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A. INLEIDING
Hierbij vindt u het vierde en laatste Benelux-jaarverslag dat werd opgesteld binnen het
Gemeenschappelijk Werkprogramma 2013-2016.
Dit verslag informeert u over de resultaten die door de Benelux-samenwerking werden behaald in
2016. Luisteren naar de burger, steun verlenen aan het bedrijfsleven en samenwerken met diverse
stakeholders in het belang van de Benelux-samenwerking waren hierbij voor onze landen centrale
uitgangspunten.
Onder Luxemburgs voorzitterschap van de Benelux werd bijzondere nadruk gelegd op de verbetering
van de mobiliteit en veiligheid van personen, de bevordering van de bescherming van het milieu en
de versterking van de Benelux interne markt. Dit rapport toont het belang dat de Benelux-landen
hechten aan het vinden van concrete oplossingen die een tastbare impact hebben op het dagelijkse
leven van burgers en bedrijven.

Het Benelux Comité van Ministers
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B. ACTIES VAN DE BENELUX-INSTELLINGEN
Om haar doelstellingen te bereiken beschikt de Benelux Unie over vijf instellingen. Elke instelling
vervult een specifieke aanvullende rol in deze samenwerking.
Dit verslag heeft enkel betrekking op de volgende instellingen: het Comité van Ministers, de Raad en
het Secretariaat-Generaal. Er wordt geen melding gemaakt van de werkzaamheden van de
Raadgevende Interparlementaire Benelux-raad (‘Benelux-Parlement’) en evenmin van de
werkzaamheden van het Benelux-Gerechtshof. De samenwerking tussen de drie regeringen van de
Benelux op het gebied van buitenlands beleid komt aan bod in een afzonderlijk jaarverslag dat door
het alternerend voorzitterschap van de Benelux Unie wordt opgesteld.
Voor meer informatie over de hierna genoemde acties, evenementen en initiatieven verwijzen we
eveneens naar de website www.benelux.int en met name het onderdeel ‘Actueel’.
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Comité van Ministers
Het Comité van Ministers is het hoogste beslisorgaan van de Benelux Unie en wordt in functie van
het thema samengesteld uit een of meerdere bevoegde ministers van elk land, al naar gelang zijn
structuur en organisatie.
Het Comité van Ministers van Buitenlandse Zaken legt jaarlijks de projecten voor het komende jaar
vast. Dit Comité van Ministers wordt voorbereid door de Raad. Deze Benelux-Raad is op 17
november onder Luxemburgs voorzitterschap samengekomen. Daar werd onder meer gesproken
over de voortgang van de Benelux-activiteiten, de opvolging van de besluiten van het Benelux Comité
van Ministers, werd een advies gegeven over het ontwerp Jaarplan en Gemeenschappelijk
Werkprogramma 2017-2020 en werd ook vooruit gekeken naar volgend jaar.

Onder het Luxemburgs voorzitterschap vonden volgende ministeriële ontmoetingen in het kader
van de Benelux Unie plaats:













Op 22 februari lanceerde het Comité van Ministers, onder Luxemburgs voorzitterschap het
Jaarplan 2016. Drie prioriteiten werden naar voor geschoven:
1) Mobiliteit en veiligheid van personen
2) Milieu
3) Interne markt
De Luxemburgse staatssecretaris van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur ontving op 27
mei een Benelux-eindrapport over het belang van milieueducatie in de transitie naar een
circulaire economie;
Op 3 oktober had een Top van de Benelux-regeringsleiders plaats te Schengen waarbij de
gezamenlijke verklaring digitale Benelux werd ondertekend;
Op 3 oktober overhandigde de Luxemburgse minister van Volksgezondheid in de marge van de
informele bijeenkomst van de ministers van Volksgezondheid te Bratislava het Benelux-rapport
over grensoverschrijdende patiëntenstromen aan de Europese commissaris voor Gezondheid;
Op 20 oktober ondertekende de Luxemburgse staatssecretaris voor Economie, in naam van het
Comité van Ministers een Benelux-beschikking betreffende de intra-Benelux wederzijdse
erkenning van maritieme trainingsinstituten en de door deze instituten afgegeven
bekwaamheidsbewijzen voor zeevarenden;
De Luxemburgse staatssecretaris voor Economie opende op 26 oktober de interinstitutionele
conferentie over ‘De aanpak van acquisitie- en consumentenfraude’;
Op 18 november verklaarden de Benelux-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken hun
voornemen om de bepalingen van het Benelux-verdrag over politiële grensoverschrijdende
samenwerking te verbeteren, in het bijzonder op gebied van bevoegdheden, uitwisseling van
informatie, grensoverschrijdend onderzoek en achtervolging;
Op 28 november ondertekende de Luxemburgse minister van Binnenlandse zaken, in naam van
het Comité van Ministers, een Benelux-beschikking met betrekking tot het grensoverschrijdend
spoedeisend ambulancevervoer met MUG, SAMU en ambulance tussen Luxemburg en België;
Op 29 november ondertekende de Luxemburgse minister van Financiën, in naam van het Comité
van Ministers, de Benelux-aanbeveling betreffende het bevorderen van de fiscale, douane- en
veterinaire samenwerking aangaande de paardensector;
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Op 2 december ondertekenden de Luxemburgse en Belgische minister van Justitie, en de
plaatsvervangend ambassadeur van Nederland in Luxemburg, in aanwezigheid van de
Luxemburgse minister van Gelijke Kansen, een intentieverklaring over de Beneluxsamenwerking rond mensenhandel;
Op 12 december ondertekende de Luxemburgse staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling,
in naam van het Comité van Ministers, een Benelux-richtlijn betreffende de praktische
toepassing van de circulaire economie;
Het Comité van Ministers van Buitenlandse Zaken kwam op 13 december samen te Brussel.
Tijdens dit overleg werd onder meer het gemeenschappelijk werkprogramma 2017-2020 en het
Jaarplan 2017 goedgekeurd;
Op 13 december vond in aanwezigheid van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken het
symposium over de rol van de Benelux in een veranderend Europa plaats.

Het Comité van Ministers stelde volgende juridische Benelux-instrumenten vast (exclusief
administratieve aangelegenheden betreffende het Secretariaat-Generaal):









Beschikking M (2016) 3 van 18 april tot benoeming van een effectief lid in de Raadgevende
Commissie bevoegd inzake ambtenarenrechtspraak voor de personen in dienst van de Unie;
Beschikking M (2016) 4 van 2 juni tot aanwijzing van een nieuwe Luxemburgse commissaris;
Beschikking M (2016) 5 van 22 juni tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend
rechter in het Benelux-Gerechtshof;
Beschikking M (2016) 6 van 20 oktober betreffende de intra-Benelux wederzijdse erkenning van
maritieme trainingsinstituten en de door deze instituten afgegeven bekwaamheidsbewijzen
voor zeevarenden;
Beschikking M (2016) 7 van 19 september tot aanwijzing van een nieuwe Nederlandse
commissaris;
Beschikking M (2016) 8 van 28 november tot aanvulling van beschikking M (2012) 5 met
betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer met MUG, SAMU en
ambulance tussen Luxemburg en België;
Aanbeveling M (2016) 9 van 28 november betreffende het bevorderen van de fiscale, douaneen veterinaire samenwerking aangaande de paardensector;
Richtlijn M (2016) 12 van 12 december betreffende de praktische toepassing van de circulaire
economie.

Het Comité van Ministers beantwoordde volgende aanbevelingen en vragen van de Raadgevende
Interparlementaire Beneluxraad:
•
•
•
•
•

Aanbeveling m.b.t. mensenhandel (865/2);
Aanbeveling teneinde te komen tot de opmaak van een Benelux-railagenda (866/2);
Aanbeveling over de Benelux-samenwerking in het kader van internationale events (868/1);
Schriftelijke vragen van de heer Martijn van Helvert over het bericht ‘Eijsden-Margraten dient
klacht in over vliegtuiglawaai’ (881/1);
Schriftelijke vragen van de heren Martijn van Helvert en Erik Ronnes over de berichten ‘Wintelre
is overlast Eindhoven Airport zat’ (880/1).

Volgende verslagen werden aangeboden aan de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad:



Jaarverslag 2015 van de Benelux Unie;
Het 59e verslag van de regeringen over de samenwerking tussen de drie staten op het gebied
van buitenlands beleid.

