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Beschikkingen

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot
benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof
M (2011) 1
Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,
Gelet op artikel 3, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van
een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals het door het op
23 november 1984 te Brussel ondertekende Protocol is gewijzigd,
Overwegende dat het Comité van Ministers op 9 november 2010 akte heeft verleend van het
ontslag per 1 oktober 2010 van de heer I. VEROUGSTRAETE als tweede vice-president in het
Benelux-Gerechtshof,
Op voordracht van de Belgische Minister van Justitie,
Heeft het volgende beslist:
Artikel 1
De heer J. de CODT, afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie te België en plaatsvervangend
rechter in het Benelux-Gerechtshof, wordt benoemd tot rechter in het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 2
De heer E. GOETHALS, afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie te België, wordt benoemd tot
plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 3
Deze Beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.
Gedaan te Den Haag, op 28 maart 2011.
De voorzitter van het Comité van Ministers,

U. Rosenthal
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BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot
benoeming van een rechter, een plaatsvervangend rechter en een plaatsvervangend
advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof M (2011) 2
Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,
Gelet op artikel 3, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van
een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals het door het op
23 november 1984 te Brussel ondertekende Protocol is gewijzigd,
Op voordracht van de Luxemburgse Minister van Justitie,
Heeft het volgende beslist:
Artikel 1
De heer E. GERARD, Kamervoorzitter bij het “Cour d’appel” te Luxemburg, wordt benoemd tot
rechter in het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 2
Mevrouw I. FOLSCHEID, Kamervoorzitster bij het “Cour d’appel” te Luxemburg, wordt
benoemd tot plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 3
De heer J. PETRY, advocaat-generaal bij het “Parquet général” te Luxemburg, wordt benoemd
tot plaatsvervangend advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 4
Deze Beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

Gedaan te Den Haag, op 2 mei 2011.

De voorzitter van het Comité van Ministers,

U. Rosenthal
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BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot
benoeming van een advocaat-generaal en een plaatsvervangend advocaat-generaal bij het
Benelux-Gerechtshof M (2011) 3
Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,
Gelet op artikel 3, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van
een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals het door het op
23 november 1984 te Brussel ondertekende Protocol is gewijzigd,
Op voordracht van de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie,
Heeft het volgende beslist:
Artikel 1
De heer F.F. LANGEMEIJER, advocaat generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en
plaatsvervangend advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof, wordt benoemd tot
advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 2
De heer L. TIMMERMAN, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, wordt
benoemd tot plaatsvervangend advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 3
Deze Beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

Gedaan te Den Haag, op 2 mei 2011.

De voorzitter van het Comité van Ministers,

U. Rosenthal
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BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met
betrekking tot instelling van een Bijzondere Commissie voor het grensoverschrijdend park
‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’ M (2011) 4
Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,
Gelet op de artikelen 30, 31 en 32 van het Unieverdrag,
Gelet op de Benelux Overeenkomst op het gebied van natuurbehoud
landschapsbescherming, M (81) 4, ondertekend te Brussel op 8 juni 1982,

en

Gelet op de Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot
instelling van een Bijzondere Commissie voor het grensoverschrijdend park ‘De Zoom Kalmthoutse Heide’, M (2001) 1, ondertekend te Luxemburg op 17 juli 2001, die voor een
periode van vijf jaar is verlengd door de Beschikking van het Comité van Ministers, M (2007) 5,
ondertekend te Brussel op 30 mei 2007,
Overwegende dat in uitvoering van deze Beschikkingen onderzoek werd gedaan naar
verruiming van het grensoverschrijdend park, een onderzoek dat resulteerde in een voorkeur
voor een via deze Beschikking vast te leggen nieuw doelgebied,
Overwegende dat het wenselijk is deze verruiming te doen ingaan voor afloop van de in de
Beschikking M (2007) 5 voorziene periode van vijf jaar,
Overwegende dat het wenselijk is om in het doelgebied de implementatie af te stemmen van
de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de
natuurlijke habitats en de wilde flora, van de Richtlijn 97/62/EG van de Raad van 27 oktober
1997 tot aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang van de Richtlijn
92/43/EEG en van de Richtlijn 2000/60/EG van de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling
van een kader voor communautaire maatregelen betreffende waterbeleid,
Overwegende dat samen met de verruiming van het grenspark er behoefte is aan een
Beleidsplan beheer en inrichting dat de noodzakelijk geachte beheers- en
inrichtingsmaatregelen voor de bestaande en nieuwe delen van het grensoverschrijdend park
‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’ gezamenlijk vastlegt,
Overwegende dat het wenselijk is de samenwerking rond beheer en inrichting in het
verruimde grenspark te laten begeleiden door de Bijzondere Commissie ‘De Zoom –
Kalmthoutse Heide,
Overwegende dat het wenselijk is om na de verruiming van het grensoverschrijdend park het
maximum aantal leden van de Bijzondere Commissie ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’ te
verhogen teneinde relevante nieuwe personen en instanties gelegenheid te bieden in deze
Bijzondere Commissie te zetelen,
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Heeft het navolgende beslist:
Artikel 1
Het grensoverschrijdend park de ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’, zoals weergegeven op de in
bijlage 1 van deze Beschikking opgenomen kaart, wordt aangeduid als het doelgebied voor het
grensoverschrijdend park in de zin van artikel 3, lid 2 van de Benelux - Overeenkomst op het
gebied van natuurbehoud en landschapsbescherming.
Artikel 2
Voor het in artikel 1 van deze Beschikking omschreven grensoverschrijdend park ‘De Zoom Kalmthoutse Heide’ wordt een Bijzondere Commissie ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’
ingesteld, belast met navolgende taken:


het begeleiden en het op elkaar afstemmen van de uitvoering van het Beleidsplan beheer
en inrichting;



het vertalen van de aspecten rond verruiming van het grensoverschrijdend park en rond
de uitvoering van nieuw beleid in een nieuw Beleidsplan beheer en inrichting, dit binnen
de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bevoegdheid van de participerende partijen;



het tot stand brengen van een goede samenwerking tussen de verschillende betrokkenen;



het stimuleren van ontwikkelingen ten gunste van het grensoverschrijdend park en het
voorkomen van negatieve ontwikkelingen.
Artikel 3

1. In de Bijzondere Commissie ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’ zijn de direct bij het
grensoverschrijdend park ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’ betrokken publiekrechtelijke
instanties vertegenwoordigd, alsmede de participerende privaatrechtelijke personen en
instanties. Elk van de twee delegaties bestaat uit maximaal 12 leden die zich kunnen doen
bijstaan door deskundigen.
2. Elk van de participanten werkt binnen zijn specifieke publiekrechtelijke
privaatrechtelijke bevoegdheid, waaraan deze Beschikking geen afbreuk doet.

of

3. Bij de inwerkingtreding van deze Beschikking doen de bevoegde Nederlandse en Vlaamse
ministers aan het Secretariaat-generaal van de Benelux Economische Unie opgave van de
samenstelling van de Bijzondere Commissie ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’.
4. De bevoegde Nederlandse en Vlaamse ministers wijzen in onderling overleg de voorzitter
van de Bijzondere Commissie ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’ aan.
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5. De Bijzondere Commissie ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’ stelt jaarlijks een voortschrijdend
meerjarenprogramma inclusief een bestedingenplan op en legt dit ter goedkeuring voor
aan de subsidiërende overheden. De Bijzondere Commissie brengt jaarlijks verslag uit
omtrent de voortgang aan het Comité van Ministers.
6. De Bijzondere Commissie ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’ stelt zijn intern reglement op in
de kortst mogelijke termijn na inwerkingtreding van deze Beschikking.
Artikel 4
De Bijzondere Commissie ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’ wordt ingesteld voor een periode
van vijf jaar, ingaande op de datum van de inwerkingtreding van deze Beschikking. Het Comité
van Ministers beslist na afloop van deze periode of de activiteiten van deze Bijzondere
Commissie worden voortgezet.
Artikel 5
Beschikking M (2001) 1 van 17 juli 2001 en Beschikking M (2007) 5 van 30 mei 2007 vervallen.
Artikel 6
Deze Beschikking treedt in werking op de dag van haar ondertekening.

Gedaan te Den Haag, op 2 mei 2011.

De voorzitter van het Comité van Ministers,

U. Rosenthal
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BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot
benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof
M (2011) 5
Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,
Gelet op artikel 3, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van
een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals het door het op
23 november 1984 te Brussel ondertekende Protocol is gewijzigd,
Op voordracht van de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie,
Heeft het volgende beslist:
Artikel 1
De heer C.A. STREEFKERK, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden en plaatsvervangend
rechter in het Benelux-Gerechtshof, wordt benoemd tot rechter in het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 2
De heer A.H.T. HEISTERKAMP, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, wordt benoemd
tot plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 3
Deze Beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

Gedaan te Den Haag, op 10 augustus 2011

De Voorzitter van het Comité van Ministers,

U. Rosenthal
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BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot verlenging
van het Nederlands voorzitterschap van het Comité van Ministers M (2011) 6
Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,
Gelet op artikel 19a) van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie,
ondertekend op 3 februari 1958 te Den Haag,
Overwegende dat de Hoge Verdragsluitende Partijen op 17 juni 2008 het Verdrag tot
herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux
Economische Unie hebben ondertekend,
Vaststellend dat het voorzitterschap van het Comité van Ministers op basis van dit Verdrag een
kalenderjaar duurt,
Vaststellend dat het Verdrag reeds geratificeerd werd door het Groothertogdom Luxemburg
en het Koninkrijk der Nederlanden,
Vaststellend dat het Koninkrijk België enkel nog de akte van bekrachtiging moet neerleggen,
Wensend dat het Verdrag zo snel mogelijk in werking treedt,
Overwegende dat het voor de politieke aansturing van de Benelux wenselijk is, in afwachting
van de inwerkingtreding van het Verdrag, het huidige voorzitterschap van het Comité van
Ministers uit te breiden tot een kalenderjaar,
Wensend met betrekking tot het voorzitterschap van het Comité van Ministers alvast in de
geest van het Verdrag te handelen,
Aldus wensend artikel 9(2) van het Verdrag in afwachting van de inwerkingtreding toe te
passen,
Heeft het volgende beslist:
In afwachting van en vooruitlopend op de inwerkingtreding van het Verdrag tot herziening van
het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie,
ondertekend op 17 juni 2008 te Den Haag, wordt artikel 9(2) van dit Verdrag toegepast en
duurt het voorzitterschap van het Comité van Ministers een kalenderjaar.
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Deze Beschikking is reeds van toepassing op de lidstaat die op het moment van de
ondertekening van deze Beschikking het Comité van Ministers voorzit.

Gedaan te Den Haag, op 30 juni 2011

De voorzitter van het Comité van Ministers,

U. Rosenthal
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BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake de
toepassing van het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot
instelling van de Benelux Economische Unie M (2011) 7
Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,
Gelet op artikel 19a) van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie,
ondertekend op 3 februari 1958 te Den Haag,
Overwegende dat de Hoge Verdragsluitende Partijen op 17 juni 2008 het Verdrag tot
herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux
Economische Unie hebben ondertekend,
Vaststellend dat het Verdrag reeds geratificeerd werd door het Groothertogdom Luxemburg
en het Koninkrijk der Nederlanden,
Vaststellend dat het Koninkrijk België enkel nog de akte van bekrachtiging moet neerleggen,
Wensend dat het Verdrag zo snel mogelijk in werking treedt,
Vaststellend dat de inwerkingtreding van het Verdrag gepaard gaat met enkele verplichtingen
op het gebied van het personeelsstatuut, de personeelsformatie, de schalen van de salarissen,
pensioenen en toelagen, alsmede de andere arbeidsvoorwaarden van de leden van het
personeel van het Secretariaat-generaal,
Voorts vaststellend dat de inwerkingtreding van het Verdrag gepaard gaat met verplichtingen,
zoals weergegeven in Deel 7 – Overgangsbepalingen van dit Verdrag,
Wensend duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de van toepassing zijnde regels,
Vaststellend dat deze verplichtingen niet los kunnen worden gezien van het Verdrag,
Ernaar strevend deze verplichtingen op dezelfde datum te vervullen als de datum waarop het
Verdrag van toepassing wordt,
Wensend deze verplichtingen naar voldoening te vervullen,
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Heeft het volgende beslist:
Het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de
Benelux Economische Unie, ondertekend op 17 juni 2008 te Den Haag, wordt, na
inwerkingtreding, toegepast vanaf 1 januari 2012.

Gedaan te Den Haag, op 10 augustus 2011.

De voorzitter van het Comité van Ministers,
U. Rosenthal

Benelux-Publicatieblad
Jaargang 2012
Nummer 1
Paginanummer 17

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot
benoeming van een plaatsvervangend rechter bij het Benelux-Gerechtshof M (2011) 8
Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,
Gelet op artikel 3, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van
een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals het door het op
23 november 1984 te Brussel ondertekende Protocol is gewijzigd,
Overwegende dat het Comité van Ministers op 27 mei 2011 akte heeft verleend van het
ontslag met ingang van 1 oktober 2011 van de heer Robert Boes als plaatsvervangend rechter
in het Benelux-Gerechtshof,

Op voordracht van de Belgische Minister van Justitie,
Heeft het volgende beslist:
Artikel 1
De heer Paul Maffei, raadsheer in het Hof van Cassatie, wordt benoemd tot plaatsvervangend
rechter bij het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 2
Deze Beschikking treedt in werking op 1 oktober 2011.

Gedaan te Den Haag, op 7 oktober 2011.

