
HERNIEUWDE POLITIEKE VERKLARING
VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE BENELUX UNIE

EN VAN NOORDRIJN.WESTFALEN
OVER DE VERDERE ONTWIKKELING VAN EEN HECHTERE SAMENWERKING

Gelet op onze geografische nabijheid, ons gemeenschappelijke verleden en ons gezamenlijke

culturele erfgoed

Vaststellende dat wij samen een in hoge mate verueven en wederzijds afhankelijk dichtbevolkt

gebied vormen met meer dan 45 miljoen inwoners

lndachtig de reeds nauwe banden die zich - vooral in de afgelopen 1 0 jaar - op vele niveaus

hebben ontwikkeld tussen de leden van de Benelux Unie en Noordrijn-Westfalen, en gelet op

het feit dat de betrokken regeringen de wens koesteren om deze banden verder aan te halen

en te intensiveren en zo bij te dragen tot de ontwikkeling van een regionaal gevoel van

grensoverschrijdende samenhorigheid

Gelet op het Benelux Unie-Verdrag van 17 juni 2008, in het bijzonder de artikelen 24 tot en

met27

Erkennende de belangrijke rol van de Europese Unie in het bevorderen van de

grensoverschrijdende en regionale samenwerking en gelet op onze gezamenlijke wens op

concrete wijze bij te dragen tot het Europese eenwordingsproces

Verklaren wij hierbij plechtig:

Dat wij er samen van overtuigd zijn dat vele mensen in onze regio in hun dagelijks leven reeds

grensoverschrijdend denken en leven. Het beleid van de regeringen moet er daarom nog meer

op toezien dat het potentieel van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van

economie, arbeidsmarkt, opleiding, gezondheid, rampenbestrijding, vervoer en veiligheid ten

volle kan worden benut voor het welzijn van de burgers aan weerszijden van de grens.

Dat bij intensivering van genoemde grensoverschrijdende samenwerking en vanuit de

overkoepelende gedachte van duurzaamheid gestreefd wordt naar een evenwicht tussen

economische groei, milieubeheer en sociale cohesie.

Daarom willen we de komende jaren, rekening houdend met de Duitse federale

bevoegdheidsverdeling en waar nodig in samenwerking met de Bond, niet enkel onze zuiver

operationele samenwerking verder intensiveren, maar ook streven naar een actieve,

strategische uitwisseling op verschillende thematische gebieden en daarbij de volgende

accenten leggen:



Onverminderd de desbetreffende Europese instrumenten met name de Verordening (EU)

20161794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het
Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van

rechtshandhaving (Europol), het Besluit 2008l615lJBZ van de Raad van 23 juni 2008

inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter
bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit en de Richtlijn (EU)

20151849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015inzake de voorkoming

van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of

terrorismefi nanciering

(1) de goede samenwerking van de veiligheidsdiensten intensiveren en indien nodig'Joint
investigation teams" inzetten,

(2) de uitwisseling van goede praktijken en het ontwikkelen van gemeenschappelijke

methodes ter bestrijding van dagelijkse criminaliteit, georganiseerde criminaliteit en de

gevaren n.a.v. het internationale terrorisme verbeteren,
(3) gezamenlijke vormen van optreden bij het dagelijkse politiewerk alsook bij bijzondere

gebeurtenissen oefenen en toepassen,
(4) de operationele informatie-uitwisseling optimaliseren

(1) de ontwikkeling van een grensoverschrijdend netwerk ondersteunen door middel van

toekomstgerichte plannings- en goedkeuringsprocedures opdat energie betaalbaar,

veilig en duurzaam over de grenzen heen kan worden aangeboden

(2) een grensoverschrijdende energievoorziening ondersteunen, om voldoende

bevoorradingszekerheid te waarborgen,

(3) de kansen voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdende goed functionerende

energie-infrastructuur ondersteunen die geschikt is voor de nieuwe uitdagingen op het

gebied van de koppeling van de industriële en particuliere consumentensector, bijv.

elektromobiliteit en andere alternatieve brandstoffen

(1) Ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak voor de ontwikkeling en versterking

van grensoverschrijdende chemische stoffen, gebaseerd op de concepten van groene

en duurzame chemie, eco-innovatie en de circulaire economie'

(1) de gedachtevorming over de erkenning van beroepskwalificaties voortzetten,

informatie aan grensarbeiders verstrekken en door middel van overleg betrokken

partijen in staat stellen vooruitgang te boeken met de inventarisatie en analyse van

statistische arbeidsmarktgegevens om de arbeidsmobiliteit te faciliteren en de

g rensoverschrijdende arbeidsm arkt te versterken.

(2) de samenwerking tussen de arbeidsinspectiediensten intensiveren en verder

structureren om sociale dumping te bestrijden en eerlijke concurrentie te bevorderen



(3) de mobiliteit van studenten, leerlingen en jonge professionals ondersteunen,
(4) lnstellingen voor hoger ondenruijs ondersteunen om grensoverschrijdende

studieprogramma's te ontwikkelen,
(5) het leren van de taal van het buurland stimuleren

(1) de ontwikkeling van een gezamenlijk perspectief op een toekomstbestendig

vervoersnetwerk voor de hele regio,

(2) in het kader van de respectieve bevoegdheden de gezamenlijke belangen nog

effectiever behartigen door het goederenvervoer over de weg, het water en per spoor

van en naar de havens in onze regio te optimaliseren,
(3) wat betreft personen- en goederenvervoer de focus leggen op een verbeterde

grensoverschrijdende infrastructuur bij langeafstands- en streekvervoer per spoor en

andere verkeerswegen zoals fietspaden ter bevordering van duurzame mobiliteit

( 1 ) g rensoverschrijdende spoedeisende med ische hulpverlen i n g verbeteren,

(2) grensoverschrijdende uitwisseling van informatie en samenwerking op het gebied van

crisisbeheersing versterken met het oog op het beheer van grensoverschrijdende

noodsituaties waarbij de bevoegdheden van alle betrokken instanties in acht worden

genomen

(1) de klimaatovereenkomst van Parijs uit te voeren, met name wat betreft de transitie naar

klimaatneutraliteit
(2) de uitwisseling van informatie op het gebied van klimaatverandering en de aanpassing

aan de gevolgen daarvan intensiveren en ontwikkelen

(1) de verdere ontwikkeling van de digitale infrastructuur versnellen,

(2) digitalisering en netwerkvorming van bedrijfsmodellen, productieprocessen, producten

en diensten bevorderen,
(3) nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld in de e-commerce, bij het gebruik van

onbemande drones of autonoom rijden, testen,

(4) de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling in het belang van de patiënt en zijn

gezondheidsverstrekker met inachtname van een hoog niveau van

gegevensbescherm ing bevorderen,
(5) kennis uitwisselen over hoe de digitalisering van de overheidsdiensten op passende

wijze kan worden aangePakt.



Ondertekend in Luxemburg op 2 april2019
in viervoud opgesteld in de Franse, Nederlandse en Duitse taal, alle drie teksten zijn
gelrlkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk België
Vertegenwoordigd door

de Federale Regering de Vlaamse Regering

de Franse GemeenschaPsregering g

de Regering van het Brussels elijk Gewest de Duitstalige Gemeenschapsregering

Voor het Koninkrijk der Ned anden

Voor het ertogdom Luxemburg

Voor het land Noordrijn-Westfalen
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