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Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek en 
beschrijft de actuele stand van zaken en 
planning van de modernisering van de 
spoorregelgeving. 

In deze editie

• Waar staan we?
• De internetconsultatie start
• De vereiste toetsen starten
• Het verdere proces
• De wet op hoofdlijnen

Waar staan we?

Sinds de vorige nieuwsbrief van augustus 2020 is flink 
doorgewerkt aan het wetsvoorstel, met als doel de volgende 
stap in het proces; de formele internetconsultatie en de 
vereiste toetsen. 

De wereld is er door de coronacrisis in deze relatief korte 
periode, heel anders uit gaan zien. Ook voor het 
wetgevingsproces heeft dit gevolgen gehad. Daar waar we 
begin vorig jaar nog fysieke overleggen konden inplannen 
met verschillende groepen uit de sector, was dat gaande weg 
het jaar niet meer mogelijk. Het team moest zoeken naar 
een nieuwe manier van werken, want juist voor het 
vormgeven van een wet is nauw overleg binnen het team en 
met betrokken partijen belangrijk. 

De aanpak is daardoor veranderd. Afgelopen jaar is gewerkt 
met kleinere groepen om te praten over verschillende 
onderwerpen. Ook speelde de uitgestelde behandeling van 
het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail ons 
traject parten. Daardoor was het tijdelijk niet mogelijk om op 
basis van integrale teksten met verschillende partijen het 
gesprek aan te gaan.

Na de zomer heeft op basis van een nieuwe integrale versie 
vooral overleg over verschillende onderwerpen met onze 
uitvoeringsinstanties plaatsgevonden. 

Dat heeft uiteindelijk geleid tot een versie 
waarvan de Staatssecretaris heeft besloten deze te 
gaan consulteren. Hierdoor kan ook het gesprek 
met de overige belanghebbenden weer een 
stap verder  worden gebracht.

 https://www.internetconsultatie.nl/nieuwe_spoorwegwet 



Formele consultatie

Het team is blij te kunnen melden dat dit heeft geleid tot een concept 
nieuwe Spoorwegwet 202#, die rijp is om geconsulteerd te gaan 
worden. 
Deze consultatie bestaat uit:
- internetconsultatie
- uitvoerings- en handhavingstoetsen
- administratieve lasten en bedrijfseffectentoets
- advies mede overheden

Deze consultatieperiode zal 2 maanden in beslag nemen.

U kunt reageren van 1 april tot en met 31 mei via één van de 
hierboven genoemde mogelijkheden op het gehele 

wetsvoorstel.

De internetconsultatie

Doel van de internetconsultatie is om naast het informeren van alle 
belangstellenden eenieder de mogelijkheid te geven te reageren op 
het wetsvoorstel. De internetconsultaties van regelgevingsvoorstellen 
zijn te vinden op:

www.internetconsultatie.nl 

De reacties worden na afloop van de internetconsultatie gebundeld 
per onderwerp, u kunt het overzichtsdocument op de website van de 
internetconsultatie naderhand terugvinden. De link voor deze 
consultatie is: 

https://www.internetconsultatie.nl/nieuwe_spoorwegwet 

Via de website internetconsultatie is het ook mogelijk een attendering 
aan te zetten, voor bijvoorbeeld spoorregelgeving, zo krijgt u een 
attendering als er iets nieuws wordt geplaatst.

Demissionaire periode

Er is gekozen om de Spoorwegwet 202# nu formeel te gaan 
consulteren, ondanks de demissionaire status van dit 
Kabinet. Dit omdat dit wetsvoorstel vooral een herschikking 
en herimplementatie van de bestaande regelgeving betreft. 

Naast het feit dat we met deze stap ook weer iedereen 
kunnen aanhaken bij het proces, gaat er zo geen extra tijd 
verloren. 

Vanwege het demissionaire Kabinet is de start van de 
formele consultatie ook aan de Ministerraad gemeld.