8 / 54

Secretariaat-Generaal
Het Secretariaat-Generaal is de centrale spil van het uitvoerende deel van de Benelux Unie. Het
beschikt over de nodige kennis en ervaring die in de loop der jaren is opgedaan, levert strategische,
diplomatische, procesmatige en facilitaire steun en is een overlegplatform van de drie landen. Dit
vaste steunpunt biedt het voordeel dat dwarsverbanden tussen de verschillende thema’s en
initiatieven kunnen worden gelegd en, in voorkomend geval, sommige administratieve hobbels
gemakkelijker kunnen worden genomen. Het Secretariaat-Generaal beschikt eveneens over een
uitgebreid netwerk van contactpunten met overheden en instellingen binnen en buiten de Benelux.
Wat is de rol van het Secretariaat-Generaal?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Stimuleren van de samenwerking door praktische en inhoudelijke voorstellen uit te werken en
ze vervolgens ter goedkeuring voor te leggen aan de vertegenwoordigers van de drie Beneluxlanden;
Toetsen van voorstellen voor nieuwe initiatieven van een van de partners en zelf eigen
voorstellen doen;
Actief bijdragen aan het streven naar compromissen om de samenwerking vooruit te helpen;
Voorbereiden van de agenda, de verslaglegging doen en zorgen voor de opvolging van de
afgesproken actiepunten;
Bekleden van het voorzitterschap bij sommige werkvergaderingen;
Ondersteunen van de landen bij de uitwerking van het juridische en het praktische kader voor
de afgesproken actiepunten;
Optreden als procesbeheerder, met name bij de uitwerkingsfase;
Organiseren, beleggen en faciliteren van vergaderingen, symposia en conferenties die binnen
de opdracht van het Secretariaat-Generaal vallen;
Opzetten van een samenwerking rond de implementatie van Europese regelgeving die
onderling tussen de drie landen wordt afgestemd;
Voorbereiden van de juridische instrumenten van het Comité van Ministers (Beneluxbeschikkingen, -aanbevelingen, -richtlijnen, -verdragen);
Opvolgen van het goedkeuringsproces met betrekking tot de juridische Benelux-instrumenten;
Zorg dragen voor de beantwoording en - voor zover de aanbevelingen betrekking hebben op
de activiteiten binnen het Secretariaat-Generaal - opvolging van de aanbevelingen van de
Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad;
Voorbereiden van het Jaarplan en het jaarverslag ten behoeve van het Comité van Ministers
en bewaken van de voortgang;
Voorbereiden van de begroting;
Uitvoering van de begroting;
Communicatie.
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C. PROJECTEN
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1. ENERGIE
STRATEGISCH OVERLEG
De samenwerking op vlak van energie wordt aangestuurd door het strategisch overleg energie,
bestaande uit de directeuren-generaal Energie van de Benelux-landen. Dit strategisch overleg
energie kwam in Benelux-verband bijeen op 3 februari in Amsterdam en op 22 november in Berlijn.
Op 6 juni hielden zij een voortgangsoverleg in Luxemburg in Penta verband. Het Pentalateral Energy
Forum bestaat uit de Benelux-landen, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en steunt op het
Secretariaat-Generaal voor de dagelijkse werking. De ministers van Energie van de Noordzeelanden
ondertekenden op 6 juni een Politieke Verklaring over energiesamenwerking waarin ze ook het
Secretariaat-Generaal als formeel secretariaat aanduidden.

1.1. Leveringszekerheid over grenzen heen
1.1.1. Penta – Afspraken maken over beter gebruik van de bestaande interconnecties
Binnen het mandaat van de ‘Tweede Politieke Penta Verklaring’ maakten de landen een plan voor
het aanpakken van een gelijktijdige elektriciteit schaarste in buurlanden. Het bevat opties voor
vergelijkbare indicatoren, nauwere samenwerking en een betere aanpak van risico’s op basis van
wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheid. Overleg met de Europese Commissie zorgde voor
het nauw aansluiten bij het recente pakket met EU-wetsvoorstellen. Leveringszekerheid kreeg
verdere regionale uitwerking in nieuwe studies in samenwerking met netbeheerders van de ganse
Penta regio. Ten eerste is er een analyse over het toekomstige evenwicht tussen vraag en aanbod
van soms erg fluctuerende elektriciteit. Ten tweede is er een studie over de mogelijkheid voor
grensoverschrijdende deelname in leveringszekerheids- of ondersteunende diensten.
1.1.2. Gasplatform – Problemen voorkomen bij de omschakeling van laagcalorisch gas
Het regelmatig en gestructureerd informeren over het productieniveau van Nederlands laagcalorisch
gas vond plaats in goede verstandhouding en vertrouwen. De landen betrokken netbeheerders in het
transitieproces, bijvoorbeeld van laagcalorisch gas naar hoogcalorisch gas. De goede samenwerking
gaf ruimte om risicoanalyses en preventieve actieplannen uit te wisselen. Ten slotte maakten de
landen gebruik van het platform om standpunten uit te wisselen en af te stemmen ter voorbereiding
van een nieuwe Europese verordening voor gasbevoorradingszekerheid.
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1.2. Een toekomstbestendige energiemarkt
1.2.1. Penta – Hernieuwde Penta-akkoorden omzetten in operationele afspraken
De innovatieve Penta marktkoppeling kreeg verbeteringen op vlak van operationele kwaliteit en
stabiliteit van de berekeningsmethodes en impact op de bevoorradingszekerheid. De directeurengeneraal van het Pentalateral Enery Forum hielden op 6 juni een voortgangsoverleg in Luxemburg. Ze
keurden de werkprogramma’s goed voor de operationalisering van de ‘Tweede Politieke Penta
Verklaring’ en een gecoördineerde methode voor het berekenen van beschikbare interconnectie
capaciteit voor handel op de intra-dagmarkt.
1.2.2. Inventariseren van maatregelen om energiemarkt flexibel te maken
De Penta directeuren-generaal beslisten op 6 juni twee actiepunten om beter de schommelingen op
de elektriciteitsmarkt op te vangen die gelinkt zijn aan de productie van hernieuwbare energie: 1)
opmaken van een routekaart om, waar haalbaar, de handelstijden op korte termijn markten te
harmoniseren en optimaliseren, zowel voor onevenwichtsproducten (balancing), als voor producten
op de intra-dagmarkt (intraday), 2) het helder omschrijven van rollen en verantwoordelijkheden op
de zich ontwikkelende markt van vraagbeheer van elektriciteit.
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1.3. De transitie naar een hernieuwbare energievoorziening
1.3.1. Ondersteunen en benutten van de energietransitie – Het Benelux Energie Expertise
Netwerk
De activiteiten die binnen dit netwerk werden opgestart waren gelieerd aan de kernthema’s
‘flexibiliteit’, ‘energie en mobiliteit’ en ‘de Benelux energie-workforce van de toekomst’. Het aantal
leden van het netwerk groeide licht, van 45 tot 46 leden in de Benelux en van een tot drie
partnerorganisaties in Noordrijn-Westfalen (NRW).
Het Benelux Energie expertise netwerk fungeerde als klankbordgroep voor het strategisch overleg
Energie van de Benelux wanneer het ging om thema’s omtrent energietransitie. Zo vond in januari in
Den Haag een debat over ‘flexibiliteit in de Benelux-elektriciteitsmarkt’ plaats tussen Beneluxacademici uit het netwerk en het strategisch overleg energie. In aansluiting hierop faciliteerde het
netwerk in mei een seminar over vergoedingsmechanismen voor capaciteit (Capacity Remuneration
Mechanisms (CRM)), een rondetafel over distributietarieven op basis van capaciteit in september en
ondersteunde het netwerk in november een Benelux-conferentie over energiesystemen en
klimaatveranderingen. Internationaal werd het netwerk op de kaart gezet tijdens een conferentie
over de EU-Energie Unie in Madrid en de ‘2nd Netherlands-North Rhine-Westphalian Energy
Conference’ in Neuss.
1.3.2. Noordzee Windenergie Netwerk – Regionale samenwerking om 2030 doelstellingen te halen
De ministers van Energie van de Noordzeelanden ondertekenden op 6 juni de Politieke Verklaring
over energiesamenwerking van de landen rond de Noordzee. Doel is de kostenefficiënte
ontwikkeling van hernieuwbare energie op zee te faciliteren en de interconnecties tussen de landen
te bevorderen. De nieuwe samenwerking kapitaliseert op de verwezenlijkingen van het North Seas
Countries’ Offshore Grid Initiative en integreert andere initiatieven op vlak van ruimtelijke ordening,
financiering en technologie. De benadering is sterk bottom-up met oog voor sub-regionale
samenwerking in het Noordzeegebied. Het Secretariaat-Generaal heeft een basisrol in de structuur,
die verder is versterkt met duidelijke verantwoordelijkheden voor de ministers, directeurengeneraal, coördinatoren, stakeholders en de Europese Commissie. Al in het najaar kon de
samenwerking op het niveau van de werkgroepen starten, opgebouwd rond vier actiedomeinen.
1.3.3. Verbeteren van de energie-efficiëntie (EE) in steden
Steden uit de Benelux- en Noordrijn-Westfalen (NRW) werken sedert 2012 samen op het gebied van
de energetische renovatie van bestaande woningen en waar mogelijk worden
samenwerkingsverbanden aangegaan bij renovatieprojecten. Ook zijn best practices onderling
gedeeld, zijn contacten gelegd tussen de steden en de Wereldbank en de Europese Commissie en is
een overzicht van potentiele financieringsprogramma’s opgesteld. Hiermee heeft de Benelux een
stevige ‘push’ gegeven aan steden om tot meer energetische renovatie van bestaande gebouwen te
komen. Het project is thans afgesloten met een eindrapportage.
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2. LEEFMILIEU EN RUIMTE
2.1. Verbeteren van de leefomgeving
2.1.1. Aanpassen aan de effecten van de klimaatverandering
Met het oog op gezamenlijk inzicht in de gevolgen van de klimaatverandering en extreme
weersomstandigheden op het grensoverschrijdende energie- en transportsysteem van de Benelux
werden twee workshops georganiseerd. Daarbij kwam naar voor dat beide grensoverschrijdende
systemen kwetsbaar zijn voor klimaatveranderingen en extreme weersomstandigheden, zoals hevige
neerslag, stijgende waterstanden, hittegolven, periodes van extreme droogte. De gevolgen zijn ook
grensoverschrijdend en betreffen niet alleen de infrastructuur, maar ook de samenleving en de
economie.
Na de workshop over risicobeheersing (november 2015) pleegden in de ‘Contactgroep Sendai’ de
nationale contactpunten van de drie landen overleg en creëerde dit een impuls voor de oprichting
van de nationale platformen in België en Luxemburg. In Nederland functioneerde dit platform reeds.
Het Secretariaat-Generaal en het ‘Permanent Secretariat of the Council of the Baltic Sea States
(CBSS)’ organiseerden een workshop over ‘Macro Regional Co-operation on Climate Change
Adaptation’, waaraan the Carpathian Convention en the Union for the Mediterranean deelnamen. De
focus van de workshop lag op de aspecten van ‘Governance’ van dergelijke grensoverschrijdende
samenwerkingen. De deelnemende samenwerkingsverbanden concludeerden gezamenlijk dat voor
de ontwikkeling van de Europese adaptatiestrategie een macro-regionale aanpak noodzakelijk is. Er
werd afgesproken dergelijke bijeenkomsten te herhalen in de volgende jaren. De resultaten van deze
workshop werden aan de Europese Commissie (DG Clima) overgemaakt.

