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Formulier ‘Melding voorgenomen nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor’
Kennisgevingsformulier in de zin van artikel 4, tweede lid, van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795,1 voor de 
melding van een ‘nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor’2

Voor een volledige melding bent u verplcht al de onderstaande gegevens te verstrekken 

a) Gegevens betreffende de Nieuwe aanbieder: 

Vermeld:
1. naam van de onderneming en – indien anders – handelsnaam;

NS Internationaal B.V.

2. adres;

Stationsplein 25
1012 AB Amsterdam

3. rechtsvorm van de onderneming; 

Besloten vennootschap

4. registratienummer Kamer van Koophandel.

30172195

b) Gegevens betreffende de Contactpersoon: 

Vermeld:
1. naam van de contactpersoon; 

De heer K. de Weers, advocaat NS Groep N.V.

2. zakelijk adres van de contactpersoon; 

Laan van Puntenburg 100

                                                       
1 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795 van de Commissie van 20 november 2018 tot vaststelling van de procedure 
en criteria voor de analyse van de impact op het economisch evenwicht overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 
2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad, PbEU (2018) L 294/5 (hierna: Uitvoeringsverordening 
2018/1795).
2 Onder „nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor” is ook begrepen: de uitbreiding van een bestaande 
passagiersvervoerdienst per spoor, conform artikel 3, eerste lid, van Uitvoeringsverordening 2018/1795.

http://www.acm.nl/
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Postbus 2812
3500 GV Utrecht

3. zakelijk telefoonnummer van de contactpersoon; 

030 - 235 77 00 / +31 682782699

4. zakelijk elektronisch postadres waarop de contactpersoon bereikbaar is.

koen.deweers@ns.nl

c) Gegevens betreffende vergunning en het bedrijfscertificaat: 

Vermeld:
1. gegevens betreffende de vergunning of over de voortgang van de procedure om die te 

behalen;

NS International B.V. beschikt over een bedrijfsvergunning, geldig vanaf 24-11-2006.

2. gegevens betreffende het veiligheidscertificaat van de aanvrager of over de voortgang 
van de procedure om die te behalen. 

NS International B.V. beschikt over een veiligheidscertificaat, geldig vanaf 01-11-2018.

d) Gegevens betreffende de route:

Vermeld, per traject, voor de eerste drie3, en zo mogelijk, de eerste vijf jaar van de nieuwe 
verbinding: 

1. een nauwkeurige routebeschrijving; 

Amsterdam Centraal – Rotterdam Centraal – Bruxelles Midi – Lille Europe – Calais 
Fréthun – Ashford – Ebbsfleet – London St. Pancras Int.  

2. de plaats van vertrek; 

Amsterdam Centraal 

3. het (de) bestemmingsstation(-s); 

London St. Pancras Int.

4. alle tussenstops. 

Amsterdam Centraal – Rotterdam Centraal – Bruxelles Midi – (Lille Europe) – London St. 
Pancras Int.  

                                                       
3 Indien de informatie een termijn minder dan drie jaar betreft, dan moet u daarvoor instemming vragen aan de ACM.
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e) Gegevens betreffende de geplande startdatum: 

Vermeld per traject: 
1. de geplande startdatum van de voorgestelde nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor.

13 december 2020

f) Gegevens betreffende de dienstregeling:

Vermeld een indicatie van: 
1. de dienstregeling;

Zie bijlage 1 voor een indicatie van de dienstregeling. 

2. de frequentie; 

Zie bijlage 1. 

3. de capaciteit; 

Zie bijlage 1. 

Vermeld daarbij 
4. de vertrektijden; 

Zie bijlage 1. 

5. de aankomsttijden;

Zie bijlage 1. 

6. de aansluitingen; 

Zie bijlage 1. 

7. voor elke richting, alle eventuele afwijkingen van de frequentie of het stoppatroon van de 
standaarddienstregeling.

Zie bijlage 1. 

g) Informatie over het rollend materieel: 

Vermeld: 
1. indicatieve informatie over het rollend materieel dat naar verwachting voor de nieuwe 

passagiersvervoerdienst per spoor zal worden ingezet.
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De Eurostar-dienst maakt gebruik van de Velaro e320-trein van Siemens.