Vanwege deze periode is de internetconsultatie ook 
verlengd: van 4 weken naar 2 maanden.

In deze periode voert het team ook met specifieke 
doelgroepen gesprekken om het wetsvoorstel nader te 
duiden en in te gaan op specifieke vragen. 
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Tijdens de internetconsultatie 

Digitale bijeenkomsten

Het moderniseringsteam kan zich voorstellen dat het pakket 
mede door de omvang, enige uitleg behoeft. Daarom wordt 
in deze nieuwsbrief kort aangegeven wat de inhoud van 
het wetsvoorstel is. Bovendien is het wetsvoorstel voorzien 
van hoofdstukken, tussenkopjes en artikel titels en is in de 
memorie van toelichting extra aandacht besteed aan het 
toelichten van het gehele systeem. Hierbij is met name extra 
aandacht besteed aan het toelichten van dingen die ten 
opzichte van de huidige regelgeving, nieuw zijn of veranderen 
in dit wetsvoorstel.

“Maatwerk, mét ruimte

zodat iedere betrokken een

eigen inbreng kan hebben.” 

Quote tijdens eerste stakeholderbijeenkomst.

Daarnaast inventariseren we de behoefte voor sessies over 
deelonderwerpen. In verband met de coronacrisis is het helaas 
niet mogelijk een grootschalige leeswijzerbijeenkomst, zoals het 
team dat oorspronkelijk had voorzien. 
En zoals dat bij de start van het moderniseringstraject 
georganiseerd is. 
Daarom kunnen wij als alternatief halverwege de consultatie 
periode voorzien in een aantal sessies over deelonderwerpen. 
Door middel van deze nieuwsbrief willen we graag inventariseren 
aan welke onderwerpen behoefte is. Dat kan heel specifiek zijn, of 
juist meer op hoofdlijnen. Naar aanleiding worden de 
onderwerpen of belangstellenden geclusterd en kunnen wat 
kleinschalige online bijeenkomsten worden gepland.
Ook wordt gekeken naar de opties om aan te haken bij 
verschillende bestaande overleggremia.
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De vereiste toetsen
Met alle toetsende instanties heeft voor hun 
uitvoeringsgebied ook in het voortraject veelvuldig 
afstemming plaatsgevonden. 

De volgende instanties toetsen het wetsvoorstel op 
uitvoerbaarheid:

- De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

- De Autoriteit Consument en Markt

- ProRail

- Decentrale overheden

Daarnaast wordt het wetsvoorstel voorgelegd aan het 
Advies College Toetsing Regeldruk en zijn er gesprekken 
gevoerd met de Europese Commissie, vanwege de 
introductie van de gebruiksfuncties en de herimplementatie 
van de Europese richtlijnen
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Het verdere proces

Nu de formele consultatie van de nieuwe Spoorwegwet 202# start, kan ook worden verder 
gekeken naar het komende traject. Een belangrijke positie neemt de totstandkoming van de 
lagere regelgeving in. In het najaar zal dit traject meer gestalte krijgen. Veel 
onderdelen worden in de nieuwe wet gedelegeerd naar een lager niveau; op het moment dat 
het nationale keuzes betreft zal dat het niveau van een Algemene Maatregel van Bestuur 
hebben, daar waar het gaat om louter implementatie of technische regels, wordt dit een 
Ministeriële regeling.  Pas dan is het totale plaatje van de regelgeving zichtbaar. In onderstaand 
schema kunt u het verdere verloop van het wetsvoorstel en de totstandkoming van de lagere 
regelgeving terugvinden.

Q1 2021 Start 
Formele consultatie

Q1 2022 Tweede 
Kamer

Q2 2021 Formele 
consultatie

Q3 2021 Lagere 
regelgeving & Raad 
van State

Q2 2022 Eerste 
Kamer

2023 
Inwerkingtreding

Mogelijkheid om te 
reageren op 
wetsvoorstel en 
toelichting via 
internetconsultatie. 
Open voor alle 
belangstellenden

De handhavings- en 
uitvoeringsinstanties 
ProRail, ILT, ACM en 
decentrale overheden 
worden verzocht te 
toetsen op 
handhaafbaarheid, 
uitvoerbaarheid.