2.1.2. Reduceren van broeikasgasemissies – lean and green transport
De logistieke clusters en instellingen van de Benelux-landen hebben zich gebogen over de uitrol
van het programma Lean & Green dat ondernemers en overheden ertoe wil aanzetten om hun
CO2-uitstoot op vijf jaar tijd met 20% te verminderen. De partners hebben zich ertoe verbonden
om de zichtbaarheid van het programma Lean & Green op Benelux-niveau te vergroten door
gezamenlijke events te organiseren en middelen te delen.
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2.1.3. Bewust maken van en leren over klimaatverandering
Een gezamenlijke conferentie Benelux/Grande Région met als titel ‘Kan natuur- en milieueducatie als
hefboom voor verandering fungeren in een wereld in crisis?’ vond in het najaar plaats. Op basis
daarvan wordt momenteel een pedagogische tool met een gemeenschappelijke meerwaarde
uitgewerkt. Deze tool zal veldwerkers (educatoren, docenten,…) helpen om een meer inzichtelijke
doch complete boodschap naar de bevolking uit te dragen rond complexe vraagstukken, zoals het
klimaatbeleid.
Deze conferentie vormt de start van een nieuwe gecoördineerde samenwerkingscyclus over drie
jaren (2016-2018) rond het thema Educatie/Klimaatverandering.
2.1.4. Verbeteren van de luchtkwaliteit
Het huidige niveau van ammoniakemissies in Noordwest-Europa overstijgt de Europese normen,
veroorzaakt biodiversiteitsverlies en indirect ook te hoge concentraties fijn stof. Deze emissies
worden voor een belangrijk gedeelte veroorzaakt door landbouwactiviteiten. Gezien de gedeelde
problematiek is er besloten tot een gezamenlijk onderzoek naar methoden om ammoniakemissies
terug te dringen. Een concept onderzoeksvoorstel is inmiddels opgesteld waarna een eerste
workshop zal worden georganiseerd met experts. Indien besloten wordt tot een uitgebreidere
aanpak zal EU-cofinanciering worden gezocht (INTERREG). Ook is veel kennis en ervaring tussen de
Benelux-partners en Noordrijn-Westfalen (NRW) uitgewisseld over bijvoorbeeld het beleid ten
aanzien van dieselvoertuigen en de nationale luchtkwaliteitsplannen.
2.1.5. Afstemmen milieuwetgeving voor bedrijven in grensgebieden
Dit project beoogt een model voor de gelijke behandeling van milieuvergunningen inzake
geluidsregelgeving in grensoverschrijdende bedrijventerreinen. Het eerder opgestelde
gemeenschappelijk grensoverschrijdend toetsingskader voor vergunningsaanvragen werd technisch
verfijnd en gevalideerd. Een ontwerp van een Benelux-beschikking is voor bestuurlijke goedkeuring
door de partners van de zogenaamde Albertknoop klaargemaakt en zal naar verwachting begin 2017
ter goedkeuring aan het Comité van Ministers worden voorgelegd.
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2.2. Bevorderen van de biodiversiteit
STRATEGISCH OVERLEG
De directeuren Natuur, Jacht, Bossen kwamen op 20 september bijeen. Zij hebben o.m. vastgelegd
hoe de biodiversiteitsaspecten in het Gemeenschappelijk Werkprogramma 2017-2020 van de
Benelux op horizontale wijze dienen te worden opgepakt en de voortgang van de
ratificatieprocedure van het protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op het gebied van
de jacht en de vogelbescherming geëvalueerd.
2.2.1. Streven naar een duurzaam evenwicht tussen natuurbehoud en economische ontwikkeling
Gelet op het grotere aantal stikstofuitstotende bedrijven aan weerszijden van de grens, vond er
intensievere samenwerking tussen Nederland en het Vlaamse Gewest plaats. De directeuren Natuur,
Jacht, Bossen hebben in hun vergadering van 20 september afgesproken dat dit thema niet langer in
Benelux-verband maar louter bilateraal zou worden behandeld.
2.2.2. Opzetten referentiedocument aquatische biodiversiteit en waterkrachtcentrales
De gemeenschappelijke voortgangsrapportage 2012-2015 over de toepassing van de Beneluxbeschikking inzake de vrije migratie van vissoorten in de hydrografische stroomgebieden van de
Benelux-landen is tot stand gebracht en van conclusies voorzien. Daarbij wordt er met name op
gewezen hoe belangrijk het is om beheerders en ontwerpers van waterkrachtcentrales ontvankelijk
te maken voor de bescherming van de biodiversiteit door bijv. de ontwikkeling van zogenaamde
visvriendelijke voorzieningen te stimuleren.
Voorts is een indicatieve lijst opgesteld van de beste beschikbare technieken voor voorzieningen bij
waterkrachtcentrales waarmee hernieuwbare energie kan worden ontwikkeld en tevens zorg voor
de biodiversiteit wordt gedragen.
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2.3. Veiligstellen van de voedselketen

2.3.1. Beschermen van de consument door het waarborgen van de veiligheid van de voedselketen
Noordrijn-Westfalen (NRW) heeft een delegatie van de Benelux uitgenodigd voor een ontmoeting
met ondernemers die diervoeders vanuit de visie van circulaire economie produceren en
distribueren. Dit soort bijeenkomsten maakt de barrières voor en de behoeften van de sector
inzichtelijk voor overheidsvertegenwoordigers, die daarover dan kunnen terugkoppelen aan de
bevoegde autoriteiten.
Op verzoek van de sector hebben de hoofden van de veterinaire diensten verder een beschikking
opgesteld die voorziet in de territoriale uitbreiding van het toepassingsgebied van de Beneluxbeschikking inzake de grensbeweiding van runderen aan de intra-Benelux-grenzen, zodat
grensbeweiding mogelijk wordt met runderen die afkomstig zijn van bedrijven die in andere
gemeenten dan grensgemeenten gevestigd zijn, ook buiten het weideseizoen.
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2.4. De transitie naar een circulaire economie bespoedigen

2.4.1. Stimuleren van ‘ecodesign’
Op initiatief van het Luxemburgse voorzitterschap resulteerde de door de drie landen uitgezette
koers in de vaststelling op 12 december door het Comité van Ministers van een Benelux-richtlijn
betreffende de praktische toepassing van de circulaire economie. In de richtlijn worden de drie
landen ertoe aangezet om tijdens de komende vier jaren (2017-2020) nauwer samen te werken, door
o.m. een gezamenlijke studie op te zetten teneinde repareerbaarheidscriteria voor bepaalde
producten aan te leggen of nog de belangrijkste lessen te analyseren van een Beneluxconferentiecyclus over educatie voor transitie naar een meer duurzame economie en samenleving
(zie 2.4.3).
2.4.2. Afvalmanagement
Het Secretariaat-Generaal heeft de follow-up aan het Comité van Ministers verzorgd ten aanzien
van de implementatie van de Benelux-aanbeveling betreffende criteria die bepalen wanneer nuttig
toegepast papier niet langer als afval wordt aangemerkt. Deze aanbeveling introduceert
gelijkluidende End of Waste-normen voor papiergrondstof in de Benelux. De prioriteit ligt thans bij
een nieuwe Benelux-aanbeveling aangaande Bouw- & Sloopafval. Dit is de grootste afvalstroom in
de EU. Een eerste concept-aanbeveling, gebaseerd op een recent door de Europese Commissie
samen met het bedrijfsleven opgesteld protocol, is inmiddels gereed. De aanbeveling bevat ook een
overzicht van relevante best practices uit de Benelux (+ NRW). De Benelux-aanbeveling beoogt de
recycling en het hergebruik van deze afvalstroom te bevorderen. Een efficiënter gebruik hiervan
leidt tot minder beroep op primaire grondstoffen, een positief effect op de leefomgeving, beter
beheer van gevaarlijke afvalstoffen en extra (banen)kansen voor de bouwsector. In 2017 zal de
definitieve versie van de aanbeveling worden vastgesteld.
2.4.3. Waarom overgaan naar een circulaire economie
Ter gelegenheid van een academische zitting op 27 mei ontving de Luxemburgse staatssecretaris van
Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur namens het Comité van Ministers een Benelux-eindrapport
over de rol van natuur- en milieueducatie in de transitie naar een circulaire economie. Dit rapport
bevat de belangrijkste lessons learned van drie Benelux-conferenties die achtereenvolgens van 2013
t/m 2015 werden georganiseerd en benadrukt o.m. dat het belangrijk is dat het thema circulaire
economie in het onderwijspakket wordt opgenomen, maar ook dat leerkrachten zelf over
bijgewerkte kennis over de uitdagingen en impact van deze transitie beschikken.
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3. SOCIALE COHESIE

