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Ceachte heer,  mevrouw,

Naar aanleiding van uw br ief  van 6 januari  2008 waarin u minister Eurl ings verzoekt te
bevorderen dat de treinverbinding van Nederland naar België via Roosendaal betrouwbaar
en aantrekkel i jk bl i j Í t  het volgende.

In  uw br ie f  gaat  u  in  op  de  n ieuwe d iens t rege l ing  d ie  NMBS heef t  ingevoerd  voor  de
treindienst op Li jn 12 en de verslechter ingen voor de reizigers die volgens u het gevolg
daarvan zi jn.  U zult  begri jpen dai de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat
geen directe invloed heeft  op de dienstregel ing van een Belgische binnenlandse
treindienst.  Ook ten aanzien van de internat ionale treindienst tussen Antweroen en
Roosendaal (de Beneluxdienst) heeft  de minister geen formele rol .  Het internat ionale
personenvervoer is in Europees verband gel iberal iseerd. Dit  betekent dat NS Internat ionaal
en de NMBS zelf  kunnen bepalen welke internat ionale treindiensten zi j  aan hun reizigers
aan bieden.

Hoewel dus een formele rol  voor de minister ontbreekt acht hi j  een goede internat ionale
spoordienst tussen Nederland en België van groot belang voor zowel de doorgaande
internat ionale reizigers als de reizigers ui tde grensregio's.  Vanuitdi t  belang heeft  minister
Eurl ings met NS Internat ionaal aÍgesproken dat de Beneluxdienst in ieder geval tot  de
ingebru ikname van de  HSL-Zu id  b l i j f t  r i j den .  Een eventuee l  bes lu i tvan  NS en de  NMBS
om de Beneluxdienst op te heffen kan al leen worden gerechtvaardigd als bl i jkt  dat naar
deze d iens t  na  ingebru ikname van de  HSL-Zu id  onvo ldoende v raag res teer t .
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Tevens heeft  de minister met NS Internat ionaal afgesproken dat de Beneluxdienst
kwal i tat ief  op pei l  wordt gehouden. NS lnternat ionaal heeft  di t  toegezegd en inmiddels
enke le  n ieuwe locomot ieven aan de  NMBS verhuur t  voor  inze t  oo  de  Bene luxd iens t .

Naar aanleiding van ini t iat ieven ui t  de grensregio's aan beide zi jden van de grens hebben
de NS en NMBS la ten  weten  da t  ook  b i j  he t  eventuee l  ophef fen  van de  Bene luxd iens t  e r
een stoptrein tussen Antwerpen en Roosendaal bl i j f t  r i jden. Recent is ook het voorstel
gedaan om te onderzoeken of de bestaande Belgische treindienst tussen Antwerpen en
Essen kan worden doorgetrokken naar Roosendaal zodat hiermee een extra verbinding
tussen Nederland en België ontstaat.  Minister Eurl ings heeít  toegezegd deze mogel i jkheid,
die val t  binnen de verantwoordel i jkheid van de vervoerders NS en NMBS, te bespreken
met de Belgische Íederale minister Vervotte. In di t  gesprek zal  minister Eurl ings ook de
Bene luxd iens t  en  de  HSL-Zu id  aan de  orde  s te l len .

Met  de  ingebru ikname van de  HSL-Zu id  za l  he t  aanta l  in te rna t iona le  t re inverb ind ingen
tussen Neder land en  Be lg ië  toenemen.  De meeste  t re in re iz igers  zu l len  door  gebru ik  te
maken van de  HSL-Zu id  re is t i jdw ins t  boeken.  Ook de  kwa l i te i t  van  de  re is  za l  hoger  z i jn
dan Ín de huídÍge si tuat ie.  Met het beslui t  van N5 en NMBS om een treinverbinding tussen
Roosendaal en Antwerpen te handh aven, zal  er voor al le reiz igers een convent ioneel
treinal ternat ief  voor de hogesnelheidstreinen bl i jven bestaan. Hoewel de verwacht ing is
dat door de komst van de snel le en kwal i tat ief  betere hogesnelheidstreinen de vraag naar
convent ioneel internat ionaal t reinvervoer sterk zal  afnemen, zal  het belang van de
internat ionale treinreizigers voor de minister in di t  dossier al t i jd op de eerste plaats komen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze
DIREC EUR-CEN ERAAL PERSONENVERVOER.

drs.  S
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