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Beslisnota Beantwoording Kamervragen weigering 

Interrail houders op ICE International 

 

Aanleiding 

Op 6 februari 2023 heeft Kamerlid van Ginneken (D66) vragen gesteld naar 

aanleiding van het nieuwsbericht ‘Rover verrast door mogelijke weigering van 

Interrail op de ICE’, dat online is gepubliceerd door reizigersvereniging Rover op 3 

februari 2023. 

De beantwoording was reeds gereed in de week van 20 februari j.l. Echter door 

een personele wijziging is de beantwoording niet tijdig doorgezet. 

Geadviseerd besluit 

De conceptbrief met beantwoording van de gestelde vragen te ondertekenen en 

daarna naar de Tweede Kamer te verzenden. 

Kernpunten 

Op 1 februari jl. deelde NS dat Interrail houders deze zomer geen gebruik konden 

maken van een deel van de ICE-treinen naar Duitsland. Deze maatregel wordt 

inmiddels door NS gecommuniceerd als onderzoeksrichting binnen een breed 

pakket aan maatregelen om de topdrukte van vorige zomer in 2023 te 

voorkomen, dat NS en DB in voorbereiding hebben. Kamerlid van Ginneken (D66) 

uitte haar zorgen over de beheersmaatregel door middel van Kamervragen, toen 

deze reeds besloten leek. Als concessieverlener gaan wij niet over zulke 

bedrijfseconomische overwegingen van NS. 

Krachtenveld 

NS en DB kunnen het aanbod van ICE-treinen naar Duitsland in de zomer van 

2023 nog niet opschalen, waardoor weer topdrukte wordt verwacht. Het op 

sommige tijden niet toelaten van Eurail/Interrail houders is een mogelijke 

oplossing ofwel beheersmaatregel, waarover NS, DB en Eurail in overleg zijn. 

IenW heeft binnen de Hoofdrailnetconcessie geen afspraken gemaakt over 

Eurail/Interrail passen en is dat voor de nieuwe concessie ook niet voornemens. 

Na de kritische berichtgeving is reizigersvereniging Rover inmiddels door NS op de 

hoogte gesteld over de stand van zaken. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 
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