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34 914 Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet 
personenvervoer 2000 en enige andere wetten 
in verband met de implementatie van richtlijn 
(EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de 
Raad van 11 mei 2016 betreffende de 
interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in 
de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), 
richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake 
veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), 
richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees 
Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot 
wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met 
betrekking tot de openstelling van de markt 
voor het binnenlands passagiersvervoer per 
spoor en het beheer van de 
spoorweginfrastructuur (PbEU 2016, L 352/1) en 
tevens ter goede uitvoering van verordening 
(EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de 
Raad van 11 mei 2016 betreffende het 
Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 
(PbEU 2016, L 138/1) en van verordening (EU) 
2016/2338 van het Europees Parlement en de 
Raad van 14 december 2016 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking 
tot de openstelling van de markt voor het 
binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 
2016, L 354/22) 

Nr. 4 NADER RAPPORT1  

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 14 maart 2018, aange-
boden aan de Koning door de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

1 De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals 
voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het 
Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
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Het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, 
omdat het zonder meer instemmend 
luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele 
aard bevat (artikel 26, zesde jo vijfde lid, van 
de Wet op de Raad van State)
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Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 20 december 
2017, nr. 2017002210, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering 
van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van 
wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 
21 februari 2018, nr. W17.17.0394/IV, bied ik U hierbij aan. 

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen 
aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. De Raad plaatst 
een redactionele opmerking, die is overgenomen voor zover dat op dit 
moment mogelijk is. De benodigde uitvoeringsregelgeving is momenteel 
nog in voorbereiding. Bij de uitvoeringsregelgeving zullen, waar nodig, 
integrale transponeringstabellen worden opgenomen zodat de gehele 
implementatie van de Europese regels inzichtelijk wordt gemaakt. 
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in het wetsvoorstel een 
wijziging van artikel 3 van de Wet lokaal spoor op te nemen. Daardoor 
wordt beter aangesloten bij het toepassingsgebied van de drie richtlijnen 
van het Vierde Spoorwegpakket en kan eenvoudiger worden ingespeeld 
op eventuele toekomstige wijzigingen. 
Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een beperkt aantal 
redactionele verbeteringen aan te brengen in het voorstel van wet en de 
memorie van toelichting. 

Ik moge U, mede namens mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel 
van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal te zenden. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 
S. van Veldhoven-van der Meer
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