De voorzitter van het Comité van Ministers,

U. Rosenthal
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Arresten

BENELUX-GERECHTSHOF Zaak A 2010/7 - INTRES BELGIUM N.V. tegen BENELUXORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM - 6.X.2011
Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2010/7 het volgende arrest gewezen.
1.
Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van
een Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965 (verder te noemen: het Verdrag) heeft het hof
van beroep te Brussel bij arrest van 5 oktober 2010 in de zaak 2009/AR/2440 van INTRES
BELGIUM NV, tegen de BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, verder
te noemen “BOIE”, vragen van uitleg gesteld van de hierna te noemen artikelen van het
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna te noemen “BVIE”.
...
3.
Het hof van beroep oordeelt dat een uitlegging van artikel 2.12, lid 1 en 3, BVIE
noodzakelijk is om uitspraak te kunnen doen; bij arrest van 5 oktober 2010 heeft het de zaak
aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de drie
volgende vragen:
1° Moeten de voorschriften uit de vermelde verdragsbepalingen samen aldus worden
begrepen dat de territoriale bevoegdheid uitsluitend wordt bepaald door het adres van
de deposant of zijn gemachtigde wanneer zij in het depot een adres in de Benelux hebben
vermeld, ongeacht of de deposant tijdens de inschrijvingsprocedure de merkrechten heeft
overgedragen aan een derde met een adres in een ander Benelux-land, dan wel dat de
bepaling van de bevoegdheid gebeurt op grond van het adres van de titularis van de
merkrechten of van zijn gemachtigde op het ogenblik waarop het beroep tegen de
weigering wordt ingesteld ?
2° Indien voor de bepaling van de bevoegdheid een wijziging in het adres van de
merkhouder naar een ander Benelux-land relevant is en wegens die wijziging de
adressen van de merkhouder en diens gemachtigde zich in verschillende Benelux-landen
bevinden, geldt er dan een voorkeur in successieve orde tussen één van de adressen
voor de vaststelling van de territoriale bevoegdheid, of leveren de beide adressen een
territoriale aanknopingsfactor op naar vrije keuze van de belanghebbende ?
3° Indien het hof op basis van de vermelding van adressen in het depot dient vast te
stellen dat het territoriaal niet bevoegd is, is het hof dan gehouden om, na de vaststelling
van de onbevoegdheid de zaak te verwijzen naar de territoriaal bevoegde rechter, of
geldt de beslissing inzake de onbevoegdheid als de eindbeslissing over het beroep ?
...
Eerste advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 30 maart 2011 schriftelijk conclusie genomen.
Mr. Maeyaert heeft, namens INTRES BELGIUM NV op 3 mei 2011 een aanvullende notitie
ingediend in reactie op de conclusie van de eerste advocaat-generaal.
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...
Uitspraak doende op de door het hof van beroep te Brussel in zijn arrest van 5 oktober 2010
gestelde vragen,
Verklaart voor recht
Op de eerste vraag:
13.
Artikel 2.12, lid 1 en 3, BVIE moet aldus worden uitgelegd dat de territoriale
bevoegdheid uitsluitend wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de
deposant of zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres,
wanneer dit een adres is binnen het Benelux-gebied, ongeacht de latere overdracht van de
merkenrechten aan een derde met een adres in een ander Beneluxland.
Op de tweede vraag:
14.
Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeft de vraag geen antwoord.
Op de derde vraag:
15.
Artikel 2.12, lid 1 en 3, BVIE moet aldus worden uitgelegd dat het appelgerecht dat
zijn onbevoegdheid vaststelt, de zaak niet kan verwijzen naar het appelgerecht van een van de
beide andere Benelux-landen.
Aldus gewezen door E. Forrier, tweede vicepresident, A.M.J. van Buchem-Spapens, E. Gérard,
C.A. Streefkerk, rechters, H.A.G Splinter- van Kan, G. Santer, E. Dirix, E. Conzémius en E.
Goethals, plaatsvervangende rechters,
en uitgesproken ter openbare terechtzitting te Brussel, op 6 oktober 2011, door de heer E.
Forrier, voornoemd, in aanwezigheid van de heren G. Dubrulle, eerste advocaat-generaal, en
A. van der Niet, hoofdgriffier.
A. van der Niet

E. Forrier
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BENELUX-GERECHTSHOF Zaak A 2010/8 - BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE
EIGENDOM tegen VERMEIREN FRANCINA - 6.X.2011
Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2010/8 het volgende arrest gewezen.
1.
Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van
een Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965 (verder te noemen: het Verdrag) heeft het Hof
van Cassatie van België bij arrest van 5 november 2010 in de zaak C.09.0634.N van de
BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, verder te noemen “BOIE”, tegen
Francina VERMEIREN, hierna te noemen “VERMEIREN” vragen van uitleg gesteld van de hierna
te noemen artikelen van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna te
noemen “BVIE”.
...
3.
Het Hof van Cassatie oordeelt dat een uitleg van artikel 2.11, lid 3, BVIE noodzakelijk is
om uitspraak te kunnen doen. Bij arrest van 5 november 2010 heeft het de zaak aangehouden
totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de drie volgende vragen:
“1. Voldoet het Bureau aan de in artikel 2.11.3 BVIE bepaalde verplichting om “onder
opgave van redenen” kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de inschrijving
geheel of gedeeltelijk te weigeren door het louter aanduiden van een of meer van de in
artikel 2.11.1 BVIE vermelde absolute weigeringsgronden?
2. Verbeurt de deposant het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van
weigering doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving
geheel of gedeeltelijk te weigeren?
3. Verbeurt de deposant, bij een positief antwoord op de tweede vraag, dit recht ook,
wanneer de kennisgeving van het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te
weigeren zonder opgave van redenen is gebeurd?”
...
Plaatsvervangend advocaat-generaal André Henkes heeft op 1 juni 2011 schriftelijk conclusie
genomen.
Mr. De Gryse heeft, namens de BOIE een aanvullende notitie ingediend in reactie op de
conclusie van de plaatsvervangend advocaat-generaal.
...
Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 5 november 2010 gestelde
vragen,
Verklaart voor recht
Op de eerste vraag:
15. Artikel 2.11, lid 3, BVIE moet aldus worden uitgelegd dat het BBIE aan de verplichting
om onder opgave van redenen kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de
inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, voldoet door het louter aanduiden van een of
meer van de in artikel 2.11, lid 1, BVIE vermelde absolute weigeringsgronden, behoudens voor
zover dat in de gegeven omstandigheden en gelet op de inhoud van het verzoek tot een
onduidelijke motivering zou leiden.
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Op de tweede vraag:
16. Artikel 2.11, lid 3, BVIE moet aldus worden uitgelegd dat de deposant het recht om
beroep in te stellen tegen de beslissing tot weigering niet verbeurt doordat hij geen bezwaren
formuleerde tegen het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren.
Op de derde vraag:
17. Gelet op het antwoord op de tweede vraag, behoeft de vraag geen beantwoording.

Aldus gewezen op 27 september 2011 door E.J. Numann, president, L. Mousel, eerste vice
Presidente, E. Forrier, tweede vice-president, A.M.J. van Buchem-Spapens, rechter en
R. Boes, G. Santer, E. Dirix, A. Hammerstein en E. Conzémius, plaatsvervangende rechters,
en uitgesproken ter openbare terechtzitting te Brussel, op 6 oktober 2011, door de heer E.
Forrier, voornoemd, in aanwezigheid van de heren A. Henkes, plaatsvervangend advocaatgeneraal, en A. van der Niet, hoofdgriffier.
A. van der Niet

E. Forrier
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Prejudiciële vragen

BENELUX-GERECHTSHOF Zaak A 2011/1 – ANMC tegen BBAA – Verzoek om een prejudiciële
beslissing, gedaan bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Huy inzake de
landsbond der Christelijke Mutualiteiten tegen de VZW Belgisch Bureau van de
Autoverzekeraars
De rechtbank van eerste aanleg te Huy, 2de kamer, heeft bij een in bovengenoemde zaak
gewezen vonnis van 15 juni 2011 – ontvangen ter griffie van het Benelux-Gerechtshof op 29
juni 2011– dit Hof verzocht uitspraak te doen over de navolgende vraag van uitleg met
betrekking
tot
de
Benelux-Overeenkomst
betreffende
de
wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen (W.A.M.) :
"Kan deelname aan een snelheidswedstrijd worden beschouwd als deelname aan het
wegverkeer in de zin van artikel 2 van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de
Benelux-Overeenkomst
van
24
mei
1966
betreffende
de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen?”
BENELUX-GERECHTSHOF – Zaak A 2011/2 – COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
FRYSLÂN tegen STICHTING DE FAUNABESCHERMING – Verzoek om een prejudiciële
beslissing, gedaan bij arrest van de Raad van State Nederland inzake het college van
gedeputeerde staten van Fryslân tegen de stichting De Faunabescherming
De Nederlandse Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, heeft bij een in bovengenoemde
zaak (201100944/H3) gewezen arrest van 3 augustus 2011 - ontvangen ter griffie van het
Benelux-Gerechtshof op 8 augustus 2011 - dit Hof verzocht uitspraak te doen over de
navolgende vragen van uitleg met betrekking tot de Benelux regelgeving betreffende de jacht en
vogelbescherming.
1. “Heeft de Tweede beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische
Unie van 18 juni 1990 tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de
jacht en de vogelbescherming, nr. M (90) 6, artikel 1, tweede lid, van de
Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, zoals gewijzigd
bij het Protocol van 20 juni 1977 tot wijziging van die Overeenkomst, gewijzigd - anders dan
dat door die beschikking de in artikel 1, tweede lid, van de Benelux-Overeenkomst vermelde
opsommingen zijn gewijzigd of aangevuld - en zo ja, in welk opzicht?
2. Is de Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van
2 oktober 1996 met betrekking tot de jacht en de vogelbescherming, nr. M (96) 8, zoals
gewijzigd bij Beschikking van het Comité van Ministers van 17 december 1998, nr. M (98) 4,
van toepassing op de bestrijding van vossen in Nederland, ook al is de vos in Nederland niet
aangewezen als wild?”
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BENELUX-GERECHTSHOF – Zaak A 2011/3 – N.V. MERCATOR tegen GMWF – Verzoek om een
prejudiciële beslissing, gedaan bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Turnhout
inzake Mercator Verzekeringen N.V. tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
(GMWF)
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, vierde kamer, heeft bij een in bovengenoemde
zaak (10-1120-A) gewezen vonnis van 16 september 2011 - ontvangen ter griffie van het
Benelux-Gerechtshof op 23 september 2011 - dit Hof verzocht uitspraak te doen over de
navolgende vraag van uitleg met betrekking tot de Benelux regelgeving inzake de
aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen.
“Geldt de uitsluiting van dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich
door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft, bedoeld in
artikel 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen bij de Overeenkomst van 24 mei 1966
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ook indien
degene die de materiële daad van opzettelijke wegneming en gebruik van een motorvoertuig
zonder toelating van en tegen de uitdrukkelijke wil in van de eigenaar stelde en nadien als
bestuurder een ongeval veroorzaakt, niet toerekeningsvatbaar kan worden geacht aan deze
(gebruiks)diefstal en het veroorzaken van het ongeval ten gevolge van een geestesstoornis
waaruit volgt dat hij niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn daden, zodat hij noch
strafrechtelijk verantwoordelijk noch burgerlijk aansprakelijk is?”
BENELUX-GERECHTSHOF – Zaak A 2011/4 – MAG INSTRUMENT INCORPORATED tegen EDCO
EINDHOVEN B.V. c.s. – Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij arrest van de Hoge
Raad der Nederlanden inzake MAG Instrument Incorporated tegen Edco Eindhoven B.V. c.s.
De Hoge Raad der Nederlanden, eerste kamer, heeft bij een in bovengenoemde zaak (10/00642)
gewezen arrest van 28 oktober 2011 - ontvangen ter griffie van het Benelux-Gerechtshof op 4
november 2011 - dit Hof verzocht uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitleg met
betrekking tot het Protocol van 20 juni 2002 houdende wijziging van de (thans voormalige)
Eenvormige Beneluxwet inzake tekening of modellen.
1. “Dient art. IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake
tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, aldus te worden uitgelegd dat onder de in
dat artikel genoemde handelingen moeten worden begrepen de handelingen waartegen de
houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8
BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol?
2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, dient dan nochtans als regel van
overgangsrecht te worden aangenomen dat artikel 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het in
vraag 1 genoemde Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door
degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen,
indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen
krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit
Protocol?”
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Jaarverslag

JAARVERSLAG 2011

Inleiding
Het jaarverslag 2011, opgesteld door het Secretariaat-Generaal en vastgesteld door het
Comité van Ministers van de Benelux Unie, geeft de resultaten weer behaald door de drie
partnerlanden.
De Benelux Unie bereikte 75 procent van haar objectieven uit het jaarplan 2011. Deze
doelstellingen bestonden uit 110 actiepunten.
Zo werd er sterk ingezet op samenwerking met aangrenzende regio’s en in het bijzonder met
de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Er werden resultaten bereikt tussen Benelux en
Noordrijn-Westfalen

op

het

vlak

van

rampenbestrijding,

politiesamenwerking,

luchtverontreiniging, ruimtelijke ontwikkeling, voedselveiligheid en bestrijding van dierziekten.
Contacten met andere internationale organisaties zoals de OESO, leidde tot het opstarten van
het project “Indicators of Local Transition to a Low Carbon Economy in the Benelux”. Hiermee
eist de Benelux aandacht op voor een meer klimaatvriendelijke economie.
Tijdens dit verslagjaar maakten de Benelux-landen de plannen voor een Noordzee
energieoverleg operationeel en is er op het vlak van economie eveneens gemeenschappelijk
onderzoek naar consumentbescherming bij online-verkoop van concerttickets verwezenlijkt.
Voor duurzame ontwikkeling werd de grensarbeiderbrochure uitgegeven, de conferentie rond
logistiek georganiseerd en de uitbreiding van het natuurpark De Zoom-Kalmthoutse Heide
gerealiseerd. Qua veiligheid vermelden we de afspraak rond de gezamenlijke inzet van
politieverbindingsofficieren en het opzetten van een gerichte info-uitwisseling voor de
bestrijding van fraude met zwendelvennootschappen en fictieve domicilieringen. Bij de nieuwe
thema’s was er de ministeriële ondertekening van een akkoord rond het beheersbaar maken
van intra-Europese migratie.
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Het integrale jaarverslag 2011 vindt u eveneens in digitale versie terug op de website
www.benelux.int
Maart 2012,
Het Comité van Ministers van de Benelux Unie

1. Interne Markt en Economische Unie
1.1.

Het

Energiebeleid

Benelux

Secretariaat-Generaal

voert

het

secretariaat

en

ondersteunt

drie

intergouvernementele samenwerkingsverbanden. Het voert het procesbeheer, ondersteunt
het voorzitterschap en bewaakt de voortgang en de uitvoering van afspraken.
PENTALATERAL ENERGY FORUM
Op 28 februari 2011 verklaarden de bevoegde ministers van de Benelux, Frankrijk en Duitsland
het eerste onderdeel marktkoppeling en leveringszekerheid van het “Memorandum of
Understanding of the Pentalateral Energy Forum” voor voltooid.
Gelet op de versnelde kernuitstap waartoe in Duitsland in de nasleep van de ramp in
Fukushima werd besloten, is meer tijd uitgetrokken voor het precies bepalen van de scope en
kaderstelling van de samenwerking rond leveringszekerheid van elektriciteit. De contouren van
deze nieuwe samenwerking werden in een ontwerp politieke verklaring gegoten die eind 2011
ter ondertekening klaar lag.
Oostenrijk en Zwitserland werden lid respectievelijk waarnemer van het Pentalateral Energy
Forum.
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GAS PLATFORM
In het kader van de nieuwe Europese verordening voor leveringszekerheid van gas werden
best practices uitgewisseld over het wederzijds informeren in geval van mogelijke
onderbrekingen in de gasvoorziening.
NORTH SEAS COUNTRIES O FFSHORE GRID INITIATIVE (NSCOGI)
Er werd een lijst van gegevens rond de toekomstige vraag naar en het toekomstige aanbod van
energie in het Noordzeegebied opgesteld, evenals een rapport over de in 2030 beschikbare
technologie.
De vergelijkende studie van de vigerende regelgevingen, inclusief onverenigbaarheden, in de
Noordzeelanden werd afgerond.
Een eerste rondetafel vond plaats rond een lijst van mogelijke aanbevelingen om de
goedkeuringsprocedure vlotter te laten verlopen.
Ten slotte werd het politiek draagvlak getoetst om eventueel op te treden als “regional
group”, zoals omschreven in het Europese Infrastructuurpakket, met als taak projecten van
gemeenschappelijk belang te identificeren en te begeleiden.