3.1. Bevorderen van de arbeidsmobiliteit
STRATEGISCH OVERLEG
De werkzaamheden ter facilitering van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit werden via de
nadere uitvoering van de Benelux-aanbeveling inzake grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit voortgezet. De strategische stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van
de ministeries van Werk uit de Benelux en Noordrijn-Westfalen (NRW), kwam in aansluiting op
voorbereidende consultaties met regionale bestuurders, uitvoeringsinstanties en sociale partners
tweemaal (juni en december) bijeen. De focus van de stuurgroep lag op de afstemming met de
Grande Région, de meeneembaarheid van beroepskwalificaties, grensoverschrijdende stages, de
vergelijkbaarheid van gegevens en het informeren van de burgers.
3.1.1. Verbeteren van de grensoverschrijdende meeneembaarheid van diploma’s
Op voorstel van het Comité van Ministers voor hoger onderwijs werden afspraken gemaakt over
verdere uitbreiding van de Benelux-samenwerking inzake Hoger Onderwijs en van de Beneluxbeschikking betreffende de automatische wederzijdse generieke niveauerkenning van diploma’s
hoger onderwijs (‘Beschikking Dondelinger’).
Onder ‘verdieping’ betreft het de automatische niveauerkenning van doctoraten (niv. 8) en van
‘associate degrees’ (niv. 5) en de ‘transitiviteit’ (automatische erkenning van diploma’s van buiten de
Benelux in de ganse Benelux).
Onder ‘verbreding’ vond, in samenwerking met het Franse Ministère de l’Éducation Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en in het kader van de Journées Campus France-Benelux,
verkennend expertenoverleg plaats over de mogelijke automatische niveau-erkenning met Frankrijk.
Tevens werd nauwere samenwerking tussen de instanties voor erkenning en kwaliteitscontrole voor
diploma’s vooropgesteld.
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3.1.2. Beroepskwalificaties
De werkzaamheden van de expertgroep hebben geleid tot een uitvoeringsplan met afspraken over
enkele praktische aanvullende maatregelen gericht op transparantie, vergelijkbaarheid en
meertaligheid (de afspraken raken niet de kwalificaties als zodanig). Deze richtsnoeren zijn van
toepassing op beroepen die geïdentificeerd zijn door de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen
(NRW).
3.1.3. Grensoverschrijdende stages
Er werd een pilot rond grensoverschrijdende arbeidsmarktgerichte stages met de FOREM (Service
public wallon de l'Emploi et de la Formation) ontwikkeld, teneinde de obstakels en remmen op de
mobiliteit te identificeren en denksporen voor oplossingen binnen de Benelux aan te reiken. De
operationele introductie van de stages vond aan het einde van het jaar plaats tussen België en
Luxemburg. Stages in het kader van het onderwijs worden ontwikkeld via diverse pilots die door
verschillende partners in grensgebieden worden opgezet.
3.1.4. Verzamelen en verspreiden van grensoverschrijdende arbeidsmarktgegevens
In overleg met de statistische diensten (van de Benelux-landen, Noordrijn-Westfalen (NRW) en
Nedersaksen) en het Observatoire Interrégional du marché de l'emploi (OIE) worden concrete
samenwerkingsactiviteiten verder voorbereid. Doelstelling is om stapsgewijze te komen tot een set
van vergelijkbare indicatoren. Een goede afstemming daarbij voorkomt dubbel werk.
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3.1.5. Informatievoorziening inzake arbeidsmobiliteit
a.

Benelux-portal

De portal werd uitgebreid met een module Erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties. Zo
kunnen (potentiële) grensarbeiders gemakkelijker informatie verkrijgen over diploma’s en
beroepskwalificaties in de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW). Met het oog op de
uitbreiding van de portal met een onderdeel voor werkgevers werden een technisch
haalbaarheidsonderzoek en een budgettaire evaluatie uitgevoerd. De partners (ministeries,
gespecialiseerde instellingen, websites,…) werden geïnventariseerd.
Het (inhoudelijke en technische) onderhoud en beheer van de portal werd verder verzorgd door het
Secretariaat-Generaal.
De portal werd in totaal 84.000 keer bezocht, d.i. de beste score sinds deze werd geïntroduceerd.

b.

Benelux-grensarbeidersbrochures

De brochures voor grensarbeiders BE-LU en BE-NL zijn gepubliceerd en verspreid in een bijgewerkte
Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige versie. Deze brochures zijn elektronisch beschikbaar op
de Benelux-website en het webportaal grensarbeid, alsook op de officiële websites van meerdere
Benelux-partners.
De Benelux-brochures kennen een constant succes, zowel bij ondernemers als bij particulieren. De
PDF-versies werden online gezet op de website van de Benelux en werden ruim 38.000 keer
geraadpleegd.
c.

Dienstverlening op maat

Een inventarisatie werd uitgevoerd over de persoonlijke dienstverlening aan grensarbeiders in de
Benelux en de buurlanden (waaronder Noordrijn-Westfalen (NRW)). Een advies is in voorbereiding
over de inrichting van een zo geïntegreerd mogelijke inrichting van back offices die gespecialiseerde
informatie geven aan andere dienstverlenende instellingen. Door de samenhang te bevorderen
tussen front offices en back offices ontstaat een efficiënte en hoogwaardige structuur van
persoonlijke dienstverlening aan de grenswerker.
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3.2. Verbeteren van de grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit

3.2.1. Het verbeteren van grensoverschrijdende informatiedoorstroming
Het Secretariaat-Generaal publiceerde het rapport ‘Patiënten Zonder grenzen. Grensoverschrijdende
patiëntenstromen in de Benelux’, wat een ruime weerklank kreeg in de pers en bij
expertenbijeenkomsten in de Benelux-landen en in de Europese Unie. In het kader van het
Luxemburgse Benelux-voorzitterschap werd het rapport ook officieel overhandigd aan de betrokken
Europese commissaris. Met dit rapport werd de relevantie van nauwe Benelux-samenwerking inzake
gezondheidszorg duidelijk bevestigd. Een strategisch overleg besliste over de verdere Beneluxsamenwerking op dit gebied, die de volgende jaren zal worden ontwikkeld. Kernelementen hierbij
zijn het wegwerken van barrières voor grensoverschrijdende zorg en het verbeteren van de
interoperabiliteit van eHealth informatie.

3.3. Stedelijke sociale cohesie

3.3.1. Bestrijding van kinderarmoede in stedelijk verband
Wegens het ontbreken van grensoverschrijdende elementen kon er na beraad geen project in het
kader van de Benelux-samenwerking worden vastgesteld.
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4. ECONOMIE EN KENNIS
De oprichting van een Strategisch Overleg Economische zaken heeft niet plaatsgevonden. De
aanduiding van ´Duurzame Economie´ als kernthema en het toenemende aantal economische
dossiers noopt echter tot de oprichting van een dergelijke hoogambtelijke aansturing.

4.1. Interne Benelux-markt voor banen en groei
4.1.1. Versterken van de interne markt voor detailhandel




Uitvoering gevend aan het ‘Benelux-actieplan voor banen en groei’ dat de drie Benelux-premiers
in april 2015 lanceerden, werd een studie uitgevoerd om de barrières voor een ‘Benelux Interne
Detailhandelsmarkt’ te benoemen. De studie ‘Benelux Detailhandel 2025’ beschrijft de Beneluxretail-sector, -markt en de ontwikkelingen daarin en inventariseert de barrières die
ondernemingen ondervinden bij het benutten van de Benelux-markt.
Uitvoering gevend aan de Benelux-aanbeveling inzake territoriale leveringsbeperkingen in de
Benelux werd op 19 oktober een enquête gelanceerd die zich richt op detailhandelaren in
België, Nederland en Luxemburg. Zij wil vaststellen of er sprake is van territoriale
leveringsbeperkingen in de toeleveringsketen van de detailhandel in de Benelux en een
inschatting verschaffen over de aard en omvang van het fenomeen.

4.1.2. Merkenrecht – aanpassing aan het EU-merkenrecht
De Benelux blijft een voorloper in Europa met eengemaakt recht op vlak van merken, tekeningen en
modellen. Tegelijkertijd blijft het Intellectueel Eigendomsrecht een uniek domein voor gezamenlijke
implementatie. Zo maakten de landen goede voortgang met de aanpassing van het Benelux-verdrag
inzake de Intellectuele Eigendom aan de richtlijn EU 2015/2436. De landen bereikten een akkoord
over de implementatie van de meeste bepalingen van de richtlijn. Daarbij kozen ze om zo nauw
mogelijk aan te leunen bij de letterlijke bepalingen en de structuur van de richtlijn, die erop gericht is
de harmonisering van het merkenrecht binnen de EU te versterken.
4.1.3. Uitwisselen van standpunten op het gebied van mededingingsbeleid
Concreet werd in de eerste helft van 2016 de Nederlandse ontwerp-wettekst ter omzetting van
richtlijn (2014/104/EU) voorgesteld aan de overige Benelux-partners en intensief besproken.
Vervolgens zijn de Belgische en Luxemburgs delegaties met deze bagage aan de slag gegaan met hun
nationale omzetting.
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4.1.4. Services Card bijeenkomst
In samenwerking met de drie werkgeversorganisaties en de Europese Commissie werd een
bijeenkomst georganiseerd over het EU-project rondom de introductie van een e-card voor
dienstverleners (services card). Onderzocht werd waar meerwaarde voor bepaalde sectoren (zoals de
bouwsector, verzekeringsbranche en zakelijke dienstverlening) in Benelux-verband zou kunnen
liggen. De nadruk lag op de verlichting van administratieve lasten, gebrekkige informatie over
nationale vereisten en het ontbreken van wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties.
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4.2. De nieuwe Benelux-economie
4.2.1. Versterken van de digitale economie en telecommunicatiemarkten
Binnen de Benelux-samenwerking werd het roaming debat (verordening (EU) 2015/2120) in de EU op
de voet gevolgd en er is waar mogelijk gezamenlijk opgetrokken in de EU onderhandelingen met als
inzet het uitfaseren van deze tarieven. Ondanks dat er nog geen definitief besluit voorlag waren de
Benelux-landen positief over de meest recente voorstellen van de Europese Commissie. Er werd
besloten om de aangekondigde Europese herziening van het regelgevend kader voor elektronische
communicatienetwerken en -diensten nader te volgen, met het oog op het bereiken van
connectiviteit zonder grenzen.
4.2.2. Onderzoeken en faciliteren van mobiele betalingen binnen de Benelux Unie
Een online enquête over het gebruik van mobiele betalingen in de Benelux werd gelanceerd en
succesvol afgerond. De resultaten werden geanalyseerd tijdens een conferentie die plaatsvond op 5
december. De conclusies van deze conferentie, waarin het aanmoedigen en faciliteren van mobiele
betalingen centraal stond, worden verder uitgewerkt. Er werden drie werkterreinen vastgesteld:
gezamenlijke bewustmakingscampagnes van voor- en nadelen van mobiele betalingen, gezamenlijke
aanpak van veiligheidsissues door bijvoorbeeld betere uitwisseling van informatie en ten slotte
samenwerking op technologisch vlak bevorderen door o.a. het creëren van een Beneluxtestomgeving voor mobiele betalingen.
4.2.3. Verduidelijken consumentenrechten over (digitale) grenzen heen
De consumentenautoriteiten van de Benelux-landen hebben zich tijdens een bijeenkomst gebogen
over oneerlijke handelspraktijken bij de doorverkoop van tickets. De autoriteiten hebben hun
standpunten uitgewisseld op basis van de wetgevingen van de landen. De Benelux heeft niet
samengewerkt rond consumentenbescherming op het terrein van pakketreizen bij gebrek aan
belangstelling van de landen.
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4.3. De Benelux-markt vanuit globaal perspectief
4.3.1. Analyseren van de Benelux economie – duidelijkere ‘Branding’ van de Benelux
Een eerste inventarisatie werd afgerond op basis waarvan een analyse is gestart om vast te stellen
welke sectoren en domeinen de Benelux bijzonder maken en waarin we excelleren en zo vast te
stellen waar er sprake is van (toekomstige) complementariteit en verwevenheid.
4.3.2. Vermindering van de obstakels voor de voltooiing van een interne markt in de Benelux
Deze bepaling uit het Jaarplan 2016, die het belang van de terugkeer van de Benelux Interne Markt
onderstreept is gebaseerd op de gezamenlijke verklaring ´Een Benelux-actieplan voor banen en groei´
van de premiers in 2015 en werd meegenomen in een aantal projecten zoals daar zijn:




