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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. 13  MOTIE VAN HET LID KRÖGER 
Voorgesteld 3 oktober 2018 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de invoering van ERTMS op het Nederlandse spoor van 
groot belang is voor de veiligheid en het verhogen van de treinfrequentie; 

overwegende dat het project inmiddels is vertraagd; 
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overwegende dat ERTMS technische maatregelen aan zowel het vaste als 
het rollende materiaal vereisen, vereist dit ook inzet van alle huidige en 
potentieel nieuwe vervoerders en van de infrastructuurbeheerder; 

verzoekt de regering om, samen met ProRail en de vervoerders in kaart te 
brengen welke nieuwe risico’s zouden kunnen ontstaan voor de ERTMS-
agenda en deze risico’s te mitigeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
Kröger

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 34 914, nr. 13 2


