederlandse regeerakkoord van oktober 2017 is de komst van 
een passagierstrein tussen Weert - Hamont opgenomen. De Provincie Limburg en de stad 
Weert hebben geld gereserveerd voor de elektrificatie van het Nederlandse traject. België 
heeft inmiddels Europese subsidie ontvangen voor het Belgische deel. Het streven is om 
hier in 2020 een doorgaande trein te kunnen laten rijden.

bottleneck 5 
Om de snelle verbinding Roosendaal-Antwerpen te herstellen is uitbreiding nodig van 
de intercitydienst Brussel-Antwerpen-Essen naar Roosendaal. Hierdoor krijgen regio’s 
Roosendaal/Bergen op Zoom, Vlissingen/Middelburg en de Drechtsteden weer de 
mogelijkheid om snel naar Antwerpen en verder (Brussel) te kunnen reizen. Belangrijk 
omdat op dit traject de Beneluxtrein is vervallen en slechts een 1-uurs stoptrein resteert.
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NEDERLANDS-DUITSE GRENS IS ZO’N 
��� KILOMETER LANG, WAAROP 

  � IC-VERBINDINGEN

  7 SNELWEGEN  

EINDHOVEN – VENLO – DÜSSELDORF 
VOORDELEN

  DIRECTE IC-VERBINDING

   ,� MILJOEN VERWACHTE REIZIGERS/JAAR

  HUIDIGE REISTIJD : 2 UUR EN 6 MINUTEN

 

580 km

750

20 minuten sneller

EINDHOVEN – HEERLEN – AACHEN – KÖLN 
VOORDELEN

  DIRECTE IC-VERBINDING

    MILJOEN VERWACHTE REIZIGERS/JAAR

  HUIDIGE REISTIJD : 2 UUR EN 58 MINUTEN 

25 minuten sneller

DUURZAAMHEID

Minder auto's,
��% minder CO2 uitstoot

Met de trein reizen over langere 
afstanden is klimaatvriendelijker 

dan met de auto. Wie met de trein 
reist, stoot gemiddeld 95% 

minder CO2 uit dan met 
de gemiddelde auto. 
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POPULATIE EN ECONOMIE VAN BELANGRIJKE 
HANDELSGEBIEDEN IN 2016

KANSEN

HANDEL IN GOEDEREN (JAARLIJKS) 

Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen            Nederland 

Nederland Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen

KENNIS UITWISSELING
Kennisdriehoek Eindhoven - Maastricht - Leuven - Aachen

Universiteit Maastricht 
16.861 studenten
8.599 internationale studenten

RWTH Aachen 
44.517 studenten
5.342 internationale studente

  REIS
  PRIJS

  KAARTJE

Waar reizigers dan ook 
opstappen,in België, Nederland 

of Duitsland,overal geldt dezelfde
 prijs en kan het kaartje in alle 

landen gebruikt
 worden.  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0

ONDERNEMEN
Rond 750 Nederlandse dochterbedrijven zijn 
gevestigd in de Duitse deelstaat Nordrhein-
Westfalen, waaronder alleen al meer dan 80 
in Düsseldorf en bijna 50 in Köln.
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KU Leuven
50.700 studenten
10.058 internationale studenten 

TU Eindhoven 
10.766 studenten
1.413 internationale
studenten 

Universiteit Liège
20.000 studenten 
4.600 internationale studenten

MAASTRICHT – LUIK – LEUVEN – BRUSSEL 
VOORDELEN

  DIRECTE IC-VERBINDING

  KORTERE REISTIJD 

Meer treinen per uur

ROOSENDAAL – ANTWERPEN
VOORDELEN

  DIRECTE IC-VERBINDING

  KORTERE REISTIJD 

Meer treinen per uur

WEERT – HAMONT – ANTWERPEN
VOORDELEN

  ELEKTRISCHE TREIN I.P.V DIESELTREIN

  KORTERE REISTIJD

Directe verbinding
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Het programma EurekaRail startte in 2016 en heeft een kleine twee jaar later al de 
nodige successen geboekt. 