de studie naar de detailhandel, die een oplijsting van obstakels bevat, inclusief de digitale
facetten daarvan;
de coördinatie op een aantal terreinen om de EU-regelgeving te implementeren of zelfs om tot
gemeenschappelijke definities te komen, zoals voor de mededingingsregels (4.1.3);
de organisatie van de bijeenkomst van de ´Services Card´ (4.1.4) waarbij de wederzijdse
erkenning van kwalificaties voor dienstverleners centraal stond.

In het kader van de uitvoering van genoemd actieplan zijn enquêtes gelanceerd in 2016 over de
bestaande belemmeringen in de markt van de mobiele betalingen en over de aard en omvang van de
territoriale leveringsbeperkingen in de toeleveringsketen van de detailhandelsmarkten. Aan de hand
van de resultaten van genoemde enquêtes zal een heldere analyse van de problematiek kunnen
worden gemaakt en, indien daartoe aanleiding bestaat en indien mogelijk, concrete
oplossingsrichtingen worden aangereikt voor de geïdentificeerde knelpunten met als doel de interne
markt te versterken.
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5. MOBILITEIT
STRATEGISCH OVERLEG
Deze samenwerking wordt aangestuurd door het Directiecomité Verkeer en Vervoer, dat jaarlijks
bijeenkomt en waaraan ambtenaren-generaal van de transportministeries deelnemen. NoordrijnWestfalen (NRW) participeert als waarnemer in dit overleg. De voortgang in de lopende dossiers
werd besproken en afspraken werden gemaakt over nieuwe dossiers.
Naar aanleiding van de gepubliceerde studie over de goederenstromen, van en naar de Benelux,
welke in opdracht van het Directiecomité werd uitgevoerd, is besloten tot het opstellen van een
‘roadmap’ met betrekking tot Benelux-samenwerking rond goederenvervoer, die ter bespreking
voorgelegd zal worden aan de betrokken ministers.
Eind 2015 werd de Benelux-beschikking van kracht welke een juridisch kader biedt voor proeven met
langere en zwaardere vrachtwagencombinaties (LZV) waarbij een intra-Benelux grens wordt
overschreden. De vorderingen met betrekking tot proefprojecten die op basis hiervan opgezet
worden werden in het Directiecomité aan de orde gesteld (zie 5.2.7).

5.1. De Benelux is goed op (de) weg
5.1.1. Stimuleren van Intelligente Transportsystemen (ITS)
Het Directiecomité Verkeer en Vervoer heeft opdracht gegeven tot intensief overleg in 2017 over dit
onderwerp en met name om tot concrete voorstellen te komen voor het opzetten van één of
meerdere ITS corridors binnen de Benelux, aanvullend op en complementair aan andere (in
ontwikkeling zijnde) ITS corridors.
Binnen het Nederlandse EU-voorzitterschap was het onderwerp ‘Intelligente Transportsystemen’ als
prioriteit vastgesteld. De resultaten daarvan vormen een goede basis om ook op Benelux-niveau
verdere stappen te zetten.
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5.1.2. Samenwerking inspectiediensten wegvervoer
Op basis van de Benelux-beschikking betreffende grensoverschrijdende samenwerking inzake
wegvervoerinspectie (in afwachting van de inwerkingtreding van het zgn. Verdrag van Luik
dienaangaande) vonden drie gezamenlijke inspecties plaats die tot doel hadden om kennis en
ervaring uit te wisselen en langs die weg ook tot grotere uniformiteit in de handhaving binnen de
Benelux te komen. Hetzelfde geldt voor het gezamenlijk organiseren van opleidingen en het
openstellen van elkaars opleidingen voor inspecteurs uit de andere landen. Dit levert daarnaast
schaalvoordelen op. Thema’s die aan de orde kwamen waren met name ADR (gevaarlijke stoffen) en
arbeidstijdenregelgeving/handhaving (TRACE).
Binnen het betreffende overleg is vastgesteld dat middels dit soort gezamenlijke acties (controles en
opleidingen) inmiddels een uitstekende grensoverschrijdende communicatie is ontstaan tussen de
inspecteurs.
Voor wat betreft de uitwisseling van data is eind 2015 afgesproken om te komen tot een gezamenlijk
systeem van ‘risk rating’ waarbij zowel positieve als negatieve inspectieresultaten worden gedeeld
waardoor gerichter gecontroleerd kan worden. Er werd overeenstemming bereikt over de ontwerptekst van een Benelux-beschikking welke hiervoor de juridische basis zal leveren. Deze beschikking
kan naar verwachting in de eerste helft van 2017 ondertekend worden. Besprekingen zijn volop
gaande om uiteindelijk tot geautomatiseerde uitwisseling van gegevens te komen.
5.1.3. Afstemming rond Belgische plannen wegbeprijzing
Van Belgische zijde is tijdens de jaarlijkse vergadering van het Directiecomité een toelichting gegeven
op de ervaringen tot nog toe met het op 1 april gestarte systeem van wegbeprijzing in België.
Daarnaast is op verzoek van Nederland overleg gestart met België om te bezien of handhaving van
tolregelgeving ook onder de bestaande internationale afspraken gebracht kan worden en om
desgevallend tot een uitvoeringsafspraak ter zake te komen. Nederland voert voor de bekostiging
van twee nieuwe wegprojecten (Blankenburgverbinding en ViA15) ter plaatse een tolheffing in.
5.1.4. Duurzame mobiliteit – Elektrisch rijden en alternatieve brandstoffen
De Benelux-landen hebben hun nationaal beleidskader voor de ontwikkeling van de markt voor
alternatieve brandstoffen in de transportsector en de uitrol van de bijbehorende infrastructuur
overeenkomstig richtlijn 2014/94/EU vastgesteld. De landen verwijzen in dit beleidskader tevens
naar de regionale Benelux-samenwerking. De autoriteiten hebben zich bereid verklaard om de
nationale beleidskaders gezamenlijk te presenteren en de samenwerking bij de regionale
cofinanciering te versterken.
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5.1.5. Verbeteren van duurzame mobiliteit in steden
Na jarenlange verbetering van de ongevallencijfers op de weg lijkt deze ontwikkeling thans in de
Benelux af te vlakken dan wel om te keren. Daarom is door de Benelux-landen en NoordrijnWestfalen (NRW) aandacht besteed aan het uitwisselen van best practices binnen de stedelijke
context. Thema´s als infrastructuur, handhaving en educatie hebben daarbij in het bijzonder
aandacht gekregen. Daarnaast is aandacht besteed aan nieuwe stedelijke vervoersmiddelen zoals de
skateboard, de elektrische step en de inklapbare elektrische fiets. Er lopen verschillende
onderzoeken hierover binnen de Benelux die gevolgd worden. Ook zijn nieuwe stedelijke
mobiliteitsinitiatieven, geïnitieerd door private partijen, aan de orde gekomen.
5.1.6. Erkennen technische goedkeuringen
Onze landen werken aan een automatische wederzijdse erkenning van individuele technische
goedkeuringen van elektrische voertuigen. Er werd onderzoek verricht naar de uitvoerbaarheid van
de beoogde Benelux-regeling in het licht van bestaande nationale regelgeving. Een aantal
wijzigingsvoorstellen in de ontwerptekst van de beschikking ligt nu ter bespreking voor.
5.1.7. Opzetten proefproject digitale vrachtbrief
Het gebruik van een digitale vrachtbrief in het wegvervoer kan tot grote besparingen leiden voor de
sector en voor de overheid.
In Benelux-verband wordt gewerkt aan een grensoverschrijdend project. Hiervoor dient in de eerste
plaats de juridische basis geschapen te worden. Een ontwerp van de Benelux-beschikking wordt
begin 2017 besproken met de wegvervoersinspectiediensten omdat de vrachtbrief ook een
belangrijk document is in verband met controle en handhaving. De start van het proefproject is
voorzien voor uiterlijk 1 december 2017.
5.1.8. Uitwisseling van kilometergegevens
Nederland en België zijn in oktober tot een akkoord gekomen rond ‘carpass’, als instrument om
kilometerfraude bij verkoop van tweedehandswagens tegen te gaan.
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5.2. Optimaal benutten van de Benelux-samenwerking per spoor,
water en door de lucht
5.2.1. Samenwerking luchtverkeersbegeleiding
Op het niveau van de luchtverkeersbegeleiding worden bilaterale besprekingen gevoerd tussen
België en Luxemburg.
5.2.2. Afstemming regelgeving voor inzet drones voor transportdoeleinden
Een eerste bijeenkomst over drones vond plaats in aanwezigheid van de directies Civiele Luchtvaart
van de Benelux-landen en van Frankrijk, de Europese Commissie en het Europees Parlement alsook
koepelorganisaties en onderzoeksinstellingen die gespecialiseerd zijn in drones voor civiel gebruik.
De Benelux-stakeholders hebben de mogelijkheid overwogen om een Benelux-platform voor civiele
drones op te richten. Verder hebben de Benelux-landen het licht op groen gezet voor het instellen
van een ad-hoc werkgroep over de technische kenmerken en de regelgeving voor drones.
5.2.3. Opstellen railagenda voor regionaal grensoverschrijdend personenvervoer
Er heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de Benelux-landen en Duitsland om te komen tot
de railagenda tot de opstelling waarvan eind 2015 was besloten. Deze railagenda is belichaamd in de
‘Verklaring van Rotterdam’ over personen spoorverkeer welke tijdens de spoortop op 21 juni
ondertekend werd.
Hierin is de gezamenlijke ambitie uitgesproken om de internationale reiziger centraal te stellen en te
bevorderen dat deze reiziger een soepele reis door de internationale keten heeft. Afgesproken werd
om de samenwerking rond reisinformatie, ticketing en tariferingen te intensiveren. Daarnaast
tekenden België en Nederland op dezelfde datum de bilaterale verklaring ‘Verbetering van het (kort-)
grensoverschrijdend spoorvervoer tussen België en Nederland’ tot verbetering van het vervoer
tussen Brussel en Amsterdam, Roosendaal en Antwerpen en Maastricht en Luik.
5.2.4. Afstemmen in tripartiete Maasoverleg
De Maas, onderdeel van het Europese TEN-T kernnetwerk, en de daarop aansluitende vaarwegen in
de regio Luik, Maastricht, Hasselt zijn druk bevaren. Vlaanderen, Wallonië en Nederland zitten samen
in het zogenaamde tripartiete Maasoverleg om elkaar te informeren over beleid en maatregelen met
betrekking tot het scheepvaartbeheer en om hierover zoveel mogelijk tot afstemming te komen. Het
gaat daarbij onder meer over afstemming bij grote werken, de implementatie van de ‘River
information Services’ en over debietbeheer.
Met betrekking tot dat laatste is besloten om de in het Vlaams-Nederlands verdrag inzake de afvoer
van het water van de Maas vastgelegde regeling met betrekking tot de waterverdeling vanuit de
Maas over het Vlaamse en Nederlandse vaarwegenstelsel in periodes van ‘laagwater’ middels een
Benelux-beschikking aan te vullen met een regeling waar ook Wallonië bij betrokken is.

