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Beslisnota Beantwoording Kamervragen Anders Reizen en 
Eurostar 

 

Aanleiding 
Op 23 januari 2023 heeft kamerlid Minhas (VVD) vragen gesteld naar aanleiding 
van het nieuwsartikel ‘De zakenreiziger staat te popelen om de trein te nemen, 
maar stuit op gebrek aan stoelen en ticketchaos’, dat in Trouw verscheen op 19 
januari 2023. 

Geadviseerd besluit 
De conceptbrief met beantwoording van de gestelde vragen te ondertekenen en 
voor 13 februari 2023 naar de Tweede Kamer te verzenden. 

Kernpunten 
In het artikel van Trouw wordt gesteld dat het aanbod niet kan voldoen aan de 
vraag naar internationale zakelijke treinreizen. Dit komt doordat vervoerders 
kampen met uitdagingen die flexibiliteit in de weg staan. Vervoerders worden 
door het Ministerie aangemoedigd om belemmeringen met betrekking tot 
capaciteit, vertrektijd en comfort op te heffen, terwijl er wordt gewerkt om de 
randvoorwaarden waarbinnen vervoerders opereren te verbeteren. 

Krachtenveld 
De VVD moedigt de toenemende vraag naar internationale zakelijke treinreizen 
aan, maar maakt zich zorgen over het gebrek aan aanbod. Ze ziet vooral veel 
ruimte voor verbetering op de verbinding Amsterdam-Londen. Dit is onder meer 
gebaseerd op onderzoek door de coalitie Anders Reizen, een initiatief van meer 
dan 70 grote bedrijven en organisaties met de ambitie om de CO2-uitstoot van 
zakelijk reizen te verminderen. Uit de gestelde vragen blijkt de voorkeur van de 
VVD om via open toegang het aanbod van internationale treinen te verbeteren. 
 
Toelichting 
Op 30 januari 2023 heeft de Europese Commissie een besluit genomen over de 
ingezonden pilotprojecten, die belemmeringen voor de ontwikkeling van het 
Europese spoornetwerk inzichtelijk moeten maken. Het initiatief van European 
Sleeper om een nachttreinverbinding Amsterdam-Barcelona op zetten, alsook het 
project van NS om de bestaande Eurostar verbinding Amsterdam-Londen te 
verbeteren, zijn beiden door de Commissie goedgekeurd. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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Volgnummer Naam Informatie 

1 Beantwoording Kamervragen 
Anders Reizen en Eurostar 

Brief met antwoorden op vragen 
m.b.t. obstakels voor zakelijke 
internationale treinreizen 
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