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Datum 1 juli 2022 
Nummer IENW/BSK-2022/118507 
Betreft Besluit tot wijziging van de concessie voor het 

hoofdrailnet (2015-2025) 
  
 
 

 

Gelet op de artikelen 20, eerste lid, 32, eerste en tweede lid en 64, eerste lid, 
van de Wet personenvervoer 2000; 
 
Gehoord de consumentenorganisaties vertegenwoordigd in het Landelijk Overleg 
Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (advies van         2022); 
 
Overwegende dat N.V. Nederlandse Spoorwegen dit besluit houdende wijziging 
van de op 15 december 2014 verleende concessie voor het hoofdrailnet heeft 
aanvaard; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel I 
 
In artikel 63, derde lid, van de concessie voor het hoofdrailnet vervalt ‘, Brussel 
Zuid’. 
 
Artikel II   
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening van dit 
besluit.  
 
 
 
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
 
drs. V.L.W.A. Heijnen 
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Mededeling 
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit 
is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie 
Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, 
postbus 20901, 2500 EX Den Haag.  
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:  
a. naam en adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt 
(datum en nummer of kenmerk); 
d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan 
verenigen; 
e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich 
richt. 
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het 
bezwaarschrift. 
 
Een bezwaarschrift kan uitsluitend per gewone post en niet per e-mail worden 
ingediend. Machtigt u iemand om namens u bezwaar te maken? Stuur dan ook 
een kopie van de machtiging mee. Bij indiening van een bezwaarschrift namens 
een rechtspersoon, dient u documenten mee te sturen (origineel uittreksel uit het 
handelsregister en/of een kopie van de statuten van de rechtspersoon) waaruit 
blijkt dat u bevoegd bent namens de rechtspersoon op te treden. 
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TOELICHTING 
 
Door dit besluit is het derde lid van artikel 63 (Verbindingen via Brussel) van de 
concessie voor het hoofdrailnet gewijzigd. 
 
NS voert sinds 2020, in samenwerking met Eurostar, een directe treindienst uit 
tussen Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Brussel-Zuid en Londen St. 
Pancras. Gebleken is dat het meenemen van reizigers vanuit Amsterdam en 
Rotterdam naar Brussel-Zuid een remmende factor is voor het verkorten van de 
reistijd tussen Nederland en Londen, terwijl dit een belangrijke ambitie is gezien 
de substitutie van het vliegverkeer naar treinverkeer.  
 
Tevens is tijdens de Corona-periode gebleken dat het niet meenemen van 
reizigers tussen Nederland en Brussel-Zuid evidente voordelen heeft opgeleverd. 
Het niet bedienen van Brussel-Zuid vanuit Nederland (Amsterdam en Rotterdam) 
maakt de beveiligingscontroles in Amsterdam en Rotterdam eenvoudiger en 
daardoor robuuster.  
 
Het aantal reizigers dat vanuit Nederland de treindienst naar Londen gebruikt om 
in Brussel-Zuid uit te stappen, is zeer gering. Daarnaast zijn er voldoende 
alternatieve diensten beschikbaar om vanuit Nederland naar Brussel-Zuid te 
reizen, zoals de Thalys (10 keer per dag vanaf april 2022) en de IC-Brussel (16 
keer per dag). De trein zal nog wel in Brussel stoppen om reizigers tussen Brussel 
en Londen te vervoeren.  
 
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
 
 
drs. V.L.W.A. Heijnen 