Zo wordt in Nederland het spoor tussen Heerlen en Landgraaf verdubbeld en het laatste 
stuk spoor tussen Landgraaf en het Duitse Herzogenrath geëlektrificeerd. Met de komst 
van een bovenleiding wordt de weg – of beter gezegd: het spoor – vrijgemaakt voor 
een snelle, rechtstreekse treinverbinding tussen Aachen, Maastricht en Liège, waarop 
vervoerder Arriva straks haar gloednieuwe trein voor deze drie landen kan laten rijden.

De directe verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf is aanzienlijk dichterbij gekomen 
met een gemeenschappelijke Duits-Nederlandse besluitvorming. Zeker nu ook Nederland 
bereid is te investeren in de nodige technische aanpassingen rondom station Eindhoven. 
In Duitsland is de spoorverdubbeling tussen Kaldenkirchen en Dülken opgenomen in het 
Bundesverkehrswegeplan. Naar verwachting in 2025 is de eerste directe verbinding zonder 
overstap- en wachttijden een feit. 

Aan Belgische zijde zijn financiële middelen toegezegd voor elektrificatie van het spoor 
tussen het Belgische Hamont en Mol. In het Nederlandse regeerakkoord van 2017 is de 
komst van een passagierstrein tussen Weert en Hamont opgenomen. Het streven is om
hier in 2020 een doorgaande trein te laten rijden waarmee de connectie tussen havenstad 
Antwerpen en Nederland weer een stap dichterbij is. 

Eerste bottlenecks zijn opgelost

Goed voor de euregio, 
goed voor de internationale economie 

Door elektrificatie van spoor kan eind 2018 een rechtstreekse trein van Maastricht (NL) naar Aachen (D) rijden.



Winst op elk traject 

Het opheffen van de bottlenecks op de internationale spoorverbindingen levert enkel 
winnaars op.  

1  sneller reizen, zonder gedoe

Verbetering van de spoorlijnen en een dienstregeling met snelle treinen, zonder 
overstappen en met één algemeen geaccepteerd vervoersbewijs voor een transparant 
tarief. Samen levert het comfortabele internationale treinverbindingen op met een 
kortere reistijd. 

“ De koppeling met de hogesnelheidstreinen en de luchthavens. Daarmee maak je de 
euregio Maas-Rijn weer beter bereikbaar vanuit andere Europese landen en de rest 
van de wereld.” 

Martin Unfried, expert internationale verbindingen 

2  beter voor het milieu

Tussen Nederland en Duitsland bestaan zeven snelweg-verbindingen en slechts twee 
spoorverbindingen op intercity-niveau. Tussen Nederland en België gaat het om vijf 
snelwegen en sinds voorjaar 2018 één snelle spoorverbinding. Dat maakt de keuze voor 
een treinreis ten opzichte van de auto lastig. In het streven om de CO2-uitstoot te 
verminderen en ons klimaat te sparen, verdient juist het reizen per trein de voorkeur.  
En onderzoek toont aan: kortere reistijden en meer comfort trekken vanzelf meer reizigers 
aan. Dat geldt voor de reguliere trajecten, maar de trein kan ook een goed alternatief zijn 
voor Europees reizen tot 800 kilometer. Daarmee is internationaal treinverkeer een goed 
alternatief voor de luchtvaart binnen Europa.

“ Elektrische treinen stoten geen CO2 uit, een van de grootste oorzaken voor 
klimaatverandering. Daarbij komt dat alle elektrische treinen in Nederland rijden  
op groene elektriciteit, opgewekt door windmolens.” 

Gerard Olde Monnikhof, Nederlandse spoorbeheerder ProRail

3  economische groei

Het opheffen van de bottlenecks verbindt belangrijke economische centra met elkaar: de 
Randstad, Brainport Eindhoven, de Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied. Betere bereikbaarheid 
is ook van cruciaal belang voor de euregio. Regio’s die zich verder willen ontwikkelen, 
worden beduidend aantrekkelijker als vestigingsplaats.
 

“  Betere internationale treinverbindingen kunnen bijdragen aan de groei,  
ook in Liège en de andere vier Waalse provincies.”  

