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JANUARI

HOOGTEPUNTEN VAN DE
BENELUX-SAMENWERKING IN 2015
20 januari Start Belgisch voorzitterschap en
modernisering Benelux-parlement
Opening van het Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie
met minister D. Reynders in het Egmontpaleis te Brussel met
drie prioriteiten: Veiligheid, Duurzame Mobiliteit en Energie.
De Benelux-landen ondertekenen een nieuw verdrag voor de
‘Benelux Interparlementaire Assemblee’.
20 januari Gezamenlijke opleiding Benelux-politieofficieren
Minister J. Jambon motiveert op het Benelux-secretariaat te
Brussel de deelnemers aan de opleiding ‘Gold commander’.

FEBRUARI

3 en 4 februari Ontmoeting tussen Benelux en Baltische
staten
Samenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de
Benelux-landen en van de Baltische staten in Tallinn.
5 februari Benelux Energie Expertise Netwerk online
Minister M.C. Marghem lanceert een online platform voor informatie-uitwisseling over duurzame energietransitie tussen
kennisinstellingen, universiteiten en bedrijven in de Benelux.
http://www.benelux.int/nl/benex

26 januari Uitbreiding Benelux-webportaal voor
grensarbeiders
Lancering door minister K. Peeters van de Benelux-portaalsite voor grensarbeiders tussen België en Duitsland en België
en Luxemburg. Meer dan 42.000 grensarbeiders worden zo
bediend van up-to-date informatie om te werken in de buurlanden. http://startpuntgrensarbeid.benelux.int

12 februari Grensarbeidersbrochures voor Duitstaligen
beschikbaar
Minister-president O. Paasch brengt mee de eerste Duitstalige
grensarbeidersbrochures uit. Grensarbeiders uit de Duitstalige
Gemeenschap kunnen zo goed geïnformeerd de arbeidsmarkt
op in het buurland.
24 februari Samenwerking rond Asiel en Migratie
Staatssecretaris T. Francken (BE) en staatssecretaris F. Teeven
(NL) ondertekenen in Den Haag een intentieverklaring over nauwe samenwerking op het gebied van asiel- en migratiebeleid.

2 maart Overeenkomst tussen Benelux en Kazachstan
Staatssecretaris T. Francken ondertekende in Brussel met
de minister van Buitenlandse zaken van Kazachstan een
terug- en overnameovereenkomst en een overeenkomst
inzake de afschaffing van de visumplicht.
24 april Ministerieel werkbezoek aan het Benelux
Secretariaat-Generaal
Minister D. Reynders bracht, als voorzitter van het Comité van
Ministers, een werkbezoek aan het Benelux-secretariaat.

29 april Top Benelux-regeringsleiders
Ontmoeting van premier Ch. Michel, minister-president
M. Rutte en premier X. Bettel in Hertoginnedal in Brussel en
ondertekening van een Benelux- actieplan voor banen en groei.

18 mei Benelux erkent automatisch niveau diploma’s
De Benelux-ministers van Hoger Onderwijs, H. Crevits (Vlaanderen), J.-C. Marcourt (Franse Gemeenschap), H. Mollers
(Duitstalige Gemeenschap), J. Bussemaker (Nederland) en
M. Hansen (Luxemburg) ondertekenen een Benelux-besluit
waardoor niveau-erkenning van diploma’s hoger onderwijs
automatisch gebeurt binnen de Benelux.

28 mei Gemeenschappelijke Benelux-controle
op internationaal busvervoer
De inspectiediensten van de Benelux-transportministeries
voeren samen een controle uit op het busvervoer naar attractieparken in de Benelux-regio.

MEI

MAART

4 maart Defensie-akkoord
In de marge van de Thalassa-ontmoeting (Belgisch-Nederlandse
gemeenschappelijke ministerraad) in Den Haag hebben België,
Luxemburg en Nederland het verdrag over gezamenlijke luchtruimbewaking ondertekend (QRA/Renegade). België en Nederland worden afwisselend verantwoordelijk voor de bewaking
met jachtvliegtuigen van het hele Benelux-luchtruim tegen
civiele vliegtuigen waarvan een terroristische dreiging uitgaat
(Renegade).

APRIL

2 maart Start van papierarm douanevervoer
Lancering in de haven van Antwerpen van het pilotproject
over papierarm douanevervoer per vrachtschip tussen
de containerterminals van Antwerpen en Rotterdam, in
aanwezigheid van minister J. Van Overtveldt.

Politieofficieren uit België, Nederland en Luxemburg worden
samen getraind in openbare ordehandhaving.