Ook wordt het voorstel 
getoetst op regeldruk 
door het Adviescollege 
Toetsing Regeldruk. 

Gesprekken met 
uitvoeringsinstanties 
om consultatieversie 
door te spreken.

Optionele gesprekken 
met overige 
belanghebbenden 
indien gewenst.

Daarna start 
verwerking consultatie 
reacties 

Start procedure voor 
aanbieding aan Raad 
van State. 
Wetsvoorstel is vanaf 
dat moment niet 
(meer) openbaar. 
Begin Q3 start 
schrijven lagere 
regelgeving. 
Stakeholderbetrokkenh
eid verschuift van wet 
naar lagere 
regelgeving

Eind Q3 informele 
consultatie 
stakeholders lagere 
regelgeving.

Optie voor bijeenkomst 
lagere regelgeving. 

Beoogde indiening 
wetsvoorstel Tweede 
Kamer.

Start formele 
consultatie lagere 
regelgeving (AMvB) 
internetconslutatie  en 
toetsen door 
uitvoeringsinstanties en 
medeoverheden

Optie voor extra 
gesprekken 
totstandkoming 
ministeriële regeling

Beoogde indiening 
wetsvoorstel Eerste 
Kamer. 

AMvB Ministerraad 
naar Raad van State.

Optie voor start 
formele consultatie 
ministeriële regeling
internetconsultatie en 
toetsen 
uitvoeringsinstanties 
en medeoverheden 

Optie voor 
bijeenkomst werking 
van het stelsel

Q1 2023
Publicatie wet en 
lagere regelgeving.

1 juli 2023
Beoogde 
inwerkingtreding 
gehele stelsel.

Na internetconsultatie

Op de site wordt een document 
geplaatst met de gebundelde 
inbreng. Na verloop van tijd zal 
daarop ook de reactie - vaak 
gebundeld - op verschillende 
onderwerpen verschijnen.

Tevens wordt in de memorie van 
toelichting aandacht besteed aan de 
inbreng, deze wordt bij de indiening 
van het wetsvoorstel bij de Tweede 
Kamer weer openbaar



De wet 

Kern modernisering

Kern van de modernisering is om de spoorregelgeving 
overzichtelijker, toekomstbestendig en flexibel te maken binnen 
de Europese kaders. 

De nieuwe Spoorwegwet 202# is daartoe herschreven en bundelt 
de huidige Spoorwegwet en Wet lokaal spoor. Implementatie van 
Europese regels die vaak technisch van aard zijn vindt veelal op 
een lager regelgevingsniveau plaats. De nieuwe wet sluit qua 
systeem, indeling en bewoording volledig aan op de Europese 
regelgeving. 

De modernisering legt daarmee een basis om nationale 
beleidsdoelen en beleidskeuzes makkelijker te faciliteren, mede 
door de governance los te koppelen van het gebruik van het 
spoor. Dit biedt ook de mogelijkheid makkelijker in te spelen op 
toekomstige vervoersvormen.

De modernisering is grotendeels een herschikking en 
herimplementatie  met slechts enkele echt inhoudelijke 
wijzingen.

Een overzichtelijk, toekomstbestendig 
en flexibel stelsel, dat beter aansluit 

op Europese regelgeving.

Voordelen voor gebruikers

Spoorregelgeving is voor het overgrote deel Europees gereguleerd. 
Maar door het onderbrengen van de Wet lokaal spoor in de nieuwe 
Spoorwegwet 202# zijn ook zuiver nationale regels onderdeel van 
deze nieuwe wet. Dit zorgt er wel voor dat alle spoorsystemen in één 
wet zijn ondergebracht. 

Nieuw aan deze wet is dat de juridische eisen aan een bepaald 
spoorsysteem incl het vervoer zijn losgekoppeld van de governance 
van de dat systeem.   