30 / 54

5.2.5. Benelux Maritiem Overleg
De maritieme autoriteiten hebben toegelicht hoe zij richtlijn 2010/65/EU, die de inrichting van een
maritime single window (MSW) impliceert, implementeren. Bij uitbreiding heeft elk Benelux-land een
national single window ontwikkeld, een webportaal dat bedoeld is om administratieve transport- en
logistieke documenten te centraliseren.
5.2.6. Implementeren internationaal arbeidsverdrag zeevarenden
De Benelux-beschikking betreffende de intra-Benelux wederzijdse erkenning van maritieme
trainingsinstituten en de door deze instituten afgegeven bekwaamheidsbewijzen voor zeevarenden,
is op 20 oktober ondertekend en van kracht geworden.
Verder werd besloten om te komen tot een juridisch Benelux-instrument met betrekking tot vervoer
van personeel van en naar offshore windmolenparken. Dit instrument zal een uitzondering inhouden
voor dagvaart op een regel uit het ILO verdrag arbeidsvoorwaarden zeevarenden dat voor alle
zeevaart, ook voor kleinere schepen (<500GT) voorzien moet worden in slaapaccommodaties voor de
zeevarenden en op de regel dat er maximaal 12 personen als passagier vervoerd mogen worden en
dat de boventallen daarop aangemerkt worden als zeevarenden.
5.2.7. Langere en zwaardere vrachtwagencombinaties (LZV)
Eind 2015 werd de Benelux-beschikking betreffende proeven met langere en zwaardere
vrachtwagencombinaties (LZV) waarbij een intra-Benelux grens wordt overschreden van kracht,
welke een juridisch kader biedt voor dergelijk grensoverschrijdend vervoer.
De geldende en in ontwikkeling zijnde regelgeving met betrekking tot LZV in Nederland, het Vlaams
Gewest en het Waals Gewest werden naast elkaar gelegd en besproken. Ook werd een werkbezoek
afgelegd aan de testbaan in Lelystad van de Nederlandse Rijksdienst voor het wegverkeer, waar een
aantal technische proeven met een LZV werden uitgevoerd.
Op basis hiervan werd een ontwerp van technische uitvoeringsafspraak opgesteld voor, in eerste
instantie, een grensoverschrijdend LZV-proef tussen Nederland en het Waals Gewest. Het Waals
Gewest heeft op 1 januari 2017 een proef gestart met een mogelijkheid om hierbinnen ook
grensoverschrijding toe te laten. De regelgeving in het Vlaams Gewest voor een nieuw proefproject
met eventueel ook de mogelijkheid tot grensoverschrijding is nog in ontwikkeling.
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5.3. Douaneoverleg

STRATEGISCH OVERLEG
De douaneautoriteiten van de drie landen kwamen op 26 oktober bijeen. Het strategisch overleg was
samengesteld uit de administrateurs-generaal en directeuren-generaal van de ministeries van
Financiën van de Benelux-landen. De douaneautoriteiten bespraken het project m.b.t. de
digitalisering van de procedures voor goederenafhandeling tussen de Benelux-landen en India. Een
ander onderdeel heeft betrekking op de analyse van hinterlandverbindingen zoals de opslag van
goederen in tijdelijke opslagplaatsen en binnenlandse terminals. Ten slotte stond de zichtbaarheid
van de douane op de agenda. Sinds verscheidene jaren voeren de Benelux-landen gezamenlijke
controles en inspecties uit. Dit sluit aan bij de wens van het Strategisch Overleg Douane om samen te
werken op operationele projecten die tot concrete resultaten leiden.
5.3.1. Streven naar papierarm douanevervoer
Bij papierarm douanevervoer voor de binnenvaart wordt een groot aantal papieren documenten
vervangen door één papieren document met streepjescodes aan de hand waarvan alle zendingen
aan boord van een binnenvaartschip kunnen worden geïdentificeerd. In overleg met bedrijven en de
douaneadministraties werd het project uitgebreid met een aantal reders voor België en Nederland.
De start van het grensoverschrijdende project papierloos douanevervoer over de weg is opgeschort
tot meer klantbedrijven hieraan willen deelnemen.
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6. VEILIGHEID EN PERSONENVERKEER
Door de terreuraanslagen in Parijs en Brussel is het veiligheidsvraagstuk als gemeenschappelijk punt
van zorg meer dan ooit centraal komen te staan. Het spreekt dan ook voor zich dat dit thema hoog
op de politieke agenda van de Benelux blijft staan en onze landen stevig inzetten op een
doeltreffende grensoverschrijdende samenwerking om de uitdagingen op dit terrein aan te gaan.
Bovendien zijn de resultaten van deze versterkte samenwerking een belangrijke proeftuin voor
Europa.
De Benelux heeft van 18 november tot 2 december verschillende events rond het thema veiligheid
georganiseerd. Voorts werd een nieuwsbrief over 'grenzeloze veiligheid' gepubliceerd en verspreid.

6.1. Binnenlandse veiligheid
De Centrale overleggroep Senningen (COG) is verantwoordelijk voor de monitoring van de uitvoering
van het actieplan Senningen 2013-2016, dat door de bevoegde ministers van de drie landen werd
ondertekend.
De Benelux-partners hebben gewaakt over de adequate uitvoering van de projecten uit het Actieplan
Senningen voor 2016 en hebben nieuwe initiatieven opgestart.
6.1.1. Optimaliseren van het Benelux-Politieverdrag van 2004
Op basis van de in de loop van het jaar uitgevoerde werkzaamheden om de huidige leemten in het
Benelux-Politieverdrag op te vangen en tot een updatings-/upgradingsproces over te gaan, is een
gezamenlijk rapport ter attentie van de Benelux-ministers voorbereid.
Tijdens hun bijeenkomst op 18 november hebben zij een gemeenschappelijke verklaring omtrent de
verdere samenwerking ondertekend met het oog op de herziening van het Benelux-Politieverdrag. In
dat kader hebben zij ermee ingestemd het verdrag aan te passen en uit te breiden, onder meer op
het vlak van de algemene bevoegdheidsregeling, de uitwisseling van informatie, de
grensoverschrijdende opsporing en de grensoverschrijdende achtervolgingen.
6.1.2. Opstellen van het vierde actieplan Senningen
De geïnstitutionaliseerde Benelux-samenwerking op het gebied van binnenlandse veiligheid wordt
door het Comité van Ministers (JBZ) voorzien van structuur en richtlijnen door middel van de
Senningen Actieplannen.
Het ontwerp-Senningen Actieplan 2017-2020 bestaat uit vijf hoofdstukken. Naast twee hoofdstukken
over politiesamenwerking en het beheer van crisissen en rampen zijn drie hoofdstukken over
justitiële samenwerking, bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en
migratievraagstukken toegevoegd. Deze uitbreiding doet zowel recht aan de gemaakte afspraken uit
het oorspronkelijke memorandum van Senningen als aan de nieuwste ontwikkelingen van de
Benelux-samenwerking op het terrein van binnenlandse zaken en justitie.