1.2.

Intellectuele eigendom

Op 8 december 2011 ondertekende het Comité van Ministers de Beschikking tot opstelling van
een Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof. Het Hof kan door deze wijziging een uitbreiding van zijn
rechtsprekende bevoegdheid krijgen, onder meer in zaken van intellectuele eigendom.
Afgesproken werd dat de zetel van het Hof verplaatst wordt naar Luxemburg.
In het verlengde hiervan wordt ook het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom
(merken en tekeningen of modellen) aangepast, enerzijds om het Hof als beroepsinstantie in
zaken van intellectuele eigendom aan te wijzen en anderzijds om naast de officiële talen
Nederlands en Frans ook een nieuwe werktaal te kunnen invoeren.
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1.3.

Veterinaire aangelegenheden, voedselveiligheid en dierenwelzijn

De Benelux-landen zijn elkaar blijven informeren over de gezondheidssituatie van dieren in
hun land en hebben zodoende voorzorgsmaatregelen kunnen nemen om de uitbreiding van
een dierziekte over de grenzen heen te beperken. De bevoegde diensten inzake
voedselveiligheid en dierenwelzijn deden beroep op het Secretariaat-generaal om snel
informatie uit te kunnen wisselen, zodat zowel preventief als curatief kan gereageerd worden.
Het grensoverschrijdende verkeer van wild tussen de drie Benelux-landen is dankzij Beneluxbeleid gemakkelijker geworden, terwijl de aandacht ook blijft uitgaan naar bescherming van de
volksgezondheid. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de totstandbrenging van de
gemeenschappelijke markt, doordat voorzieningen worden aangenomen die verder reiken dan
de uitvoeringsmaatregelen die zijn voorgeschreven in de Europese hygiënerichtlijn voor
levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Zo kon de wederzijdse erkenning van de opleiding van
jagers op het gebied van voedselhygiëne worden geconcretiseerd.
Er is een gemeenschappelijke brochure "Wildhygiëneregels in de Benelux" gepubliceerd met
daarin een samenvatting van de wetgeving in elk van de drie landen.
Een gemeenschappelijke crisisbeheersingsoefening in het kader van mond- en klauwzeer vond
plaats tussen de Benelux en Noordrijn-Westfalen. In navolging van deze oefening gaat men na
hoe kan worden samengewerkt in geval van uitbraak van mond- en klauwzeer, waarbij
bijzondere aandacht dient te gaan naar de inzet van noodvaccinaties.
De Benelux-landen hebben samen met hun Duitse partners regelmatig van gedachten
gewisseld over de interpretatie en implementatie van Europese voorschriften inzake
voedselveiligheid.
Ook op het vlak van de communicatie in geval van een voedselcrisis hebben besprekingen
plaatsgevonden, om op termijn informatiekanalen als crisisbeheersingsinstrument te
formaliseren.
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1.4.

Samenwerking in de grensgebieden

BENELUX-VERDRAG INZAKE GRENSOVERSCHRIJDENDE EN INTERTERRITORIALE SAMENWERKING
 Een eerste concepttekst inzake een nieuw Benelux-Verdrag inzake Grensoverschrijdende en
Interterritoriale Samenwerking is opgesteld vanwege nieuwe ontwikkelingen op Europees
niveau.

Zo

wordt

tegemoet

gekomen

aan

praktische

knelpunten

die

samenwerkingsverbanden in de praktijk ondervinden. De conceptteksten worden getoetst
in de betrokken ministeries en departementen in de verschillende landen.
 Het Benelux Secretariaat-Generaal begeleidt diverse samenwerkingsverbanden bij de
grensoverschrijdende samenwerking waaronder Baarle, Benego en Euregio Scheldemond
en verzorgt de informatievoorziening onder andere via sociaalnetwerksites. Op 15 juni 2011
is in Sint-Gillis-Waas de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)
Linieland van Waas en Hulst opgericht, waarvan de oprichting werd ondersteund vanuit het
Secretariaat-Generaal.

BENELUX-ALMANAK GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
De nieuwe “Benelux-Almanak Grensoverschrijdende Samenwerking 2011-2015”, die
voorbereid

werd

door het

Directiecomité

van

de

Benelux

Grensoverschrijdende

Samenwerking, is gepubliceerd en op ruime schaal verspreid. Dit document geeft een overzicht
van de stand van zaken met betrekking tot de grensoverschrijdende samenwerking aan de
binnen- en buitengrenzen van de Benelux. Aan de basis van de Almanak staat een “Databank
Grensoverschrijdende Samenwerking” met daarin informatie over de belangrijkste
grensoverschrijdende structuren en overeenkomsten.
OPVOLGING KNELPUNTEN IN DE GRENSGEBIEDEN
Het Secretariaat-Generaal speelt als lid van de taskforce een rol bij de opvolging van de
Agenda voor Grensoverschrijdende Samenwerking. Het overzicht van knelpunten in de
grensstreken is onderwerp van bespreking in diverse bestaande Benelux-structuren teneinde
naar oplossingen te zoeken in het belang van de inwoners van de grensgebieden.
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1.5.

Verkeer en vervoer

WEGBEPRIJZING
In Benelux-verband wordt gekeken hoe het Belgisch intergewestelijk akkoord over
wegbeprijzing zal worden toegepast op buitenlandse weggebruikers en hoe negatieve
gevolgen van het systeem in de grensstreken voorkomen kunnen worden. Frankrijk neemt als
waarnemer deel aan dit overleg, waardoor afstemmingsmogelijkheden worden gecreëerd.
Ook de uittreding van België en eventueel Nederland uit het Eurovignetverdrag is een
aandachtspunt binnen dit overleg.
OPENBAAR VERVOER (OV) EUREGIO MAAS-RIJN
Binnen het Interreg-project “M3-Mobiliteit zonder grenzen”, dat voortgekomen is uit het door
de Benelux geïnitieerde openbaar vervoersplatform, werden afspraken gemaakt over
grensoverschrijdende tarieven. Verder zijn er afspraken gemaakt over verkoop van elkaars
elektronische tickets.
Voor

wat

betreft

interoperabiliteit

van

elektronische

OV-kaarten

wordt

een

grensoverschrijdend pilotproject voorbereid.
MAAS VIERDE SLUIS TERNAAIEN
De bouw van de vierde sluis bij Ternaaien is in juni 2011 van start gegaan. De geschatte duur
van de bouw bedraagt 3,5 jaar. In het bilaterale Benelux-overleg werden besprekingen over
natuurcompensatie afgerond en werden de nog resterende bilaterale juridische en financiële
kwesties opgelost.
MAAS TRIPARTIETE OVERLEG
Er werden nadere afspraken gemaakt over stuwbeheer tijdens hoogwaterperiodes en in het
kader van de paaiperiodes van vissen en de uitvoering van werken in de Grensmaas, over het
verbeteren van de voorspellingen van de te verwachten waterhoeveelheden en het beperken
van door de rivier meegevoerd zwerfvuil tijdens hoogwaterperiodes.

Benelux-Publicatieblad
Jaargang 2012
Nummer 1
Paginanummer 30

SPOOR
Voortbouwend op de Benelux-rondetafelbijeenkomst van december 2010 is afgesproken om
verder in te zoomen op regionaal grensoverschrijdend spoorvervoer en op de
aansluitingsproblemen in Brussel van de lijn Luxemburg-Brussel richting Nederland.
GEGEVENSUITWISSELING TOT BESTRAFFING VAN VERKEERSOVERTREDINGEN
Om verkeersovertredingen grensoverschrijdend te kunnen vervolgen, is een systeem nodig dat
voorziet in een geautomatiseerde gegevensuitwisseling op basis van de kentekenregisters. De
meest effectieve manier is het centraliseren van de gegevensuitwisseling via een nationaal
contactpunt, met name de autoriteit van de voertuigregistratie (DIV in België). Benelux-overleg
is in 2011 geheractiveerd en moet in 2012 leiden tot het sluiten van een bilateraal akkoord
met Nederland, met een mogelijke toetreding van Luxemburg in een tweede fase.

1.6.

Economische samenwerking

REGIONAAL ECONOMISCH BELEID
In het reguliere overleg inzake de Europese Structuurfondsen hebben de partners ter
voorbereiding op het nieuwe pakket “Territoriale Cohesie” van de Europese Unie in
verschillende stadia afstemmingsoverleg gepleegd over mogelijkheden om te komen tot een
vereenvoudiging in de administratieve regelgeving van de cohesiefondsen
INNOVATIE , GREEN GROWTH EN SAMENWERKING MKB/KMO
Het project Green Economy (“Indicators of Local Transition to a Low Carbon Economy in the
Benelux”) is in samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) gestart.
Het project heeft tot doel indicatoren te ontwikkelen om een beter inzicht te krijgen in de
voortgang van de economische ontwikkeling in de richting van een groene duurzame
economie in het betreffende gebied. Het innovatieve karakter van het project zit in de
aandacht voor grensoverschrijdende regio’s. Het project richt zich meer in het bijzonder op de
grensoverschrijdende cluster “bio-based economy” in the provincies West-Vlaanderen (BE),
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Oost-Vlaanderen (BE), Antwerpen (BE), Zeeland (NL) en Noord-Brabant (NL), alsook het
grensgebied van de “Pôle Européen de Développement-Longwy/Belval” (BE-FR-LU).
CONSUMENTENBESCHERMING
 In maart 2011 werden de resultaten van het gezamenlijke onderzoek over de doorverkoop
van concerttickets door niet-officiële verkooppunten gepresenteerd. Het resultaat van de
actie was dat de informatievoorziening op websites van doorverkopers sterk is verbeterd
en overtredingen zijn beëindigd.
 De Benelux-partners organiseren vooroverleg naar aanleiding van de Europese Raad en
gaan na hoe het Europese beleid op gebied van consumentenbescherming in de drie landen
wordt uitgevoerd.

2. Duurzame Ontwikkeling
2.1.

Ruimtelijke ordening

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
 Een evaluatienota Open Minds over eerder gemaakte bestuurlijke afspraken werd
opgesteld.
 De handreiking planconsultatie werd definitief vastgesteld tijdens de VLANED-vergadering
van 12 december 2011. Het gaat hier om consultatie over gouvernementele ruimtelijke
ordeningsontwikkeling in het VLANED-gebied voor rijk, provincies en gemeenten.
 De BE-NL Actiekaart van projecten en ontwikkelingen met grensoverschrijdende implicaties
inzake ruimtelijke planning is definitief vastgesteld op 12 december 2011.
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GLOBALE BENELUX-KADER
 Op 23 september 2011 vond het symposium naar aanleiding van het 10-jarige bestaan van
het Drielandenpark plaats. Er werd een toelichting gegeven bij reeds gerealiseerde of nog
lopende projecten, de nieuwe website (www.3landenpark.eu) werd gelanceerd en een
gemeenschappelijke brochure gepresenteerd.
 Het concept macroregio werd verkend. Er werd tevens informatie uitgewisseld over het
ESPON project ‘Territorial Performance Monitoring ‘.
 De vervolgconferentie logistiek vond plaats op 16 december 2011 te Antwerpen en gaf
richting aan vervolgacties op het vlak van onder andere omgevingsrecht en TEN-T, alsmede
aan nauwere samenwerking in het Deltagebied.

2.2.

Milieu en klimaat

 Een verkenning naar hernieuwbare energiebronnen, als opmaat naar het project elektrisch
rijden, is uitgevoerd in samenwerking met de RSD-partners.
 Een verkenning naar informatie-uitwisseling en het opzetten van projecten rond
luchtkwaliteit is uitgevoerd. Gebleken is dat er bij het Vlaams Gewest, het Waals Gewest,
Luxemburg en Noordrijn-Westfalen interesse is voor een rondetafel en de uitwerking van
bepaalde thema’s. Er is overeengekomen om nadere afspraken te maken over informatieuitwisseling over luchtkwaliteit.

2.3. Natuur en landschapsbescherming

 Er is besloten de Benelux-Beschikking Jacht aan te passen zodat overpopulatie van
bepaalde wildsoorten beheersbaar wordt.
 In het kader van het internationale jaar van het bos werden mogelijke synergie-effecten
tussen afzonderlijke programma’s beoordeeld en werd lesmateriaal uitgewisseld.
 Het Benelux Secretariaat-Generaal heeft samen met de Raadgevende Interparlementaire
Beneluxraad op 30 september 2011 een conferentie georganiseerd over bossen en klimaat,
waaraan ook vertegenwoordigers van de Baltische Assemblee en de Noordse Raad hebben
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deelgenomen. Op basis van deze conferentie heeft de Raadgevende Interparlementaire
Beneluxraad een gemeenschappelijke aanbeveling tot het Comité van Ministers van de
Benelux Unie gericht.
 Op 2 december 2011 werd de uitbreiding van het natuurpark De Zoom-Kalmthoutse Heide
in aanwezigheid van de bevoegde ministers gevierd. Er is een nieuw gezamenlijk
beleidsplan over het beheer en de inrichting van het verruimde natuurpark opgesteld.
 Een verkennende gedachtewisseling vond plaats over de projectmatige invulling van het
Grensoverschrijdend Ecologisch en Landschappelijk Basisplan (PBEPT). Er is een begin
gemaakt met een overleg om de problematiek van de ruimtelijke inpassing van windmolens
dicht bij de grens aan de orde te stellen, om beheer/bescherming van soorten en
landschappen beter op elkaar af te stemmen.
 Op initiatief van het Waals Gewest vond een Benelux-workshop over biodiversiteit via
voeding plaats. Naar aanleiding daarvan werd, op initiatief van Luxemburg, een brochure
“Eet je bord leeg” uitgegeven waarin de link wordt gelegd tussen de werkconferentie in
2010 en de workshop van 2011.

2.4.

Jeugdbeleid

 Van 28 tot 30 maart 2011 werd in Finland een gemeenschappelijk kader over indicatoren
inzake jeugd afgesproken tussen de Benelux en de Noordse landen.
 Onder Luxemburgs voorzitterschap werd in juni een overleg georganiseerd over
samenwerking op verschillende internationale niveaus.
 Op 9 december organiseerde het Secretariaat-Generaal, in samenwerking met de
jeugdraden uit de drie landen, een seminar “Youth in action” over de nieuwe generatie van
Europese onderwijs- en jeugdprogramma’s. Tijdens dit seminar hebben jongeren uit de
Benelux van gedachten gewisseld met o.a. de Directeur-Generaal Onderwijs van de
Europese Commissie en zo hun stem op Europees niveau in het kader van het nieuwe
jeugdprogramma laten horen.
 Publicatie van de brochure “Jeugdbeleid in de Benelux”.
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2.5.

