lntentieverklaring
tussen
de Regering van de Franse Republiek
en

de Regeringen van de Benelux Unie

betreffende de uitbouw van nauwere samenwerking

Overwegende dat de Benelux Douane-unie sinds de oprichting ervan in L944 ten doel had het
handelsverkeer tussen de drie Benelux-landen te vergemakkelijken en te bevorderen; de Benelux, die
in L958 uitgroeide tot de Benelux Economische Unie en later met het herziene Verdrag van 1-7 juni
2008 tot de Benelux Unie, zich eveneens ten doel heeft gesteld de samenwerking met derde staten
en met name de buurlanden te bevorderen;
Overwegende dat deze

rol opnieuw werd bevestigd in de Politieke Verklaring van de

Benelux-

Regeringen van L7 juni 2008, waarin het nader aanhalen van de banden met aangrenzende staten en
regio's, alsook met andere regionale samenwerkingsverbanden werd bekrachtigd;

Overwegende het op 20 februari 2O'J.4
grensoverschrijdende en interterritoria le

te

sa me

's-Gravenhage ondertekende Benelux-Verdrag inzake
nwe rking;

Overwegende dat de Benelux met zijn optreden ter bevordering van de interne markt uitvoering
geeft aan een beleid dat gericht is op een intensievere grensoverschrijdende samenwerking en
zodoende een bijdrage levert tot het Europese project, overeenkomstig een prioriteit die eveneens
door Frankrijk wordt gedeeld;

Overwegende het streven van de Benelux-landen en Frankrijk om hun reeds bijzonder hechte
banden nog nader aan te halen, waaraan met name uitdrukking werd gegeven met het Nederlandse
Staatsbezoek in Frankrijk in 201-6, het Luxemburgse Staatsbezoek in Frankrijk en het Franse
Staatsbezoek in België in 2018, alsook met de bijeenkomst van de regeringsleiders van de Benelux en
de President van de Franse Republiek te Luxemburg op 6 september 20L8;
Overwegende het Franse beleid inzake intensivering van de grensoverschrijdende betrekkingen, dat
werd bevestigd in de wet van 7 augustus 2015 houdende nieuwe territoriale organisatie van de
Republiek, waarin grensoverschrijdende samenwerking werd benoemd als een structurerend
element van de regionale strategieën voor economische en sociale ontwikkeling, en het belang voor
Frankrijk om concrete grensoverschrijdende samenwerkingsvormen te bevorderen, dat met name in
2018 tot uitdrukking is gekomen met de totstandbrenging van overeenkomsten en verklaringen over
grensvervoer met Luxemburg en vervolgens met België;
Overwegende de overlegwerkzaamheden in het kader van het voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad betreffende een mechanisme om juridische en administratieve
belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen, die met name gebaseerd
zijn op de werkzaamheden die de afgelopen drie jaar tussen Luxemburg en Frankrijk zijn verricht;
Overwegende in het bijzonder de samenwerking tussen de drie Benelux-landen en Frankrijk, met
name op het gebied van energie (Pentalateraal Energie Forum, Gas Platform en North Seas Energy

Cooperation), de controle

op het wegvervoer (Euro Contrôle Route) en de bestrijding

supranationale drugshandel en grensoverschrijdende criminaliteit (Hazeldonkoverleg);

van

Gelet op de artikelen 24 en 25 van het Benelux-Verdrag, waarin de rol van de Benelux om
betrekkingen aan te knopen met derde staten en met name met lidstaten van de Europese Unie
uitdrukkelijk is neergelegd;
Gelet op de Politieke Verklaring van de Benelux-premiers van 8 november 2017, waarin het
versterken van de betrekkingen en de grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk en de
Franse regio's als een van de doelstellingen voor 201-8 werd vastgelegd;

De Regeringen van de Benelux-landen en de Regering van de Franse Republiek:

Stellen deze politieke verklaring vast met het oog op een hechtere samenwerking tussen de
Benelux-landen en de Franse Republiek en met name de aangrenzende regio's;
Bevestigen het streven van de ondertekenaars, in een geest van steeds hechtere eenheid
tussen de volkeren van Europa, te werken aan de intensivering van de interterritoriale en
grensoverschrijdende samenwerking ten behoeve van de burgers, aan weerszijden van het
grondgebied van de betrokken Staten, en aldus bij te dragen tot het Europese project;
Bevestigen met het oog daarop het streven van de ondertekenende autoriteiten om nieuwe
mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking in beeld te brengen, aanvullend op

de

bestaande bilaterale, multilaterale en Europese samenwerkingsactiviteiten, met
inachtneming van de constitutionele kaders van de Benelux:landen en de Franse Republiek.
Terreinen zoals duurzaamheid, innovatie, digitalisering of enig ander samenwerkingsgebied
van de Benelux met Frankrijk en de Franse grensregio's kunnen worden bestudeerd, alsook
nieuwe initiatieven op het gebied van cultuur en economische ontwikkeling;
Wensen de nauwe dialoog over belangrijke Europese vraagstukken voort te zetten teneinde
de Europese dynamiek nieuw leven in te blazen en bevestigen hun intentie om initiatieven

voor te stellen teneinde het multilateralisme in stand te houden en tegelijkertijd

de

samenwerking met het oog op de vernieuwing van de mondiale governance te intensiveren.

Gedaan te Brussel op LL december 2018, in vier exemplaren,

Voor de Regering van de Franse Republiek

Voor de Regeringen van de Benelux Unie
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Déclaration d'intention entre

le

Gouvernement de la République française et
les Gouvernements de l'Union Benelux

relative au développement d'une
coopération plus étroite, faite à Bruxelles le
11décembre 20L8
La République française

De Franse Republiek

lntentieverklaring tussen de Regering van de
Franse Republiek en de Regeringen von de
Benelux Unie betrelfende de uitbouw van
nduwere samenwerking, gedoan te Brussel op
77 december 2078
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