33 / 54

6.2. Politiële samenwerking
Het Benelux Strategisch overleg Politie, dat de politiesamenwerking in de Benelux aanstuurt, is op 23
februari en op 30 november bijeengekomen.
6.2.1. Optimaal benutten van de bestaande afspraken en instrumenten inzake politiesamenwerking
a)

Informatie-uitwisseling

De nationale politie in Nederland en de Belgische geïntegreerde politie hebben besloten om het
uitvoeringskader inzake de uitwisseling van blacklists voor ANPR-systemen (nationale bestanden van
gestolen voertuigen en gestolen kentekenplaten) te verlengen tot 31 januari 2017.
De partners hebben gewerkt aan de actualisering van de Benelux-brochure, die bedoeld is om de
politiediensten te informeren over de mogelijkheden op het vlak van autonome politiële informatieuitwisseling. De publicatie van de nieuwe brochure is voorzien voor 2017.
Op 30 november heeft het Benelux Strategisch overleg Politie de werkgroep de opdracht gegeven de
mogelijkheden te onderzoeken voor wat betreft de optimalisering van informatie-uitwisseling tussen
politiediensten met betrekking tot geradicaliseerde personen.
b)

Opleiding

De cursus ‘Zonder zorgen de grens over’ is uitgerold geworden naar Oost- en West-Vlaanderen en
naar Zeeland en dit door een ‘train the trainers’-opleiding.
c)

Gemakkelijker toegang tot politie-informatie

Benelux-‘app’
Er is al veel voortgang geboekt samen met de Nederlandse politieacademie van Apeldoorn in het
kader van de ontwikkeling van deze app die politieambtenaren op het terrein moet helpen om hun
bevoegdheden te kennen bij grensoverschrijdend optreden.
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d)

Bijstand

Productafpersing
De bestaande samenwerking rond productafpersing wordt opgeheven. Deze laatste werd in 2005
opgericht om de grensoverschrijdende samenwerking in de Benelux inzake gijzelingen, ontvoeringen
en afpersingen af te stemmen. In totaal werden vijf oefeningen (CPX en FTX) gehouden, waarbij de
laatste werd uitgebreid met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW). Tijdens de oefeningen
konden tal van politiële werkprocedures worden gestroomlijnd en kon de politiepraktijk worden
verbeterd.
Wel is de kadernotitie ‘Politiesamenwerking in de Benelux-kadernotitie grensoverschrijdende
samenwerking in de Benelux inzake gijzelingen, ontvoeringen en afpersingen’ geactualiseerd en
aangevuld met Noordrijn-Westfalen (NRW). Doel van deze kadernotitie is te komen tot praktische
werkbare en acceptabele oplossingen om de samenwerking te verbeteren. Verder is het de
bedoeling van deze notitie om de landen te informeren over hun mogelijkheden en te volgen
procedures.
Telecommunicatie
Daar het niet mogelijk is om na 5 tot 10 kilometer over de grens te communiceren binnen het
nationale Tetra-netwerk (C2000, Astrid, Renita) houdt dit in dat de veiligheid van politiemensen die
vooral een niet geplande actie over de grens moeten verrichten in gevaar kan komen. Dit omdat de
verbinding met de leidende meldkamer niet mogelijk is.
Een akkoord is bijna gereed om ‘semi-roaming’ te realiseren tot aan de implementatie van een Inter
System Interoperability for Tetra-TetraPol Networks of ISITEP. De communicatieapparatuur die wordt
gebruikt door politievoertuigen in de grensstreek en bijzondere interventiediensten wordt hiermee
uitgerust.
e)

Netwerk van verbindingsofficieren

Dit project werd in 2016 niet verder uitgediept.
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6.2.2. Intensiveren en optimaliseren van grensoverschrijdende operationele politiesamenwerking
Er zijn zeven burenoverleggen opgestart. Volgende onderwerpen komen aan bod: info-uitwisseling,
gemeenschappelijk criminaliteitsbeeld en gezamenlijke patrouilles.
Op één na heeft elk burenoverleg ondertussen ook zijn eigen naam, nl.:
 Nedermaas (Lama, BiHoRi en Maastricht) is al 4 keer samengekomen;
 Herbahevo (Pays de Herve, Bas Meuse, Heuvelland en Voeren) is al 3 keer samengekomen;
 Markant (Markiezaten en Antwerpen) is al 4 keer samengekomen;
 Vlaanderenoverleg (Zeeland en alle zones van Oost- en West-Vlaanderen) is al 3 keer
samengekomen;
 Taxandria (De Baronie en Turnhout) bestond reeds en is sedert september 2015 al 6 keer
samengekomen;
 Het PBO (Hart van Brabant en Eindhoven – Lommel, Noorderkempen, Hano) is al 3 keer
samengekomen;
 Maas&Kempen (Maaseik, NOL – Weert en Echt) is al 2 keer samengekomen.
Het Benelux-landenoverleg Politie is tweemaal samengekomen. Elk burenoverleg heeft zijn
vertegenwoordiger in het landenoverleg aangeduid. Een belangrijk thema was de bespreking van de
samenwerkingsoverleggen in het kader van de gezamenlijke patrouilles. Ook de Koninklijke
Marechaussee (KMAR) neemt deel aan het landenoverleg.
6.2.3. Voorkomen en bestrijden van gewelddadig radicalisme en terrorisme
Op 26 februari vond er een seminarie plaats op het Secretariaat-Generaal met als thema:
‘Vroegtijdige signalering van radicalisme in de grensstreek’. Deelnemers waren politiemensen,
magistraten en beleidsmedewerkers.
Naar aanleiding van de conclusies en adviezen komende uit deze meeting is het uitwisselen en
gezamenlijk analyseren van informatie een topprioriteit. Zo werden volgende aanbevelingen
geformuleerd:
 het koppelen van single points of contact om informatie uit te wisselen en afspraken te maken
over analyse en eventuele opvolging;
 het maken van gezamenlijke analyses met betrekking tot informatie over gemeenschappelijke
radicaliserende personen in de verschillende landen;
 het agenderen van ‘radicalisering’ in de burenoverleggen en het maken van concrete afspraken
over een gezamenlijke aanpak;
 het delen van best practices via buren- en landenoverleg.
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6.3. Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit
De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit heeft zowel een preventieve als een
repressieve component. Enerzijds betreft het, het voorkomen van het faciliteren van illegale
activiteiten door criminelen de mogelijkheid te ontnemen gebruik te maken van de legale
bestuurlijke infrastructuur. Anderzijds gaat het om gecoördineerde interventies van alle betrokken
actoren teneinde de activiteiten van georganiseerde criminaliteit een halt toe te roepen.
De Benelux heeft de basis gelegd voor een grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak van
georganiseerde criminaliteit en heeft daarmee als voorbeeld gefungeerd voor de EU.
De Benelux-partners en Noordrijn-Westfalen (NRW) hebben het Benelux-rapport Tackling Crime
Together met daarin een stand van zaken en concrete aanbevelingen opgesteld en verspreid naar de
ministers, parlementariërs en andere geïnteresseerden. Het rapport werd gepresenteerd aan de
Europese Unie (EU) tijdens een EU-voorzitterschapsconferentie over bestuurlijke aanpak die
plaatsvond in Amsterdam op 21 en 22 maart, zoals aan de burgermeesters tijdens een door de
Euregio Maas-Rijn (EMR) georganiseerde conferentie in Maastricht.
Deze Benelux-samenwerking is goed ontvangen door de Europese Commissie en wordt als voorbeeld
voor Europa gezien. Dat blijkt ook uit de vermelding van het project in de JBZ-Raadsconclusies van
juni.
De partners hebben gewerkt aan de follow-up van de aanbevelingen uit het Benelux-rapport Tackling
Crime Together. Dat betreft vooral werkzaamheden met betrekking tot de oprichting – met financiële
steun van de Europese Commissie – van een grensoverschrijdend Benelux informatie- en
expertisecentrum in de Euregio Maas-Rijn.

6.4. Inzetten op andere grensoverschrijdende veiligheidsitems

6.4.1.

Samenwerken op het gebied van cyberveiligheid

Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft ermee ingestemd dat het Secretariaat-Generaal in het
voorjaar van 2017 in Benelux-verband (+ Noordrijn-Westfalen) een politie-studiedag over
cybercriminaliteit organiseert.
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6.5. Justitie
6.5.1.