Maatschappelijke samenhang en grensarbeidersproblematiek

 De ontwikkeling van het Benelux-webportaal grensarbeid tussen Nederland en België is
vrijwel afgerond.
Een discussie over de verbreding van de rol van de Benelux op de arbeidsmarkt vond plaats.
Over de integratie van het Nederlands-Belgische webportaal en het webportaal tussen
Noordrijn-Westfalen en Nederland werden afspraken gemaakt.
 De grensarbeiderbrochures werden gepubliceerd waarbij o.a. de implementatie van de
Europese sociale verordening 883/2004 werd opgenomen. Deze verordening beoogt
complicaties te voorkomen op het gebied van sociale zekerheid als gevolg van migratie
binnen de EU.
 Op 21 december 2011 vond in Luxemburg een uitwisseling plaats tussen de drie landen met
betrekking tot wijzigingen in hun wetgeving die eventueel een weerslag hebben op de
grensarbeiders.

3. Justitie en Binnenlandse Zaken
In 2011 hebben de partners toegezien op de operationele uitwerking van het tweede Actieplan
Senningen. Dit plan bevat tal van doelstellingen op het gebied van politiesamenwerking en
crisisbeheersing, maar ook enkele activiteiten op het gebied van justitie.
POLITIESAMENWERKING
 In het najaar van 2011 is overeenstemming bereikt over tal van voorstellen om het
Benelux-Politieverdrag in de praktijk beter te kunnen toepassen. De gemeenschappelijke
voorstellen omvatten een duidelijke en samenhangende regeling voor de bevoegdheden in
geval van grensoverschrijdend optreden en gebruik van geweld, informatie-uitwisseling
over de behoeften aan grensoverschrijdend politieel optreden, de burgerrechtelijke en
strafrechtelijke aansprakelijkheid, alsook de kostenverdeling in geval van optreden op eigen
initiatief. Deze voorstellen zijn erop gericht de toepassing van het verdrag in de praktijk te
verbeteren en te vereenvoudigen.
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 Het Strategisch Overleg Politie van de Benelux, waar de politiechefs van onze drie landen
deel van uitmaken, heeft een evaluatie gemaakt van de gemeenschappelijke activiteiten en
heeft nieuwe initiatieven verkend, zoals de samenwerkingsmogelijkheden in het kader van
de Olympische Spelen van Londen en het volgende Europese Kampioenschap Voetbal in
Polen en Oekraïne.
 De ministers hebben de uitvoeringsafspraak over het gemeenschappelijk gebruik van het
netwerk van verbindingsofficieren ondertekend. Inmiddels wordt deze afspraak concreet
toegepast op het operationele vlak en in dat kader wordt gewerkt aan een oefening om het
netwerk van verbindingsofficieren te optimaliseren.
 Van de bruikleenovereenkomst die het mogelijk maakt materiaal tussen verschillende
politieorganisaties uit te wisselen, is regelmatig gebruik gemaakt. Ook werd naar jaarlijkse
gewoonte informatie uitgewisseld over de lijst van bruikleengoederen en de geplande
aankopen van politiemateriaal in de drie landen. Er werden pragmatische oplossingen
uitgetest om de radiocommunicatieproblemen tussen de drie landen weg te werken.
 In het kader van de internationale Infopol-beurs is in mei een Benelux-conferentie over
nieuwe technologieën georganiseerd. Deze conferentie bracht voor het eerst
veiligheidsdiensten,

bedrijfsleven,

wetenschappelijke

kringen

en

betrokken

leidinggevenden samen om na te denken over toekomstige partnerschappen.
 Het verdrag voorziet in het verlenen van wederzijdse bijstand. Zo is samenwerking tot
stand gekomen ter gelegenheid van culturele manifestaties zoals Koninginnedag in
Nederland en de Gentse Feesten in België, of tijdens politieke evenementen zoals de
Europese Raad en sportieve manifestaties zoals de Grote Prijs Formule 1 in SpaFrancorchamps.
 Tal van gemeenschappelijke acties werden opgezet in het kader van verkeersveiligheid,
maar ook in de strijd tegen drugstoerisme, inbraken, mensenhandel, autodiefstallen en
illegaal afvaltransport.
 Er is gemeenschappelijk geoefend. Voor wat betreft het oefenen met crisissituaties vond in
maart in Maastricht de "Candy IV"-oefening plaats en ging over een afpersing van een
industriële onderneming. Noordrijn-Westfalen nam er als waarnemer aan deel. Deze
oefening heeft bijgedragen tot een beter inzicht in de werking van de politiële en justitiële
diensten van de drie landen. In Ossendrecht werd geoefend met arrestatie-eenheden.
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 Het COPPRA-project (Community Policing and Prevention of Radicalisation) is in 2011 door
de partners van de Benelux voortgezet via een driedaagse sessie voor specialisten. Dezen
werden ervan bewust gemaakt dat zij een essentiële taak hebben op het gebied van
bestrijding van radicalisering, via onder meer het gebruik van een praktische handleiding.
 De deskundigen hebben verder uitvoering gegeven aan het actieplan voor de
gemeenschappelijke opleidingen. Zo is een opleiding op het gebied van ordehandhaving
gehouden op het Secretariaat-Generaal voor leidinggevende officieren van de drie landen.
Daarnaast was er een opleiding grensoverschrijdende samenwerking. Voor het
kennisnetwerk is een nieuwe werkgroep ingesteld om de politiële aanpak van intrafamiliaal
(huiselijk) geweld te bespreken. Ten slotte is in het kader van het optimaliseren van de
middelen en instrumenten een brochure opgesteld die zal dienen als naslagwerk voor
lesgevers in de politiescholen.
 Dankzij de samenwerking kon het Benelux-burenoverleg worden voortgezet en konden de
goede praktijken ter zake voor het Benelux-landenoverleg Politie in kaart worden gebracht.
Zo werden pilotprojecten opgezet om de spontane informatie-uitwisseling in
grensgebieden te vergemakkelijken.
 De structurele en strategische aanpak van de communicatie op het gebied van
politiesamenwerking is in de loop van het jaar kracht bijgezet door de verspreiding van
gezamenlijke communiqués, de organisatie van gezamenlijke persbriefings enz.
 Er is een voor een breed publiek bedoelde brochure opgesteld om meer inzicht te krijgen in
de talrijke strategische en operationele samenwerkingsvormen die in de Benelux geleidelijk
tot stand zijn gebracht door de politiediensten van de drie landen.
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CRISISBEHEERSING
 De ratificatieprocedures voor het Memorandum van Overeenstemming over de
samenwerking tussen de crisiscentra werden voortgezet.
 De strategie rond de voorlichting van de bevolking in noodsituaties is tussen de partners
geïntensiveerd en er vond regelmatig contact plaats tijdens verschillende incidenten,
oefeningen en voor bepaalde specifieke kwesties. Het gebruik van sociale media bij
crisiscommunicatie heeft in het recente verleden zijn meerwaarde bewezen.
 Waar het gaat over de identificatie en analyse van grensoverschrijdende risico’s, werden de
mogelijkheden voor uitwisseling en verwerking zowel als vertrouwelijkheid van de
gegevens op technisch niveau getest, uitgaande van het concrete geval van de
Sevesobedrijven.
 De onderhandelingen om duidelijke samenwerkingprocedures tussen België en Nederland
tot stand te brengen over de nucleaire en radiologische risico’s zijn gestart, gebaseerd op
de Belgisch-Luxemburgse overeenkomst ter zake, op de lessen getrokken uit de nucleaire
oefeningen van Borssele (2005, 2011) en van Doel (2009) en op de bestaande
samenwerking. De bevoegde Belgische en Nederlandse instanties zijn geïdentificeerd en de
inventaris van de belangrijkste elementen waarrond moet worden samengewerkt, wordt
verder uitgewerkt.
 De inventaris van de samenwerkingsovereenkomsten en knelpunten in de grensstreek
(intra-Benelux en Noordrijn-Westfalen) op het gebied van crisisbeheersing en
grensoverschrijdende rampenbestrijding is bijgewerkt. Het is de bedoeling om zowel de
bestaande samenwerkingsverbanden als de knelpunten te inventariseren en een actieplan
uit te werken.
 Er is een Benelux-werkbezoek gebracht aan het crisiscentrum in Noordrijn-Westfalen.
 Nederland heeft de nieuwe wet inzake de veiligheidsregio's in Nederland alsmede de
belangrijkste consequenties ervan voor de buren gepresenteerd.
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JUSTITIE
 De partners hebben de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken rond de
problematiek van drugsverslaving in gevangenissen voortgezet. Na interessante bezoeken
in Luxemburg en Nederland heeft een delegatie van deskundigen van de Benelux in oktober
jl. een bezoek gebracht aan het Penitentiaire Landbouwcentrum van Ruiselede en aan de
gevangenis van Brugge. Daar maakten ze kennis met de programma’s voor een drugsvrije
omgeving die in deze instellingen worden gevolgd en werd de dialoog aangegaan met de
leiding en een aantal gedetineerden.
 De ministers van Justitie van de drie landen hebben een intentieverklaring ondertekend om
hun bereidheid te onderstrepen om gezamenlijk op te treden op het gebied van
cyberveiligheid. In de drie landen werden verschillende manifestaties georganiseerd om dit
initiatief te ondersteunen.
 Het

Secretariaat-Generaal

heeft

bijgedragen

aan

het

welslagen

van

de

7e

Veiligheidsconferentie die werd georganiseerd door de MAHHL-steden (Maastricht-AkenHasselt-Heerlen). Daarbij werd mensenhandel als rode draad gehanteerd.

AMBULANCES
 De partners hebben voortgang gemaakt met de uitwerking van de nodige
uitvoeringsmaatregelen (met name de financiële regeling) voor de toepassing van de
Belgisch-Nederlandse Ambulancebeschikking. Er hebben eerste verkennende contacten
plaatsgevonden om informatie tussen de meldkamers langs de grenzen uit te wisselen.
 De onderhandelingen over het opstellen van een Ambulanceovereenkomst tussen België en
Luxemburg zijn voortgezet en zijn nu bijna afgerond. De ministeriële ondertekening wordt
in de loop van het eerste kwartaal van 2012 verwacht.

3.1.

Illegaal druggebruik – onderdeel volksgezondheid

 De partners hebben een werkplan voor de toekomstige activiteiten goedgekeurd met
daarbij de suggestie een cyclus van conferenties over specifieke druggerelateerde
onderwerpen te organiseren.
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 Tijdens het overleg zijn informatie en goede praktijken uitgewisseld over de grote
wijzigingen in het respectievelijke beleid van de drie landen, over nieuwe trends op het
gebied van druggebruik, over de verslavingszorg in Nederland of nog over de campagne
rond slaap- en kalmeringsmiddelen in België.
 Tot slot is het overleg uitgebreid tot Noordrijn-Westfalen.

3.2.

Personenverkeer

TERUG- EN OVERNAME
 Op 12 mei 2012 hebben de voor immigratie bevoegde ministers een terug- en
overnameovereenkomst met Kosovo ondertekend op het Secretariaat-Generaal van de
Benelux. Deze overeenkomst bevordert de samenwerking tussen onze landen en verbetert
de wederzijdse communicatie om samen de strijd met illegale immigratie aan te kunnen
binden.
 Tijdens de verslagperiode hebben de deskundigen de onderhandelingen afgerond met het
oog op de totstandbrenging in 2012 van een uitvoeringsprotocol dat dient te worden
gevoegd bij de tussen de EU en Servië, Montenegro en Macedonië gesloten
overnameovereenkomsten.
 Tot slot hebben de deskundigen in 2011 de Benelux-standaardtekst voor de terug- en
overnameovereenkomsten bijgewerkt teneinde de terugname van eigen onderdanen en de
overname van niet-onderdanen die via deze landen reizen, te faciliteren.

VISA
 Er is een analyse gestart om na te gaan of deze samenwerking over visa in het kader van de
Benelux formeel moet worden voortgezet en zo ja, met welke taak en bevoegdheid voor
het Secretariaat-Generaal.
 Ingevolge de ontwikkelingen van dit dossier op communautair niveau is afgesproken dat
het Secretariaat-Generaal niet langer zorgt voor de updating van een afzonderlijke Beneluxtabel van reisdocumenten.
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 De partners hebben het Secretariaat-Generaal de opdracht gegeven de Europese
Commissie officieel in kennis te stellen van het besluit van de Benelux-landen om de
transitvisumplicht voor luchthavens voor Zuid-Sudanezen in te voeren.

3.3.

Euro Contrôle Route (ECR)

 Onder het Belgische voorzitterschap van ECR rondde het Secretariaat-Generaal de eerste
fase af van de denkoefening over verzelfstandiging voor ECR zoals vermeld in het
gemeenschappelijke werkprogramma. Een inventaris van mogelijke rechtsvormen voor ECR
werd door het Belgisch voorzitterschap opgesteld en voorgelegd aan het Steering
Committee van ECR.
 In 2011 hernieuwde ECR de samenwerking met de Europese Verkeerspolitie (TISPOL). Om
in de toekomst nog beter het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van een
globaliserende transportomgeving werd besloten om nauwer samen te werken met de
transportindustrie, wat leidde tot de ondertekening van een gezamenlijk werkprogramma
met de International Road Union (IRU).
 Er werden opleidingen georganiseerd voor (weg)inspecteurs, politieagenten en hogere
kaderleden.

De

volgende

thema’s

kwamen aan

bod:

omgaan

met

agressie,

tachograaffraude, risico-inschatting, de gevolgen van vermoeidheid achter het stuur en de
nieuwe regels betreffende de rij- en rusttijden ten opzichte van niet-EU-landen.
 De eerste fase van het EC-gesubsidieerde project TRACE (Transport Regulators Align Control
Enforcement) werd afgewerkt. Het consortium stelde een curriculum voor handhavers
betreffende de sociale regelgeving op en ontwikkelde een systematiek voor initiële en
voortgezette opleiding en de daarbij horende instrumenten. Een en ander werd getoetst
tijdens pilotopleidingen in Hongarije en Nederland.
 Binnen de ontwikkeling van een richtlijn ladingzekering organiseerde ECR, op vraag van de
Europese Commissie, op 4 en 5 oktober 2011 een conferentie rond ladingzekering in
Dresden.
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 Er werden zes controleweken georganiseerd waarbij alle lidstaten van ECR tegelijkertijd
gerichte controles uitvoerden rond specifieke thema’s zoals ladingzekering, sociale
regelgeving, vervoer gevaarlijke goederen, technische controles en passagiersvervoer.
Tijdens deze controleweken werden 105.826 vrachtwagens gecontroleerd. Bij 18.115
(17,11 %) daarvan werd minstens één inbreuk vastgesteld. Voor 2.474 (13,65 %) daarvan
was de inbreuk zo ernstig dat zij aan de kant moesten worden gezet.

