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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. 15  MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH 
Voorgesteld 3 oktober 2018 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het wenselijk is dat de prestaties en de kwaliteit van 
spoor zich nationaal en internationaal jaar op jaar blijven verbeteren 
waarbij de reiziger centraal staat; 
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overwegende dat langlopende concessies ook tussentijds zouden moeten 
leiden tot betere prestaties; 

verzoekt de regering om, in samenspraak met de medeoverheden en 
kennisinstellingen verschillende opties te onderzoeken waarmee 
gedurende de looptijd van een concessie gestuurd kan worden op het 
continu verbeteren van de kwaliteit van de prestaties en dat te borgen in 
de vast te stellen concessies, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Amhaouch
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