Bernard Piette, general manager van Logistics in Wallonia

4  kennis- en culturele uitwisseling

Snelle en comfortabele spoorverbindingen maken de wereld ook cultureel groter. 
Universiteiten en hogescholen in onder meer Eindhoven, Maastricht, Aachen, Liège, 
Hasselt en Leuven kunnen nauwer samenwerken. Kennis kan makkelijker stromen; 
ideaal voor het delen van wetenschappelijke en creatieve ideeën en het creëren van 
uitwisselingprogramma’s voor studenten. 
 

“ Als je een innoverende regio bent, moet je ook aan mobiliteit aandacht besteden.” 
 
Jo van Ham, vicevoorzitter van het college van bestuur van  
Technische Universiteit Eindhoven

Station Düsseldorf



Behalve de technische infrastructurele bottlenecks is er nog de complicatie van de 
verschillende vervoersbewijzen en de ondoorzichtige prijzen. EurekaRail maakt zich 
sterk voor één ticket met een heldere prijs, gemakkelijk aan te schaffen via één digitaal 
betaalsysteem. Hiervoor lopen diverse pilots bij onder meer vervoerders. Deze worden 
door EurekaRail op de voet gevolgd.

EurekaRail werkt aan de totstandkoming van de Drielandentrein: één doorgaande 
treinverbinding tussen Liège – Maastricht – Heerlen – Aachen. Een aantrekkelijk, 
landsgrenzen overschrijdend OV-alternatief dat de toonaangevende economische 
kernen in de grensregio verbindt. Met alle voordelen van dien voor bijvoorbeeld 
forensen, studentenuitwisseling, cultuurgenieters en familiebezoek. Tegelijk ontstaat 
voor de internationale treinreiziger een uitstekende verbinding tussen het Nederlandse 
spoorwegennet en de internationale hogesnelheidslijnen vanuit Aachen en Liège. 

Eén kaartjeDrielandentrein

Grensoverschrijdend reizen met één ticket. 

Bijvoorbeeld beschikbaar op smartphone.
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EurekaRail zet zich in om de ontbrekende schakels voor onbegrensd treinreizen  
snel te realiseren. Maar ook om belemmerende drempels weg te nemen. 

De afgelopen jaren hebben we bestuurders, politici, ambtenaren en direct 
belanghebbenden in alle betrokken landen samengebracht. Dit om de bottlenecks in  
kaart te brengen (zie infographic) en draagvlak te creëren voor mogelijke oplossingen.  
We doen met verschillende partijen onderzoek naar de technische invulling, we nemen de 
veiligheidsaspecten onder de loep, zoeken naar funding en subsidiebronnen, delen kennis 
en proberen zoveel mogelijk partijen te verbinden. Tegelijk worden de maatschappelijke 
kosten en baten onder de loep genomen: wat levert het op voor de economie, het milieu 
en wat zijn de groeikansen in aantallen treinreizigers op de verschillende trajecten.  
Dit samenspel heeft al een aantal successen opgeleverd. 

EurekaRail brengt internationaal 
treinreizen dichterbij

De Belgische Valentina Pyankova op weg naar huis vanaf het Duitse station Aachen.

Wie per trein reist, stoot gemiddeld 95% minder CO2  
uit dan een auto over dezelfde afstand



Station Luik in België.



Eureka! Ik heb het…! Archimedes riep het na zijn ontdekking van de Wet van Archimedes. 
Een blije kreet na het oplossen van een moeilijke opgave. 

EurekaRail bestaat uit meerdere partijen die zich gezamenlijk inzetten om de opgave  
van grensoverschrijdende treinverkeer in Zuid-Nederland op te lossen. Geen gemakkelijk 
opgave, maar niet onmogelijk. In EurekaRail bundelen de provincie Limburg en de provincie 
Noord-Brabant hun krachten. EurekaRail wordt ondersteund door Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en is medegefinancierd door de Europese Unie.

meer weten? 
U kunt alle ontwikkelingen volgen op eurekarail.net
In het Nederlands, Duits, Frans en Engels.

Waarom EurekaRail?

Meer treinen: meer kansen 

Station Eindhoven is in de afgelopen jaren gerenoveerd en vernieuwd. 

Vanaf 2025 rijdt er een rechtstreekse trein tussen Eindhoven (NL) naar Düsseldorf (D).



eurekarail.net

Logic will get you from A to B.
Imagination will take you everywhere.

– Albert Einstein