Door de nieuwe opzet biedt de nieuwe wet voor alle gebruikers meer 
overzicht en duidelijkheid over de nationale wetgeving in relatie tot de 
Europese regels voor een bepaalde categorie vervoer. 

De gemoderniseerde wet heeft geüniformeerde ontwerpprincipes voor 
alle hoofdstukken en afdelingen.  Het is duidelijker gemaakt of een 
regel een Europees voorschrift betreft of nationaal van aard is.

Doordat alle spoorregels zijn vormgegeven in één wet is het voor de 
gebruiker geen zoekplaatje meer waar regels zou kunnen vinden. 
Voorheen stonden er spoorregels in de Spoorwegwet, de Wet lokaal 
spoor maar ook in de Wet personenvervoer 2000.

nieuwsbrief modernisering spoorregelgeving | 6

https://www.railforum.nl/wp-content/uploads/2017/10/171031-sessie-railforum-ikv-vernieuwing-spoorwegwet-Pepijn-van-Wijmen.pdf


Wat is er nieuw of gewijzigd?

De meest belangrijke wijziging is de keuze de wet niet meer in te 
delen naar governance, rijk, lokale overheid, particulier. In de 
huidige regelgeving bepaalt de governance het toepasselijke 
regime. Dat laten wordt losgelaten; het gebruik bepaalt het 
regime.  
Dit gebruik is ingedeeld in "gebruiksfuncties" van het netwerk. 
Ook worden er meer gebruiksfuncties onderscheiden dan nu het 
geval is waardoor dit voorstel meer toekomstbestendig en 
flexibeler wordt. 

Nieuw: Acht gebruiksfuncties

Met de ontkoppeling van gebruiksfuncties en governance 
ontstaat een flexibel systeem, waarbij maximaal kan worden 
aangesloten bij alle door de EU geboden mogelijkheden. De 
keuze van eventuele toekomstige wijzigingen in 
gebruiksfunctie of governance is en blijft een nationale keuze. 

Daarmee creëert de wet een toekomstgericht fundament voor 
mogelijk toekomstig noodzakelijke of gewenste keuzes. Het 
opnemen van alle in de EU-regelgeving genoemde 
gebruiksfuncties maakt nieuwe vervoersconcepten, zoals 
gebruiksfunctie E, een stedenbaan achtig vervoer en een 
betere differentiatie van regelgeving naar gebruik mogelijk. 

Bij gebruiksfunctie onderscheiden we de volgende categorieën:

A. Personenvervoer
B. Goederen vervoer
C. Gemengd vervoer
D. Regionaal vervoer
E. Stadsgewestelijk vervoer
F. Tram/  metro/ lighrail vervoer
G. Lokaal goederenvervoer  (één eigenaar)
H. Strikt lokaal/ historisch/ toeristisch

Overige vernieuwingen

Wijzigingen in de Spoorwegwet 202#

• Introductie van de gebruiksfuncties

• Introductie van meldplicht bij incidenten

• Gewijzigde naamgeving spoorwegen

• Ontkoppeling governance en gebruiksfuncties

• Betere verankering van de nationale veiligheidsinstantie

• Integratie van de Wet lokaal spoor

• Overheveling wetgeving uit Wet personenvervoer 2000
milieubeheer

Naamgeving spoorwegen

1.Rijksspoorwegen

2. Lokale spoorwegen

3. Private spoorwegen
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Contact
Heeft u naar aanleiding van het starten van de consultatie 
of naar aanleiding van het ontvangen van deze nieuwsbrief 
nog nadere vragen, aarzel dan niet om met ons contact op 
te nemen. 

Daarnaast horen wij graag of er behoefte is aan een 
leeswijzer sessie of uitleg over een specifiek onderdeel.

U kunt hiervoor mailen naar onderstaand mailadres:

PostbusModerniseringSpoorwegwet-IenW
@minienw.nl
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