3.4.

Fraude

FISCALE FRAUDE
Op 30 juni 2011 formuleerde het Comité van Ministers een antwoord op de aanbeveling
betreffende de intracommunautaire BTW-fraude van de Raadgevende Interparlementaire
Beneluxraad.
Missing Trader Intra-Community Fraud Benelux


De Benelux-landen schreven een Benelux-voorstel om sneller BTW-nummers te kunnen
schrappen die niet worden gebruikt voor een economische activiteit en daarmee gevoelig
zijn voor frauduleuze praktijken. Dit voorstel wordt op Europees niveau gepresenteerd,
waardoor de Benelux-landen opnieuw hun voortrekkersrol binnen de Europese Unie
bevestigen.



Binnen de delegaties is aandacht voor de ontwikkeling van risicoanalyses bij de bestrijding
van fiscale fraude.

Managementvennootschappen
De samenwerking rond de dubbelbelastingverdragen werd zeer succesvol afgerond. Een
constructieve analyse bracht de pijnpunten ten aanzien van het verdrag België-Nederland naar
voren en momenteel worden er wetsvoorstellen gedaan om de nationale wetgeving aan te
passen. Uit onderzoek bleek dat de dubbelbelastingverdragen met Luxemburg geen
problemen veroorzaakten.
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Zwendelvennootschappen en fictieve domiciliaties
De samenwerking in de strijd tegen fraude met behulp van ‘Limited-ondernemingen’
ontwikkelde zich positief, met de ontwikkeling van een conceptformulier voor de uitwisseling,
binnen een termijn van 24 uur, van direct beschikbare algemene informatie voor nieuwe
aanmeldingen van Limited-ondernemingen.
Europese projecten


Er werd besloten om de incompatibiliteiten die bestaan tussen de lidstaten als gevolg van
de uitvoering van Richtlijn 2008/9/EG inzake de BTW-teruggaaf in kaart te brengen en hier
op Europees niveau oplossingen voor aan te dragen.



De lidstaten spraken af om in een eerder stadium samen te werken voor de uitvoering van
Europese projecten.

Vastgoed
Op het gebied van het vastgoed en de bouw werden best practices uitgewisseld.
SOCIALE FRAUDE
Naar het voorbeeld van de resultaatgerichte aanpak bij de bestrijding van fiscale fraude heeft
het Secretariaat-Generaal op ministerieel niveau verschillende contacten gelegd voor een
samenwerking in de strijd tegen sociale fraude. De drie landen spraken zich uit vóór het
bekijken van de mogelijkheden voor een samenwerkingsverband.

4. Samenwerking met andere landen (c.q. deelstaten)
INLEIDING
2011 stond in het teken van de samenwerking van de Benelux met de aangrenzende
deelstaten en regio’s, een nieuwe mogelijkheid die uitdrukkelijk is vermeld in de artikelen 24
t/m 27 van het nieuwe Benelux-Verdrag. Daarbij stond het huidige, niet exclusieve,
partnerschap met Noordrijn-Westfalen (NRW) centraal. In de hoofdstukken 1 tot en met 3 zijn
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een aantal concrete acties van deze samenwerking terug te vinden, welke hieronder
puntsgewijs worden toegelicht.
RESULTATEN
 De uitwisseling van informatie op het ambtelijke vlak tussen NRW en Benelux met
betrekking tot de vijf afgesproken prioriteiten en de vaststelling van projectmatige
vervolgstappen zijn uitgebreid.
 Op het gebied van de politiesamenwerking werken Benelux en NRW samen op
verschillende

terreinen.

Zo

heeft

NRW

deelgenomen

aan

een

grootschalige,

grensoverschrijdende politieoefening Candy IV (ontvoering en afpersing). Naast deze
oefening werkte NRW ook mee aan de opstelling van de "Referentiebrochure
Internationale Politiesamenwerking".
 De voor Binnenlandse Zaken bevoegde minister in NRW ontving delegaties uit de Beneluxcrisiscentra voor een werkbezoek in het crisiscentrum van NRW met als doel een hechtere
samenwerking in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding na te streven. De
deelstaat NRW heeft grote belangstelling getoond om samen met de Benelux-landen te
werken rond het thema nucleaire veiligheid.
 De deelnemers van NRW in de groep VLANED/OOST hebben de wens geuit om de
grensoverschrijdende samenwerking met België (met name Wallonië) via het Benelux
Secretariaat-Generaal te bevorderen. Ook heeft NRW de respectievelijke autoriteiten in
België en Nederland bij een ruimtelijke ordening scoping-procedure – bepaling van het
onderzoekskader van de milieubeoordeling in het raam van de opstelling van het
“Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen” (LEP NRW) – betrokken.
 Op het gebied van de veterinaire samenwerking werkt NRW samen met de hoofden van de
veterinaire diensten wanneer er thema’s zijn die voor beide partijen van belang zijn. Ook
wordt over de grenzen heen samengewerkt in geval van een crisis, worden samen
afspraken gemaakt met betrekking tot het thema diervoeders en wordt samengewerkt
rond communicatie in geval van gevaren voor de voedselveiligheid. NRW heeft op ambtelijk
niveau ook continu informatie over het dioxinevoorval of de uitbraak van E. coli (EHEC) in
Duitsland met de Benelux-collega’s uitgewisseld.
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5. Innovatie van de samenwerking
Binnen de verschillende teams werden meerdere nieuwe thema’s opgepakt. Deze zijn terug te
vinden door de hoofdstukken 1 tot en met 4 heen.

URBISCOOP
 Op 28 april 2011 vond een workshop van deskundigen plaats rond het thema “De
onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa
in steden van de Benelux en aangrenzende regio’s”. Daaraan namen experts uit alle
centrale overheden en 13 steden in de Benelux deel.
 Op 17 oktober 2011 werd een MoU (Memorandum of Understanding) ondertekend door de
bevoegde ministers en stedelijke bestuurders van 9 steden uit Nederland en Vlaanderen.

GIS GEODATA
 Het MoU werd tot nu ondertekend door de bevoegde ministers van Nederland, de
Belgische federale overheid, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest.
 Er werd afgesproken om twee sporen te ontwikkelen: één met betrekking tot de uitwerking
van de Inspire-richtlijn door de Benelux-landen en één met betrekking tot de verbetering
van de samenwerking in de grensgebieden van de Benelux.
 De partners ijveren ook voor ondertekening van het MoU door Luxemburg.

VERBONDEN IN VEILIGHEID
Op 8 november 2011 ondertekenden een honderdvijftigtal bedrijven uit België en Nederland
een intentie tot samenwerking met vijf opleidingsinstellingen: de Universiteit Antwerpen, het
Provinciaal Veiligheidsinstituut, de Plantijn Hogeschool, de Antwerp Management School en de
Nederlandse Avans Hogeschool. Meteen betekent dit de start van een nieuw netwerk
"Verbonden in Veiligheid”. De bedoeling is dat dit netwerk een duurzaam karakter krijgt en
actief blijft na afloop van het project.
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ONDERGRONDSE LEIDINGEN
Op 9 februari 2011 vond een “Rondetafel over de situatie van de ondergrondse leidingen in de
Benelux” plaats waarbij drie thema’s werden behandeld: het zakenrechtelijk statuut van
ondergrondse leidingen, de aansprakelijkheid en de informatievoorziening. Inzake het
zakenrechtelijk statuut vallen grote verschillen op tussen de Benelux-landen. De resultaten van
deze rondetafel worden verder uitgewerkt.
BENELUX IN CIJFERS
De brochure “Benelux in cijfers” werd afgewerkt en verspreid. In deze brochure is aanzienlijk
cijfermateriaal over Benelux-thema’s verzameld dat afkomstig is van internationale
databanken als Eurostat en OESO.

6. Acties van de Benelux-instellingen
Benelux-coördinatieorganen

COMITÉ VAN MINISTERS
 Het Comité van Ministers kwam op 8 december 2011 in Brussel bijeen onder het
voorzitterschap van de heer U. Rosenthal, Nederlands minister van Buitenlandse Zaken.
Tijdens deze vergadering werd het jaarplan 2012 goedgekeurd en werd de begroting
besproken.
 De Benelux-beschikking omtrent de wijziging van het verdrag inzake het BeneluxGerechtshof werd goedgekeurd (zie ook 1.2). Daarnaast vernieuwde het Comité van
Ministers het mandaat van de ambtelijke werkgroep om in de loop van 2012 de redactie
van een reglement voor de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof te begeleiden.
 Het Comité van Ministers stelde vast dat de ratificatieprocedure voor het nieuwe BeneluxVerdrag werd afgerond zodat dit Benelux-Verdrag op 1 januari 2012 in werking kan treden.
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 Verder heeft het Comité van Ministers een antwoord verschaft op de volgende
aanbevelingen van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad:
A. Aanbeveling betreffende de Westerschelde (doc. 723/2)
B. Aanbeveling betreffende de drugsbestrijding op de luchthavens (doc. 758/5)
C. Aanbeveling betreffende de financiële crisis (doc. 790/2)
D. Aanbeveling betreffende de Benelux-samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening
(doc. 818/2)
E. Aanbeveling betreffende de 65ste verjaardag van Nobelprijswinnaar voor de Vrede, de
Birmaanse opponente Aung San Suu Kyi (doc. 819/2)
F. Aanbeveling met betrekking tot beroepsopleiding en vestigingsvereisten (doc. 801/2)
G. Aanbeveling betreffende de spoorverbinding (doc. 817/3)
H. Aanbeveling betreffende de intracommunautaire BTW-fraude (doc. 822/2)
I. Aanbeveling met betrekking tot “de Rijdende School“ (doc. 806/1)
J. Aanbeveling betreffende het gemeenschappelijk beleid in het kader van de 15e
klimaatconferentie in december 2009 te Kopenhagen (doc. 809/1)
K. Aanbeveling over energie en leefmilieu, klimaat en duurzame ontwikkeling (doc. 788/1).
 Tot slot heeft het Comité van Ministers de volgende jaarverslagen aan de Raadgevende
Interparlementaire Beneluxraad aangeboden:
- Het 54ste gezamenlijk verslag van de Regeringen over de samenwerking tussen de drie
Staten op het gebied van buitenlands beleid
- Het 55ste gezamenlijk verslag van de Regeringen inzake de totstandkoming en de werking
van de Economische Unie tussen de drie Staten.

RAAD
 Op 14 april, 4 juli, 17 november en 5 december 2011 kwam de Raad, voluit de Raad van de
Economische Unie in beperkt verband, onder Nederlands voorzitterschap samen. Tijdens
deze overleggen werd gesproken over de ratificatieprocedure met betrekking tot het
nieuwe Benelux-Verdrag, evenals de daaruit voortvloeiende actiepunten zoals de opstelling
van een zetelakkoord. De Raad heeft de agenda voor het Comité van Ministers voorbereid.
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 Het jaarplan 2012 kreeg een positief advies. Verder werd nog even stilgestaan bij de
tussentijdse resultaten van het Secretariaat-Generaal met betrekking tot de Beneluxsamenwerking in 2011.
 De Raad zorgde ook voor het doorgeleiden van beschikkingen naar het Comité van
Ministers.
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Jaarplan

JAARPLAN 2012

1. Inleiding
Voor de Benelux is 2012 het jaar van de verandering.

Verandering in continuïteit.

Verandering, doordat het nieuwe Benelux-Verdrag per 1 januari 2012 in werking treedt. Het
nieuwe Verdrag werd in juni 2008 ondertekend en werd in de jaren 2009 tot 2011 door alle
wetgevende instanties van de Benelux geratificeerd. De Benelux heeft een 50 jaar lange
traditie. Het is nu tijd voor een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van de samenwerking
tussen de drie landen.

Verandering in de thema’s die in de Benelux worden opgepakt. Wij richten ons voortaan op
drie grote thema’s: economie, duurzame ontwikkeling en veiligheid. Wij streven naar een
grensoverstijgende aanpak, ook door samen te werken met de Benelux-buren zoals NoordrijnWestfalen.

Het Benelux Comité van Ministers keurt een jaarplan goed op basis van een vierjarig
werkprogramma en een concreet voorstel van het Secretariaat-Generaal. Het is een
gemeenschappelijke werkbasis. Het biedt de Benelux een kader voor een moderne en actieve
organisatie die inspeelt op de actuele onderwerpen die jaarlijks door de drie landen
gezamenlijk worden vastgelegd.

De Benelux van 2012 wil nieuwe dan wel terugkerende uitdagingen op een dynamische en
proactieve wijze kunnen aangaan. Flexibiliteit, resultaatgerichtheid, efficiëntie en permanente
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evaluatie van de acties zijn en blijven kernbegrippen bij de Benelux. En om de Benelux voor
iedereen toegankelijker te maken hebben we in dit jaarplan contactgegevens opgenomen.

De toekomst wordt nu gebouwd. Alles moet in het werk worden gesteld om een goede
voortzetting te garanderen, een ideale overgang tussen verleden– het Benelux-Verdrag van
1958 – en toekomst – het Benelux-Verdrag van 2008.

Daarentegen is er continuïteit bij de instellingen. Iedere instelling heeft een eigen rol, eigen
bevoegdheden. Wij ijveren evenwel voor meer wisselwerking, meer transparantie, meer
contacten. Zodoende willen we al onze burgers beter bedienen.

Aan de vooravond van de inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag lijkt het ons dan ook zinvol
om de vijf Benelux-instellingen, in het bijzonder het Secretariaat-Generaal, kort te
presenteren. De primaire opdracht van de Benelux is alle partners ondersteunen om
gezamenlijk afgestemde acties uit te voeren en hiermee voortgang te maken.

Zo is de Benelux meer dan de som van de drie delen. De rode draad in het jaarplan is het
aantonen en illustreren van de meerwaarde die de Benelux op alle niveaus biedt: de Benelux
treedt vaak op de achtergrond op, maar bereikt zowel regeringskringen als het
maatschappelijke middenveld en de burgers.

De Benelux staat ten dienste van allen! Wij nodigen u dan ook graag uit om eens een kijkje te
nemen op de website van de Benelux www.benelux.int. Kennis en good practices delen,
gemeenschappelijke diagnoses stellen, voortrekker zijn, met name in het licht van de Europese
integratie, de beschikbare middelen maximaal inzetten en de grensoverschrijdende diensten
verbeteren zijn enkele van de beoogde kerntaken die de Benelux in het bijzonder ten behoeve
van de burgers van de drie landen graag oppakt.