JUNI
SEPTEMBER
OKTOBER

8 juni Ondertekening tweede Pentalaterale Politieke
Verklaring en actieplan
Minister M.C. Marghem, minister H. Kamp en minister
E.Schneider ondertekenen met hun collega’s van het Pentalateraal Energie Forum (Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk,
Luxemburg en Zwitserland) te Luxemburg een tweede politieke
verklaring die een nieuw actieplan rond energiesamenwerking
voor een periode van 4 jaar vastlegt.

15 juni Ondertekening Benelux-Besluit over
Diergezondheid en Voedselveiligheid
Ondertekening door landbouwminister W. Borsus van een
Benelux-besluit dat de toelating regelt om vee te laten grazen
op een weide in het buurland met garanties ten aanzien van
diergezondheid en voedselveiligheid.

9 september Gemeenschappelijke controle op
internationaal vrachtvervoer
De inspectiediensten van België en Nederland voeren in de
grensstreek samen een controle uit op het internationaal
vrachtvervoer.

28 september Conferentie ‘Benelux Energie Expertise
Netwerk’
Deze conferentie brengt de leden van dit netwerk samen. De
uitdagingen van de energietransitie in de Benelux worden in
kaart gebracht en er wordt informatie gedeeld over innovatie
en onderzoek.

23 september Benelux-verklaring over strijd tegen
grensoverschrijdende sociale fraude
Staatssecretaris B. Tommelein ondertekent een Beneluxverklaring over nauwere samenwerking in de strijd tegen
grensoverschrijdende sociale fraude (sociale dumping).
19 tot 23 oktober Benelux-Week van de Energie
• Ondertekening door minister A. Turtelboom en minister
C. Frémault van een Benelux-aanbeveling over alternatieve
brandstoffen.
• Minister M.C. Marghem, minister E. Schneider en vicepresident
van de Europese Commissie M. Sefkovic brengen een werkbezoek
aan de waterkrachtcentrale van Coo.

• Vicepresident van de Europese Commissie M. Sefkovic licht
zijn beleidsplannen toe op het Benelux Secretariaat-Generaal.
• Noordzeeconferentie in Oostende met minister M.C. Marghem en
staatssecretaris B. Tommelein naar aanleiding van het vijfjarige
bestaan van het ‘North Seas Countries Offshore Grid Initiative’
(NSCOGI).

10 november Vergadering Benelux-Raad
Voorzitter D. Achten, secretaris-generaal R. Jones-Bos en secretaris-generaal M. Ungeheuer kwamen samen om het Benelux
Comité van Ministers voor te bereiden.

18 tot en met 20 november Conferentie circulaire economie
Een conferentie over Milieueducatie rond ‘circulaire economie’
vindt plaats in aanwezigheid van minister R. Collin.

DECEMBER

NOVEMBER

15 november Ontmoeting Baltische staten
Diner te Brussel van de ministers van Buitenlandse Zaken met
de ministers van de Baltische staten.
16 november Vergadering Benelux Comité van Ministers
Minister D. Reynders, minister B. Koenders en minister
J. Asselborn bespreken de resultaten van 2015, alsook het
jaarplan en het budget voor 2016. Ze ondertekenen een:
• Benelux-aanbeveling over einde-afvalcriteria voor oud papier.
•Benelux-besluit over vervoer door langere en zwaardere
vrachtwagens.
30 november en 1 december Conferentie sociale fraude
Tijdens deze conferentie overhandigt staatssecretaris B. Tommelein de Benelux-aanbeveling over de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude aan eurocommissaris M. Thyssen.

23 november Bezoek aan Oekraïne
De drie ministers van Buitenlandse Zaken brengen een bezoek
aan de Oekraïense hoofdstad Kiev.
30 november Benelux-verklaring over territoriale leveringsbeperkingen
Minister K. Peeters, minister H. Kamp en minister E. Schneider
ondertekenen een Benelux-aanbeveling over territoriale leveringsbeperkingen.

14 december Rondetafel circulaire economie
Minister M.C. Marghem en staatssecretaris C. Gira presenteren
hun ambities rond circulaire economie en spreken over een
bredere Benelux-bijdrage op EU-vlak.

1 december Lancering van Benelux-coördinatiepunt tegen
bedrijfsoplichting
Minister K. Peeters lanceert een ‘Benelux-coördinatiepunt’ om
bedrijfsoplichting (“acquisitiefraude”) in de Benelux-regio te
stoppen.

http://www.benelux.int