December 2011,
Het Comité van Ministers van de Benelux
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2. Interne markt en Economische Unie
Contacten:
Contactpersoon Secretariaat-Generaal Benelux:
Teamhoofd
H. Abts – h.abts@benelux.int – T. +32 (0)2 519 38 42


Energiebeleid en intellectuele eigendom
F. Deloof – f.deloof@benelux.int



Samenwerking in de grensgebieden en economische samenwerking
H. Mooren – jmooren@benelux.int



Voedselveiligheids- en diergezondheids- en
dierenwelzijnsaangelegenheden en Consumentenbescherming
C. Otto – c.otto@benelux.int



Verkeer en vervoer
A. van der Niet – a.vanderniet@benelux.int

INLEIDING

Sleutelwoorden voor de Benelux-samenwerking in 2012 zijn groene economie, energie en
grensoverschrijdend vervoer.
Op het gebied van groene economie zal het Secretariaat-generaal, samen met de OESO en de
Benelux-landen, het project Indicators of Local Transition to a Low Carbon Economy in the
Benelux op de rails zetten. In het dossier energie zal het, samen met de Europese Commissie
en de overige betrokken landen, inzetten op de governance van het Pentalateral Energy
Forum en van het North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative, een model voor hernieuwbare
energieproductie in de Noordzee. Wat de vervoerssector betreft, zal de Benelux alles in het
werk stellen om, in het kader van het grensoverschrijdend regionaal vervoer, vernieuwende
instrumenten te ontwikkelen die het grenseffect op het gebied van tarifering opheffen. Zo ook
zullen de Benelux-landen hun krachten bundelen in de nieuwe TEN-T besprekingen met de
Europese Commissie.
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2.1.

Energiebeleid

Doelstellingen


De Benelux is een proeftuin voor energiesamenwerking. Samen met Frankrijk en Duitsland
is in het Pentalateral Energy Forum een geïntegreerde groothandelsmarkt voor elektriciteit
opgezet. In 2012 neemt de Benelux, samen met de Penta-partners, ook op het vlak van
leveringszekerheid

een

voortrekkersrol.

Hij

bespreekt

de

evoluties

van

de

elektriciteitsproductie en -consumptie en in het bijzonder de gevolgen voor de
elektriciteitsnetwerken. Het Benelux-secretariaat leidt ook de structurele wijzigingen aan
het Pentalateral Energy Forum in goede banen, met name de toetreding van Oostenrijk,
het waarnemerschap van Zwitserland en de invoering van het roulerend voorzitterschap;


Mede dankzij de Benelux-samenwerking met Frankrijk en Duitsland inzake de gasmarkten
is in 2011 een clausule over regionale samenwerking in de Europese Verordening over het
veiligstellen van de gasvoorziening opgenomen. In 2012 wordt hieraan verdere invulling
gegeven, onder meer door de afstemming van noodplannen;



In 2012 worden de richtlijnen, vastgesteld door de betrokken ministers van Energie van de
tien Noordzeelanden, geïmplementeerd. Voorstellen worden uitgewerkt voor een
elektriciteitsnetwerkplan voor de Noordzee, een regelgevend kader en een gestroomlijnde
procedure voor het aanvragen en verkrijgen van vergunningen. Eind 2012 zal het North
Seas Countries’ Offshore Grid Initiative een definitief advies voorleggen aan de ministers.

Rol en acties Secretariaat-Generaal


Voert het procesbeheer van het Pentalateral Energy Forum, het Gasplatform en het North
Seas Countries’ Offshore Grid Initiative;
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Via het Memorandum of Understanding van het North Seas Countries’ Offshore Grid
Initiative is het Benelux-Secretariaat verbonden aan de eerste voorbereidende fase (20112012) voor een mogelijk elektriciteitsnetwerk op de Noordzee. In 2012 ondersteunt het
secretariaat de inhoudelijke en strategische voorbereiding van de tweede fase van dit
samenwerkingsproject, inclusief een afsprakenkader voor de financiële bijdrage van de
partners;



De succesvolle Benelux-samenwerking leverde waardevolle kennis en inzichten op
omtrent de laatste evoluties in de energiesector en zorgde voor een uitgebreid netwerk
van contactpersonen. In 2012 gaat het secretariaat hier innovatief mee aan de slag en
probeert het spin-offs op te zetten onder meer rond elektrische voertuigen en slimme
mobiliteit.

2.2.

Voedselveiligheids- en diergezondheids- en dierenwelzijnsaangelegenheden

Doelstellingen


De hoofden van de agentschappen voor voedselveiligheid en de CVO’s (hoofden van de
veterinaire diensten) overleggen over deze thema’s in Benelux-verband. Op het vlak van
dierengezondheid en veterinaire aangelegenheden volgt men gezamenlijk de
ontwikkelingen in Europees kader en in andere internationale gremia zoals de
Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE) in Parijs. Er worden projecten gedefinieerd
voor samenwerking met Noordrijn-Westfalen (zie ook deel 5);



Er is ook een samenwerking opgezet rond voedselveiligheid;

Rol en acties Secretariaat-Generaal


Neemt de nodige initiatieven voor de bijeenkomsten van de CVO’s en de hoofden van de
agentschappen;



Maakt een opstart van de werkgroep communicatie in geval van gevaren voor de
voedselveiligheid;



Maakt een opstart van de werkgroep direnvoeders;



Doet de opvolging van de aanbeveling bij de gemeenschappelijke oefening rond mond- en
klauwzeer;
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Bereidt de conclusies van de vergaderingen voor;



Zit de vergaderingen voor van de vak- en themagroepen;



Bereidt in overleg met de partners een lijst van samenwerkingsprojecten met NoordrijnWestfalen voor.

2.3.

Samenwerking in de grensgebieden

Doelstellingen


De toepassing en actualisering van de Benelux-Overeenkomst Grensoverschrijdende
Samenwerking (GS) vormen het centrum van de Benelux-samenwerking.
-

Actualisering van de Benelux-Overeenkomst Grensoverschrijdende Samenwerking
In de tweede helft van 2011 is het intern coördinerend overleg met de betrokken
partners over de concept verdragstekst en de memorie van toelichting gestart. In
2012 worden de inhoudelijke discussies over de onderdelen sociale zekerheid en
belastingen afgerond.

-

Advisering

over

de

huidige

toepassing

van

de

Benelux-Overeenkomst

Grensoverschrijdende Samenwerking
Bestaande samenwerkingsverbanden zoals Euregio Scheldemond, Euregio MaasRijn, MAHHL, Benego, diverse samenwerkingsverbanden in Baarle, de Europese
Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst, het
Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL) Gent-Terneuzen, GOL AssenedeTerneuzen worden ondersteund bij het oplossen van knelpunten, het organiseren
van vergaderingen en het opstellen van mogelijke INTERREG-projecten.
-

Stimulering

van

nieuwe

toepassingen

van

de

Benelux-Overeenkomst

Grensoverschrijdende Samenwerking
Overheden en andere organisaties die met het oog op meer formele samenwerking
gebruik willen maken van de Benelux-Overeenkomst Grensoverschrijdende
Samenwerking, het nieuwe Verdrag Grensoverschrijdende Samenwerking of de
Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)-verordening, worden
door het Secretariaat-Generaal begeleid.
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 Agenda Grensoverschrijdende samenwerking in de grensgebieden.

Samen met andere partners in de Benelux-landen (ministeries van Binnenlandse Zaken en
van Buitenlandse Zaken, gemeenschappen en gewesten, territoriale overheden,
grensoverschrijdende samenwerkingverbanden, etc.) worden de overzichten van
knelpunten in de verschillende gebieden opgevolgd en wordt de organisatie van een
afstemmingsoverleg voorbereid.

Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Procesbeheer met betrekking tot de afronding en implementatie van het nieuwe Verdrag;
 Adviseert grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden evenals territoriale overheden
en andere organisaties die willen samenwerken.

2.4.

Verkeer en vervoer

Doelstellingen
 Naar aanleiding van het Belgische akkoord over de invoering van wegbeprijzing
(kilometerheffing en vignet) wordt nagegaan hoe men onnodige administratieve lasten
voor buitenlandse weggebruikers en problemen voor de bewoners in de grensgebieden kan
voorkomen. Daarnaast vindt er informatie-uitwisseling plaats zodat Nederland en
Luxemburg goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Frankrijk is als waarnemer
betrokken bij het overleg. Ook de uittreding van België uit het Eurovignetverdrag komt aan
de orde;
 Er wordt een bilateraal verdrag tussen Nederland en België ondertekend over de
uitwisseling van kentekengegevens bij verkeersovertredingen;
 Er wordt een rondetafel over regionaal grensoverschrijdend spoorvervoer voor personen
georganiseerd. Hierbij zal onder andere worden ingezoomd op de tariefsystemen, ticketing
en compatibiliteit van veiligheidssystemen. In het licht van het onderwerp wordt bezien of
het mogelijk en zinvol is om voor bepaalde aspecten structurele (Benelux-)afspraken te
maken;
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 De Europese Commissie komt naar verwachting in oktober 2011 met voorstellen rond het
nieuwe Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T)- beleid (alle modi). Vernieuwend is het
voorstel om naast het ‘gewone’ Trans-Europese Netwerk (TEN) te komen tot een ‘core’
netwerk. Deze voorstellen zullen op Benelux-niveau worden besproken;
 Onderzoeken en zo mogelijk oplossen van diverse concrete problemen zoals het eventueel
afschaffen van een controledocument voor internationaal ongeregeld busvervoer;
 Tijdens een Benelux-Bivec (Benelux Interuniversitaire Groepering van Vervoersconomen)studiedag

over

een

actueel

onderwerp

zullen

vervoerseconomen

en

beleidsverantwoordelijken worden samengebracht.

Rol en acties Secretariaat-Generaal


Ondersteunt het Benelux-overleg inzake vervoer en waakt als procesbeheerder over de
voortgang van de doelstellingen;



Er wordt de mogelijkheid onderzocht voor een vervolg op de rondetafel met
brainstormkarakter over regionaal grensoverschrijdend spoorvervoer;



Is medeorganisator van de Benelux-Bivec-studiedag.

2.5.

Economische samenwerking

Doelstellingen
Binnen een gezamenlijk opgestelde visie in het kader van het regionale economische beleid
worden onder meer de volgende acties uitgevoerd of ondersteund:
- afstemming met betrekking tot de inzet en de toekomst van een aantal Europese fondsen
(Structuurfondsen, Technologie- en Innovatiefondsen);
- uitvoering van het project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) “Indicators of Local Transition to a Low Carbon Economy in the
Benelux” dat is bedoeld om in een aantal grensoverschrijdende gebieden indicatoren op te
stellen voor de meting van de overgang naar een groenere economie in de transitie naar
duurzaamheid (zie ook deel 3);
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- in overleg met de partners zal ook in 2012 een gezamenlijke thematische aanpak worden
gevolgd met betrekking tot onderwerpen zoals bevordering van innovatie en
ondernemerschap, die zijn vermeld in de gezamenlijke visie ter ondersteuning van het
midden- en kleinbedrijf/kleine en middelgrote ondernemingen (MKB/KMO) en de grote
bedrijven in de Benelux-landen.

Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Coördineert de contacten voor de uitvoering van het OESO-project;
 Bouwt in goed overleg de structurele samenwerking verder uit met aandacht voor een
reeks factoren als kenniseconomie, open innovatie en green economy, …;
 Belegt de nodige vergaderingen en bereidt het Benelux-vooroverleg van het Comité voor
consumentenbescherming (CPC) in Europees kader voor.

2.6.

Intellectuele eigendom

Doelstellingen
 Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
wordt aangepast, wat zal leiden tot nieuwe en efficiëntere methodes voor gebruikers die
hun merk willen verdedigen;
 De Benelux-landen voeren een vergelijkende studie uit rond de wettelijke regelingen inzake
de administratieve afhandeling van octrooien. Als er administratieve vereenvoudigingen
mogelijk zijn zullen de regelingen worden aangepast.

Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Begeleidt de besprekingen tot wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele
eigendom, inclusief de overdracht van de bevoegdheid inzake intellectuele eigendom aan
het Benelux-Gerechtshof;
 Volgt als secretariaat van het Comité van Ministers de procedures voor wetgevende
goedkeuring bij verdragswijzigingen op.
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2.7.

Consumentenbescherming

Doelstellingen
 Er wordt informatie uitgewisseld over het beleid rond consumentenbescherming en er
wordt samengewerkt rond enquêteprogramma’s in de drie landen;
 De uitvoering van Europees beleid met betrekking tot consumentenbescherming wordt
afgestemd.

Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Belegt de nodige vergaderingen;
 Bereidt de conclusies voor, ondersteunt de redactie en publicatie van het
gemeenschappelijk onderzoek.

2.8.

Maritieme toegankelijkheid Schelde-estuarium

Doelstellingen
 De grote infrastructuurwerken in het Schelde-estuarium gaan gepaard met intensief
stakeholders-overleg. Naar gelang het dossier neemt het Secretariaat-Generaal als neutrale
instelling het voorzitterschap resp. secretariaat van deze overlegfora waar;
 Het Stakeholders Advies Forum (SAF) adviseerde over de toegankelijkheid van GentTerneuzen en de bouw van een nieuwe zeesluis in Terneuzen. Het Secretariaat-Generaal
levert de administratieve ondersteuning. De resultaten van de onderhandelingen tussen
Vlaanderen en Nederland over de bouw van deze nieuwe sluis in Terneuzen zullen het
vervolgtraject van het adviesforum bepalen;
 Het

Overleg Adviserende

Partijen (OAP)

adviseerde over de

thema’s inzake

toegankelijkheid, natuurlijkheid en veiligheid van de Schelde bij de totstandkoming van de
Scheldeverdragen. Het voorzitterschap en secretariaat van het OAP beruste bij het
Secretariaat-Generaal. Het nieuwe Verdrag voorziet in een vervolgtraject voor het OAP als
adviesorgaan van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie.
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Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Zet na overleg met de centrale overheden de stakeholdersactiviteiten in het Scheldeestuarium zowel inhoudelijk als ondersteunend verder.

3. Duurzame ontwikkeling

Contacten:
Contactpersoon Secretariaat-Generaal Benelux:
Teamhoofd
K. Jacobs – k.jacobs@benelux.int – T. +32 (0)2 519 38 44
 Klimaat en Natuurbehoud en landschapsbescherming
M. Naessens – m.naessens@benelux.int
 Ruimtelijke ordening en milieu
M. Smids – m.smids@benelux.int
 Urbiscoop
 Jeugd en grensarbeid
S. Van Mieghem – s.vanmieghem@benelux.int

INLEIDING

Ook al mag men de indruk hebben dat het thema duurzame ontwikkeling relatief nieuw is in
het kader van de Benelux-samenwerking, toch gaat het in feite enkel om het aanbrengen van
focus waarbij bestaande werkzaamheden worden gelinkt aan nieuwe projecten. In 2012 zal zo
de nadruk worden gelegd op ruimtelijke ordening en de ontwikkeling van projecten rond
milieu en klimaat.
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3.1.

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen
SAMENWERKING IN DE ALGEMENE CONTEXT VAN DE BENELUX

 Ontwikkelen van een webportaal ruimtelijke ordening, dat in eerste instantie gericht wordt
op het faciliteren van het systeem van grensoverschrijdende planconsultatie, het
communiceren van de actiekaart en de brochure over ruimtelijke ordeningsstelsels in de
Benelux;
 Gevolg geven aan de regionale conferentie inzake samenwerking op het vlak van duurzame
ruimtelijke planningsaspecten van logistiek binnen de Benelux en omliggende regio’s;
 Uitwisselen van visies op de ruimtelijke inpassing van windmolens op het Beneluxgrondgebied;
 Uitwisselen van verschillen en overeenkomsten in het omgevingsrecht.

GRENSOVERSCHRIJDENDE BILATERALE SAMENWERKING

 Vaststellen van de geactualiseerde procedure voor grensoverschrijdende planconsultatie en
de

Belgisch-Nederlandse

Actiekaart,

evalueren

van

de

grensoverschrijdende

samenwerkingsprojecten rond ruimtelijke ordening en vaststellen van nieuwe speerpunten
voor de toekomst in een bestuurlijk overleg ‘Open Minds’ voor het Vlaams-Nederlands
(VLANED)-gebied;
 Implementeren

van

de

geactualiseerde

procedure

voor

grensoverschrijdende

planconsultatie, inclusief het communiceren van de afspraken richting provincies en
gemeenten;
 Actualiseren van het Benelux-overzicht ruimtelijke plannen en het inhoudelijk bespreken
van ruimtelijke beleidsplannen die ter inspraak komen te liggen in de buurregio’s;
 Het verkennen van de mogelijkheden tot grensoverschrijdende afstemming over de
Europese project- en plan-milieueffectrapportage (mer) tussen de Benelux (met name
België) en Noordrijn-Westfalen;
 Communiceren van de gemeenschappelijk ontwikkelde Belgisch-Nederlandse actiekaart
van grensoverstijgende projecten en beleid die van invloed zijn op de ruimtelijke ordening;
 Het verkennen van een uitbreiding van de actiekaart naar Duitse grensregio’s;
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 Uitwisselen binnen de grenscommissie VLANED over de concrete invulling van de Europese
Territoriale agenda in Nederland en Vlaanderen, en zo mogelijk Wallonië en Luxemburg;
 Delen van ervaringen over het digitaliseren van ruimtelijke plannen onder andere rond
standaardisering van op de verschillende bestuursniveaus ontwikkelde digitale plannen en
doorvertaling van de digitalisering in de wetgeving.

Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Neemt de communicatie op zich van de Belgisch-Nederlandse Actiekaart;
 Stimuleert de verkenning naar een uitbreiding van de Actiekaart naar Duitse grensregio’s;
 Organiseert een eenmalige bijeenkomst voor informatie-uitwisseling over het digitaliseren
van ruimtelijke plannen;
 Neemt initiatieven ter ontwikkeling en het beheer van een webportaal ruimtelijke
ordening;
 Ondersteunt desgevraagd het vervolgproces na de 2e regionale conferentie inzake
duurzame ruimtelijke planningsaspecten van logistiek in de Benelux-delta en het
achterland;
 Organiseert een uitwisseling van visies op de ruimtelijke inpassing van windmolens op het
Benelux-grondgebied;
 Organiseert een uitwisseling over het omgevingsrecht.
 Organiseert een bestuurlijk overleg ‘Open Minds’;
 Ondersteunt

en

bewaakt

de

implementatie

van

de

planconsultatieprocedure voor grensoverschrijdende ruimtelijke ordening;

geactualiseerde
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 Bevraagt de leden van de grenscommissies over aankomende en vigerende ruimtelijke
ordeningsplannen, redigeert het overzicht,plaatst het op de website en organiseert, met de
planopstellende overheden in de Benelux en Noordrijn-Westfalen, inhoudelijke
besprekingen over ruimtelijke beleidsplannen die ter inspraak komen te liggen in de
buurregio’s;
 Stimuleert de verkenning van de mogelijkheden tot grensoverschrijdende afstemming over
de Europese project- en plan-MER;

3.2.

Milieu en klimaat

Doelstellingen
 Concretiseren van strategische overleggen inzake klimaat om de technische dossiers met
een gemeenschappelijke meerwaarde via case by case benadering te benoemen, onder
andere op het vlak van luchtkwaliteit (zie ook deel 5);
 In eerste instantie wordt het thema energietransitie (hernieuwbare en duurzame
energievormen) aangepakt. (zie ook deel 5);
 Binnen de samenwerking tussen grote steden (Urbiscoop) wordt een nieuw project
uitgewerkt over de stedelijke aanpak van energiebesparing, reductie van CO2 en fijnstof in
de Benelux en aangrenzende regio’s. Centraal staat hierbij de stedelijke ‘governance’ (wat
kunnen de steden zelf realiseren op gebied van energie-efficiëntie) en technische
mogelijkheden (smart cities). Hierbij worden afspraken tussen steden en centrale
overheden uitgewerkt.

Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Bevordert de contacten en de samenwerking op het vlak van milieu en klimaat;
 Organiseert een studiedag inzake decentrale energienetwerken en slimme mobiliteit;
 Organiseren van diverse expertenbijeenkomsten in functie van urbiscoop.
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3.3.

Natuurbehoud en landschapsbescherming

Doelstellingen
 Uitvoeren van de Benelux-overeenkomsten Natuurbehoud en Landschapsbescherming en
Jacht en Vogels;
 Uitwisselen van informatie op het vlak van de integratie van biodiversiteit binnen de in
ontwikkeling zijnde verschillende EU-fondsen (bv. visserij, coherentie, Life +, GLB, …);
 Totstandbrengen van een gemeenschappelijk model of instrument voor educatie over
duurzame ontwikkeling en evalueren van deze samenwerkingsopdracht;
 Rapporteren van de voortgang van de uitvoering van de Benelux-Beschikking Trekvis op het
gebied van prioriteitenkaarten, grensoverschrijdende coördinatie, voorzieningen en
weggewerkte hindernissen;
 Evalueren van de relevantie van de Benelux-Beschikking M (83) 27 inzake de introductie in
de natuur van niet-inheemse diersoorten, gelet op de komende Europese ontwikkelingen
op het gebied van de bestrijding van invasieve exotische soorten;
 Opstellen van een gezamenlijke instructie voor de private sector in het kader van de
toepassing van de Europese Houtverordening (nr. 995/2010) en overleg plegen over de
strafrechtelijke aspecten;
 Stimuleren, versterken en ondersteunen van de grensoverschrijdende samenwerking
- op het niveau van het Drielandenpark: uitvoeren van het meerjarenplan 2010-2012, met
name het ontwikkelen van een gezamenlijke en duurzame benadering van de landbouw,
opstarten van een Europese landschapsstudie en opstellen van een toekomstvisie na 2012 ;
- op het niveau van de grensparken (De Zoom-Kalmthoutse Heide);
- op het niveau van de grensoverschrijdende samenhang van de ecologische netwerken
(Grensoverschrijdende Ecologisch Basisplan-GEB- en Plan de Base Ecologique et Paysager
Transfrontalier- PBEPT).
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Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Brengt partijen bijeen om de doelstellingen van de overeenkomsten te kunnen bereiken en
waakt mee over de naleving van de Benelux-regelgeving ter zake;
 Bekleedt het voorzitterschap van sommige vergaderingen en biedt inhoudelijke en
facilitaire steun;
 Actualiseert de juridische samenwerkingsinstrumenten van de Benelux, met inbegrip van
de voorbereiding van de instrumenten op een niveau van deskundigen (inhoud) zowel als
op het gebied van het beheer van de goedkeuringsprocedure;
 Ondersteunen van de communicatie-/sensibiliseringsinstrumenten (gemeenschappelijke
instructie over de Europese Verordening op het gebied van hout (nr. 995/2010) en
gemeenschappelijke tool voor educatie voor duurzame ontwikkeling).

3.4.

Jeugdbeleid

Doelstellingen
 Uitvoeren meerjarenprogramma “Jeugdbeleid 2009-2012” gericht op een grotere
jongerenparticipatie en een betere kennis van en meer begrip voor jongeren;
 Evalueren van het meerjarenprogramma “Jeugdbeleid 2009-2012” en opstellen van het
meerjarenprogramma 2013-2016;
 Afstemmen van standpunten in het kader van internationale fora (zoals VN, EU en Raad van
Europa);
 Ontwikkelen van kennis over jeugdbeleid en uitwisselen van best practices, eventueel
projectmatig met derde landen;
 Organiseren van een jaarlijkse themadag met relevante partners, bv. de jeugdraden.

Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Ondersteunt de ambtelijke werkgroep Jeugd;
 Werkt mee aan de organisatie van de jaarlijkse themadag;
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 Werkt inhoudelijk en facilitair mee aan de versterking van de contacten met derde landen
en regio’s waaronder Noordrijn-Westfalen.

3.5.

Maatschappelijke samenhang en grensarbeidersthematiek

Doelstellingen
 Actualiseren en publiceren van de Benelux-grensarbeidersbrochures in 2012;
 Implementeren van een Benelux-webportaal grensarbeid tussen België en Nederland et
tussen België en Luxemburg;
 Beheren en evalueren van het webportaal over grensarbeid tussen Nederland en NoordrijnWestfalen;
 Nader verkennen in welke mate de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
intensiever

kunnen

samenwerken

op

het

vlak

van

interne

sociale

cohesie,

informatievoorziening over grensarbeid en arbeidsveiligheid;
 Het actieprogramma voor Benelux-samenwerking rond stedelijk beleid (Urbiscoop) wordt
verder uitgevoerd.

Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Initieert, bewaakt en ondersteunt de samenwerking op dit samenwerkingsterrein;
 Redigeert en publiceert de Benelux-grensarbeidersbrochures 2012;
 Voert het beheer van het Benelux-grensarbeidportaal en het webportaal Nederland en
Noordrijn-Westfalen;
 Verkent de mogelijkheid van een uitbreiding van het portaal grensarbeid in andere
gebieden binnen de Benelux en met de aangrenzende landen/regio’s.
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4. Justitie en binnenlandse zaken
Contacten:
Contactpersoon Secretariaat-Generaal Benelux:
Teamhoofd
Th. Charlier – th.charlier@benelux.int – Tel.: +32 (0)2 519 38 97
 Politiële samenwerking
 K. Van de Velde – k.vandevelde@benelux.int
 D. Van Schelvergem – d.vanschelvergem@benelux.int
 Crisisbeheersing
 K. Van de Velde – k.vandevelde@benelux.int
 Justitie
 D. Van Schelvergem – d.vanschelvergem@benelux.int
 Samenwerking op het gebied van drugsbestrijding
 K. Van de Velde – k.vandevelde@benelux.int
 Personenverkeer
 D. Van Schelvergem – d.vanschelvergem@benelux.int
 Euro Contrôle Route
 De Vries – a.devries@benelux.int
 Samenwerking wegcontroles
 K. Van de Velde – k.vandevelde@benelux.int
 Strijd tegen grootschalige fiscale en sociale fraude
 Y. Havenga – y.havenga@benelux.int
 Benelux-cel van de Belgische federale politie
 L. Lamine – l.lamine@benelux.int
 D. Van Raemdonck – d.vanraemdonck@benelux.int
 C. Debacker – c.debacker@benelux.int
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INLEIDING

In 2012 zullen de belangrijkste dossiers zijn:
 Op het niveau van de politiesamenwerking, de evaluatie van het Senningen-Actieplan 20102012 en de voorbereiding van het vervolg erop voor de periode 2013-2014;
 De voortzetting en continuering van de samenwerking op het gebied van de strijd tegen
drugs en op het gebied van personenverkeer, zowel als de verdieping van het overleg op
het gebied van de fiscale fraude en de sociale fraude.
 Verzelfstandiging van Euro Contrôle Route.

4.1.

Senningenoverleg

POLITIE EN VEILIGHEID

Doelstellingen
 Versterken van de mogelijkheden die worden geboden door het Benelux-Verdrag van 8 juni
2004 en onderzoeken of een uitbreiding van het toepassingsgebied van het Verdrag
mogelijk is;
 Invullen

van

de

uitvoeringsafspraak

over

het

gemeenschappelijk

gebruik

van

verbindingsofficieren;
 Opstellen van een Benelux-catalogus van onderling uitleenbare goederen, uitwisselen van
informatie over geplande aankopen van politiematerieel om ooit te komen tot een
gemeenschappelijke aankoop. Bij deze samenwerking wordt ook Noordrijn-Westfalen
betrokken (zie deel 5);
 Oplossingen aanreiken voor problemen met betrekking tot radiocommunicatie bij
grensoverschrijdend optreden dan wel bij gemengde grenscontroles en –patrouilles;
 Opstellen van een protocol van overeenstemming tussen de Belgische en de Nederlandse
autoriteiten voor het toekennen van frequenties aan de zendantennes van het buurland;
 Nagaan welke mogelijkheden er zijn voor Europese subsidies, bijvoorbeeld voor de
gemeenschappelijke opleidingen of commissariaten, onder leiding van het SecretariaatGeneraal en met de steun van experts van de drie landen;
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 Analyseren van nieuwe hoogtechnologische instrumenten met het oog op projecten die
kunnen bijdragen aan de veiligheid van de teams op het terrein;
 Organiseren van gezamenlijke oefeningen met mobiele eenheden, eveneens met de
partners van Noordrijn-Westfalen (zie deel 5);
 Opstellen van een lijst van jaarlijks weerkerende evenementen (bijv. Francorchamps) voor
geplande samenwerking;
 Opzetten van een of meer themadagen voor deskundigen die dienen deel te nemen aan
grensoverschrijdende oefeningen rond gijzelingen en productafpersing;
 Gebruik maken van een nieuwe syllabus alsook opstellen van een didactische handleiding
over het Benelux-Verdrag voor de politiemensen op het terrein;
 Voortzetten van de opleidingsmodules Gold/Silver commander (een gemeenschappelijke
opleiding voor hogere hoofdofficieren i.v.m. ordehandhaving) en de opleidingen
grensoverschrijdende recherche;
 Uitdiepen van de mogelijkheden tot samenwerking tussen de Benelux-partners op het
gebied van ‘civil crisismanagement’ ;
 Uitwisselen van kennis en ervaringen over de “politiële aanpak van huiselijk geweld”;
 Voortzetten van het project Community Policing and Prevention of Radicalisation (COPPRA)
– terrorismebestrijding;
 Uitwisselen van ervaring en optimaliseren van bestaande werkafspraken in het
Internetplatform Terrorisme;
 Implementeren

van

spontane

grensoverschrijdende

informatie-uitwisseling

door

proeftuinen op te zetten in verschillende grensregio’s. Het doel van dit alles is te komen tot
efficiëntere gemeenschappelijke controles en patrouilles;
 Bereiken van een consensus voor het uitwerken van een gemeenschappelijke politiek i.v.m.
communicatie en perswoordvoering in de drie landen;
 Bestuderen van het opzetten van een samenwerkingsinitiatief in het kader van de
Olympische Spelen van Londen;
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 Verkennen van de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van de bestrijding van
zware criminaliteit (mensenhandel, seksueel misbruik) of financiële criminaliteit.

CRISISBEHEERSING

Doelstellingen
 Ratificeren door België en Luxemburg van het Benelux-Memorandum of Understanding
inzake de samenwerking op het terrein van de beheersing van crisissen;
 Voortzetten

van

een

gerichte

voorlichtingsstrategie

voor

de

bevolking

bij

grensoverschrijdende noodsituaties;
 Verbeteren van de kennis van grensoverschrijdende risico’s in de Benelux (identificatie en
cartografie) samen met Noordrijn-Westaflen door gebruik te maken van de
werkzaamheden van de EU en van andere thematische structuren (bv. de contactpunten
van de Akkoorden van Helsinki).
 Afronden van de technische afspraak met betrekking tot het sturen van een
contactpersoon in een grensoverschrijdende crisissituatie;
 Verder in plaats stellen van duidelijke samenwerkingsprocedures op nucleair vlak en testen
van deze procedures.
 Geleidelijk wegwerken van de geïnventariseerde knelpunten voor een efficiënte
rampenbestrijding in de grensstreek van de Benelux en Noordrijn-Westfalen;
 Inventariseren van de samenwerkingsovereenkomsten in de grensstreek op het gebied van
crisisbeheersing;
 Starten van een gezamenlijke activiteit van de hulpdiensten, met name inzake de
bestrijding van natuurbranden;
 Evalueren van de Belgisch-Nederlandse Ambulance-overeenkomst en tenuitvoerleggen van
uitvoeringsafspraken;
 Uitwisselen van informatie tussen aan de grens gelegen meldkamers.
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JUSTITIE

Doelstellingen
 Voortzetten van de uitwisseling van good practices op het gebied van drugsverslaving in
gevangenissen;
 Bestuderen van de mogelijkheden om de grensoverschrijdende justitiële samenwerking te
versterken, bijvoorbeeld door het instellen van een penitentiaire Benelux-commissie;
 Concrete invulling geven aan de intentieverklaring over cyberveiligheid, ondertekend op 5
april 2011 door de ministers van Justitie, eventueel door de organisatie van een themadag;
 Volgen van de samenwerking rond de problematiek van mensensmokkel via het uitwisselen
van ervaringen, het bezoeken van centra en een vakoverschrijdende aanpak.

Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Bewaakt de voortgang van de uitvoering van de taken en verplichtingen uit het actieplan
Senningen;
 Begeleidt en adviseert door middel van acties, documenten en ontwerpafspraken;
 Stimuleert de samenwerking en onderhoudt regelmatige bilaterale contacten met
betrokken diensten en voorzitters van de werkgroepen;
 Plant, beheert en organiseert de vergaderingen;
 Is medeorganisator van studiedagen en themadagen.

4.2.

Samenwerking op het gebied van drugsbestrijding

Doelstellingen
 Uitwisselen van informatie over belangrijke beleidswijzigingen, nieuwe gebruikstrends en
wijzigingen van de lijst van verboden psychoactieve stoffen;
 Uitwisselen van good practices over maatregelen inzake preventie, begeleiding en
zorgverstrekking;
 Implementatie van antwoord 758/5 van het Comité van Ministers over verdergaande
samenwerking tussen de luchthavens van de Benelux met name in de strijd tegen de invoer
van drugs via de lucht.
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Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Stelt het werkplan op voor een gemeenschappelijke aanpak;
 Plant, beheert en organiseert de vergaderingen;
 Voert bilaterale en verkennende besprekingen in de hoofdsteden.

4.3.

Personenverkeer

Doelstellingen
 Voortzetten van de onderhandelingen over immigratieaangelegenheden via terug- en
overnameovereenkomsten met derde staten;
 Handhaven van de Benelux-visumregelgeving;
 Voortzetten van de onderhandelingen met een aantal derde staten (Zuid-Afrika, Singapore,
Oman, …) met het oog op de afschaffing van de visumplicht voor de houders van
diplomatieke en/of dienstpaspoorten;
 Opstellen van een strategisch document over de toekomstige aanpak van het terug- en
overnamebeleid van de Benelux.

Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Stelt de agenda’s op en maakt de verslagen;
 Redigeert de officiële documenten en overzichtstabellen;
 Zorgt voor de opvolging van de besluiten.
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4.4.

Euro Contrôle Route

VERZELFSTANDIGING ECR
Het Secretariaat-Generaal zal met het executive committee van Euro Contrôle Route (ECR)
bespreken hoe een plan voor de verzelfstandiging van ECR in juni 2012 vastgesteld kan worden
door de stuurgroep. Het Secretariaat-generaal zal het Belgische voorzitterschap ondersteunen
bij het ontwikkelen van dat strategische plan.

OPLEIDING
Doelstellingen
 Uitvoeren van het slotstuk van het Europese project Transport Regulators Align Control
Enforcement (TRACE) met als doel het verbeteren van de opleiding van het handhavende
personeel;
 Organiseren van opleidingsweken met aandacht voor agressie tijdens controles;
 Organiseren van master classes rond het thema digitale tachograaf fraude.

CONTROLES
Doelstellingen
 Organiseren van zes gecoördineerde controleweken in het kader van de Europese richtlijn.
 Harmoniseren van de infractiecodes voor de periodieke uitwisseling over in het buitenland
vastgestelde overtredingen;
 Adviseren van Europese Commissie, Directoraat Mobiliteit en Transport, over de
handhaving van ladingzekerheid;
 Opzetten van een meldingspunt digitale tachograaf fraude.

Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Bereidt werkgroepvergaderingen voor, verzorgt rapportering en houdt toezicht op de
dataverwerving en –analyse;
 Ondersteunt de experts in de lidstaten met betrekking tot onder meer de communicatie
naar de Europese Commissie en andere stakeholders toe;
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 Formuleert, op basis van de evaluatie, formatiedoelstellingen en –prioriteiten voor het
daaropvolgende jaar en legt die voor aan de betreffende werkgroepen.

4.5.

Samenwerking wegcontroles

Doelstellingen
 Verkennen van de mogelijkheden tot verdergaande Benelux-samenwerking op het gebied
van

vervoerinspecties

en

-controles

naar

het

voorbeeld

van

de

Benelux-

politiesamenwerking.

Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Stimuleren van de Benelux-samenwerking.

4.6.

Strijd tegen grootschalige fiscale en sociale fraude

FISCALE FRAUDE

Doelstellingen
 Uitvoeren van de verbintenissen vermeld in het antwoord van het Comité van Ministers op
de aanbeveling betreffende de intracommunautaire belasting op de toegevoegde waarde
(BTW)-fraude;
 Voortzetten van de overleggen met betrekking tot het vraagstuk van de managementvennootschappen, de fictieve domiciliëringen en de zwendelvennootschappen;
 Voortzetten van de samenwerking in de strijd tegen de fraude in de vastgoed- en
bouwsector;
 Volgen van de carrouselfraude in de gas- en elektriciteitssector;
 Overleggen over de structurele knelpunten in verband met de implementatie van Richtlijn
2008/9/EG over de teruggave van de belasting over de toegevoegde waarde aan
belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggave gevestigd zijn. Er worden
oplossingen voorgesteld die op Europees niveau kunnen worden gebruikt.
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Rol en acties Secretariaat-Generaal
 Zit de centrale werkgroep en de subgroepen van experts voor;
 Is moderator en draagt actief bij aan het zoeken van compromissen;
 Organiseert de vergaderingen en maakt de verslagen op;
 Zorgt voor de opvolging van de besluiten.

BESTRIJDING VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE SOCIALE FRAUDE
Doelstellingen
 Starten van verkennende besprekingen van de leidinggevenden en deskundigen van de
betrokken ministeries uit de drie landen;
 Onderzoeken van de gemeenschappelijke belangen bij een gestructureerde activiteit op dit
gebied, waarbij de strijd tegen de fiscale fraude als inspiratiebron zal dienen;
 In geval van consensus, bepalen welke onderwerpen zullen worden besproken.

Rol en acties van het Secretariaat-generaal
 Legt contacten en faciliteert de besprekingen tussen de deskundigen;
 Doet praktische suggesties voor de uitvoering van de doelstellingen;
 Begeleidt het opstellen van een formeel instrument waarin de samenwerking wordt
vastgelegd.
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5. Samenwerking met andere (deel)staten
Contacten:
Contactpersoon Secretariaat-Generaal Benelux:
Hoofd Stafbureau
S. Van Rossem – s.vanrossem@benelux.int – T. +32 (0)2 519 39 07
 Noordrijn-Westfalen
P. Belling, verbindingspersoon met Noordrijn-Westfalen bij de Benelux Unie
p.belling@benelux.int

INLEIDING

Het nieuwe Benelux-Verdrag voorziet expliciet onder deel 3 dat de Benelux in het algemeen en
het Secretariaat-generaal in het bijzonder, contacten onderhoudt met staten, deelstaten en
andere bestuurlijke entiteiten, alsmede met internationale organisaties en andere
internationale instellingen. In 2008 werd de samenwerking met Noordrijn-Westfalen opgestart
door middel van een gemeenschappelijke politieke verklaring.

5.1.

Noordrijn-Westfalen

Doelstellingen
 Territoriale ontwikkeling (zie deel 3)
- De wenselijkheid verkennen om een bestuurlijk overleg voor het OOST-gebied te
organiseren;
- Grensoverschrijdend

bespreken

van

de

ruimtelijkeordeningsplannen

zoals

het

“Landesentwicklungsplan”;
- Verkennen van de mogelijkheden tot grensoverschrijdende afstemming over de Europese
milieueffectrapportage voor plannen resp. projecten tussen Benelux (met name België) en
Noordrijn-Westfalen;
- Beheren en evalueren van het webportaal over grensarbeid tussen Nederland en NoordrijnWestfalen;
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 Rampenbestrijding (zie deel 4)
- Als waarnemer deelnemen aan verschillende Benelux-oefeningen en dit om de informatieuitwisseling te verbeteren onder meer met betrekking tot het sturen van een
contactpersoon in een grensoverschrijdende crisissituatie;
- Inventariseren van grensoverschrijdende hulpaanvragen, overeenkomsten en verdragen in
het kader van de crisisbeheersing;
 Politiesamenwerking (zie deel 4)
- Deelnemen als waarnemer aan bepaalde werkgroepvergaderingen;
- Definiëren van concrete grensoverschrijdende samenwerkingsthema’s;
 Luchtkwaliteit (zie deel 3)
Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de Benelux en Noordrijn-Westfalen op
het gebied van de luchtkwaliteit.
 Voedselveiligheid en bestrijding van dierziekten(zie deel 2)
De hoofden van de agentschappen voor voedselveiligheid en de hoofden van de veterinaire
diensten (CVO’s) overleggen over gemeenschappelijke thema’s tussen Benelux en
Noordrijn-Westfalen. Samenwerkingsinitiatieven met Noordrijn-Westfalen worden
bepaald;
 Nieuwe mogelijkheden
Verkennen van samenwerkingsmogelijkheden tussen de Benelux en Noordrijn-Westfalen
rond thema’s als samenwerking tussen steden onder meer op het vlak van energieefficiëntie, hernieuwbare en duurzame energie;
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5.2.

Benelux en de externe betrekkingen

Doelstellingen
 Ontwikkelen van contacten voor grensoverschrijdende samenwerking aan de Beneluxbuitengrenzen. Op hoogambtelijk niveau vinden reguliere contacten plaats tussen het
Secretariaat-Generaal Benelux en andere internationale organisaties zoals de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (zie deel 2), de Mission
Opérationnelle Transfrontalière (MOT), de Association of European Border Regions (AEBR),
de Grande Région, en aangrenzende (deel)staten zoals de Franse régions en de Duitse
Länder.

Rol en acties van het Secretariaat-Generaal
 Coördineert de praktische samenwerking tussen Benelux en Noordrijn-Westfalen via een
verbindingspersoon bij het Secretariaat-Generaal.
 Bereidt in consensus met de partners gemeenschappelijke projecten voor.
 Ontwikkelt en implementeert in consensus met de partners nieuwe samenwerkingskansen.
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6. Nieuwe samenwerkingsmogelijkheden
Contacten:
Contactpersoon Secretariaat-Generaal Benelux:
Hoofd Stafbureau
S. Van Rossem – s.vanrossem@benelux.int – T. +32.(0)2.519.39.07
 Innovator
P. Janssens – p.janssens@benelux.int

INLEIDING

Het initiatiefrecht van het Secretariaat-generaal vindt zijn juridische weerslag in artikel 21 van
het nieuwe Benelux-Verdrag. Het kan de nodige voorstellen doen aan het Comité van
Ministers om nieuwe thema’s in Benelux-verband op te nemen. In 2012 zal dit innovatief werk
proactief verder gezet worden; rekening houdend met de ontwikkelingen en initiatieven
binnen de drie Benelux-landen en met de acties en voorstellen die werden opgenomen in de
verschillende hoofdstukken van dit plan.

Doelstellingen
 In hoofdstukken 1 en 4 werden een aantal nieuwe thema’s die in 2011 opgepakt
omschreven. Deze zullen in 2012 verder worden uitgebouwd voor zover daar behoefte
aan is;
 In 2012 wordt kennis gedeeld en waar mogelijk afgestemd tussen de landen over de
omzetting van de Europese Inspire richtlijn over digitale geo-informatie. Voor de
grensgebieden wordt verder gewerkt aan de in 2011 voorbereide plannen zodat concrete
grensoverschrijdende projecten gemakkelijk

kunnen beschikken over digitale geo-

informatie over de grens deze kunnen gebruiken en kunnen combineren;
 In 2012 worden mogelijkheden onderzocht om initiatieven te starten voor kennisdeling op
het vlak bestuurszaken en digitalisering. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de
werkwijze in de Benelux-landen om de EU Digitale Agenda op te volgen en uit te voeren. Te
onderzoeken mogelijkheden betreffen concrete beleidsinitiatieven op het vlak van e-
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government, (administratieve) vereenvoudiging, open data, bedrijfsinformatie en
efficiëntieverbetering.
 Bij het veiligheidsonderwijs wordt de goedkeuring van de nieuw op te starten opleidingen
(bachelor integrale veiligheid en master in de veiligheidswetenschappen) in Vlaanderen en
Nederland aangemoedigd teneinde het geïntegreerde geheel van opleidingen inzake
veiligheidskunde over de grens heen te vervolledigen;
 De initiatieven genomen in 2011 met betrekking tot de coördinatie van de inwerkingtreding
van verschillende EU-richtlijnen in de Benelux-landen, wordt in2012 verder gezet.
 Te onderzoeken mogelijkheden:
- de mogelijkheden tot CO2-opslag in de Benelux;
- het bestrijden van irreguliere reclameronselaars;
- het stimuleren van leermobiliteit en buitenlandse leerervaringen in de Benelux.

Rol en acties van het Secretariaat-generaal
 Neemt initiatieven en legt contacten;
 Stimuleert de samenwerking bij het openen van nieuwe thema’s;
 Organiseert evenementen en zit vergaderingen voor;
 Evalueert en stuurt de samenwerking bij.
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