Nemen van maatregelen tegen mensenhandel

De Benelux-brochure over het verwijzingsmechanisme voor slachtoffers van mensenhandel werd
uitgezet bij de bevoegde ministers, instanties en diensten.
Onder impuls van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux Unie hebben de bevoegde
ministers van onze landen tijdens een ministersconferentie op 2 december in Luxemburg een
intentieverklaring ondertekend waarin ze hun wens te kennen geven om de strijd in
grensoverschrijdend verband op te voeren en de samenwerking te versterken tussen de diverse
partijen die over deze problematiek gaan (politie, gerechtelijke overheden, opvangcentra, ...). De
ministers willen vooral good practices delen, 'contact points' instellen om de grensoverschrijdende
uitwisseling te faciliteren en gezamenlijke opleidingen organiseren ten behoeve van al dan niet
gespecialiseerde eerstelijnspartners.
Deze intentieverklaring kwam tot stand in het verlengde van twee opleidings- en brainstormdagen
voor stakeholders bij het Secretariaat-Generaal. De opleidingsdag vond plaats op 29 september en
handelde over opvang, bijstand en bescherming van slachtoffers. De brainstormdag vond plaats op
17 oktober en had betrekking op de coördinatie en de samenwerking in Benelux-verband op het
terrein van mensenhandel (overbrenging, verblijfsvergunning, samenwerking politie/justitie en
maatschappelijk werkers).
Vermeld dient nog te worden dat de goodwillambassadeur tegen mensenhandel van de Verenigde
Naties (VN) de verschillende evenementen heeft gesteund en bijgewoond.
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6.6. Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Voor het eerst in het kader van de Senningenwerkzaamheden zijn de directeuren-generaal van de
drie nationale crisiscentra van de Benelux bijeengekomen. Naast een strategische aansturing werd
vastgesteld op welke projecten de drie landen praktisch en operationeel zullen samenwerken en
welke dus in het Benelux-Jaarplan 2017 moeten worden opgenomen.
Tijdens deze bijeenkomst ondertekenden de directeuren-generaal ook twee technische afspraken ter
uitvoering van het Benelux-memorandum m.b.t. de samenwerking op het gebied van
crisisbeheersing (zie 6.6.2 en 6.6.5).
Opnieuw zet de Benelux het pad uit voor zijn Europese en internationale partners wanneer het erom
gaat gemeenschappelijke risico's aan te pakken. Met deze afspraken wordt namelijk een voorschot
genomen op de uitvoering van soortgelijke afspraken die momenteel bij de Europese Unie en de VN
ter tafel liggen met het oog op een versterkte coördinatie en samenwerking op het gebied van
crisispreventie en -beheersing.
6.6.1. Bevorderen van de samenwerking op het vlak van risicoanalyse en -identificatie
Benelux en Noordrijn-Westfalen (NRW) hebben de grensoverschrijdende risico's in hun grensregio's
in gezamenlijkheid geanalyseerd. Het resultaat van deze analyse is in een brochure gegoten die bij de
partners werd uitgezet. Van de 73 risico’s die in totaal werden geïdentificeerd, kregen 10 risico’s
code rood mee. Deze zeer ernstige risico’s waarmee burgers kunnen worden geconfronteerd, zijn
geordend op prioriteit: uitval elektriciteitsvoorziening, ziektegolf besmettelijke ziekte,
besmettelijkheid gevaar buitenland, besmettingsgevaar via contact, op de mens overdraagbare
dierziekte, industriële branden, incident in de sector met grote gevolgen (giftige stof), incident in de
sector met grote gevolgen (brand, explosie), grootschalige besmetting zonder ziekteverschijnselen en
ten slotte, uitval communicatienetwerk.
Met deze grensoverschrijdende risico-identificatie werpen onze landen zich tevens op als voortrekker
in de EU omdat zij als eerste in Europa een dergelijke exercitie plegen. Dit rapport werd door het
Secretariaat-Generaal officieel overhandigd aan vertegenwoordigers van de Europese Commissie
(directoraat-generaal Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming) en werd in oktober tijdens een EU
expertmeeting gepresenteerd.
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6.6.2. Uitwisselen van wederzijdse informatie tussen de crisiscentra
De directeuren-generaal hebben een technische afspraak ondertekend over de aanwijzing van een
contactpersoon, met name een expert die in opdracht naar het grondgebied van de buurlanden kan
worden uitgestuurd om er operaties te volgen en die kan worden ondergebracht bij de respectieve
crisiscentra. Deze afspraak is gemaakt ter uitvoering van het Benelux-Memorandum over de
samenwerking op het terrein van crisisbeheersing en beschrijft de taken van een contactpersoon,
met name de communicatie tussen de bevoegde overheden vergemakkelijken, de partners helpen
een beter inzicht te krijgen in de maatregelen en besluiten van de respectieve overheden en alle
dubbelzinnigheden wegwerken die tot verkeerde interpretaties van besluiten kunnen leiden.
De meerwaarde van deze afspraak is er voornamelijk in gelegen dat onze drie landen hun ervaringen
delen op het gebied van crisispreventie en -beheersing alsook op het vlak van crisiscommunicatie.
Er werd tevens een werkbezoek aan het NCC (Nationaal Crisiscentrum in Nederland) georganiseerd
om het uitwisselen van good practices te bevorderen.
6.6.3. Zich organiseren bij een grootschalige evacuatie
Dit project werd bijgestuurd. Zo hebben de leidinggevenden van de crisiscentra tijdens hun
strategisch overleg te kennen gegeven dat grondiger moet worden nagedacht over grootschalige
evacuatie en opvang in het kader van de toekomstige werkzaamheden m.b.t. risico's op nucleaire
incidenten.
6.6.4. Samenwerken tussen hulp- en ambulancediensten
De partners van de Benelux en Noordrijn-Westfalen (NRW) hebben een werkprogramma opgesteld
dat rond drie prioritaire thema's is opgebouwd: brandweerzorg, ambulancezorg en good governance.
Wat brandweerzorg betreft willen de landen in een eerste fase een inventarisatie van de bestaande
grensoverschrijdende samenwerkingen maken. In dat licht werd een vragenlijst opgesteld en
verstuurd naar de bevoegde autoriteiten.
Waar het gaat om good governance hebben de meldkamers (112) bezoeken afgelegd bij elkaar.
Wat de ambulancezorg betreft heeft het Comité van Ministers een Benelux-beschikking goedgekeurd
die het grensoverschrijdend spoedeisend vervoer met ambulance en met SAMU/MUG (Service d'Aide
Médicale Urgente/Mobiele Urgentie Groep) alsook orgaantransport tussen België en Luxemburg
verder vergemakkelijkt.
Hierdoor kunnen ten behoeve van de patiënt dringende geneeskundige interventies sneller worden
uitgevoerd en kunnen de vervoersomstandigheden voor orgaantransport worden geoptimaliseerd.
Ook biedt deze regeling rechtszekerheid voor het ambulance- en het SAMU-/MUG-personeel. Met
deze nieuwe beschikking worden ook knelpunten in verband met het rijbewijs dat vereist is voor het
besturen van een ambulance over de grens weggewerkt. Voortaan volstaat rijbewijs B om
ongehinderd een Luxemburgse ambulance in België te besturen.
Ten slotte kunnen op grond van deze nieuwe beschikking voertuigen die organen,
transplantatieteams of transplantatiepatiënten mogen vervoeren, bij het overschrijden van de
Belgisch-Luxemburgse grens tevens blijven gebruikmaken van hun voorrang verlenende licht- en
geluidssignalen.
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6.6.5. Informeren van de bevolking in noodsituaties
Het Benelux-netwerk van communicatieadviseurs, dat werd opgezet om in zowel dagelijkse als
spoedeisende situaties op te treden, heeft zijn taken verder uitgevoerd.
De directeuren-generaal hebben een technische afspraak ondertekend over de voorlichting van de
bevolking in noodsituaties. Dit instrument heeft als ambitie de samenwerkings- en
communicatievormen te stimuleren tussen de drie landen. Onze landen informeren elkaar geregeld
over de kansen en uitdagingen op het gebied van crisiscommunicatie. Deze zijn bijzonder groot in
deze tijd waarin de ontwikkelingen in het digitale en in het medialandschap ingrijpende
veranderingen meebrengen voor zowel professionals als gebruikers. De verantwoordelijken voor het
communicatiebeleid van de drie crisiscentra zijn overigens eind december bijeengekomen voor een
stand van zaken met betrekking tot verschillende aspecten van crisiscommunicatie (aanslagen,
nucleaire incidenten, ...).
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6.7. Personenverkeer
De drie landen hebben een uitvoeringsafspraak over de samenwerking, begeleiding en
ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van de Benelux-landen
ondertekend.
Het doel is om de praktische en administratieve voorwaarden vast te leggen voor de samenwerking
op het gebied van vervoer, begeleiding en ondersteuning bij de presentatie, verwijdering of
doorgeleiding van vreemdelingen met het oog op hun repatriëring over het grondgebied van de
Benelux-landen.
6.7.1. Asiel en Migratie
De delegaties hebben verder onderhandeld over terug- en overnameovereenkomsten (T&O) alsook
over visumvrijstellingsovereenkomsten.
Het Secretariaat-Generaal heeft de definitieve teksten van het bij de EU T&O-overeenkomst te
voegen uitvoeringsprotocol met Armenië ontvangen. De onderhandelingen zijn dus afgerond en
verwacht wordt dat de tekst in 2017 kan worden ondertekend.
Ten slotte werd de standaardovereenkomst voor Benelux-uitvoeringsprotocollen bij een EU T&Oovereenkomst alsook de standaardovereenkomst voor Benelux-visumvrijstellingsovereenkomsten
voor houders van diplomatieke, dienst- en officiële paspoorten geactualiseerd.
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7. FRAUDEPREVENTIE

7.1. Gezamenlijk bestrijden van fiscale fraude
STRATEGISCH OVERLEG
Het Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude beheert, mandateert
en verzekert de monitoring van de specifieke activiteiten van de Benelux Unie op het betreffende
terrein. Dit strategisch overleg kwam bijeen op 18 april en op 29 november. Tijdens de laatste
bijeenkomst vierden de partners het 15-jarige bestaan van de formele Benelux-samenwerking op het
gebied van de fiscale fraudebestrijding. Deze samenwerking ging van start in 2001 en werd zowel
inhoudelijk als netwerkmatig gestaag versterkt en uitgebreid. Door deze intensieve samenwerking
heeft de Benelux vaak een voortrekkersrol en een voorbeeldfunctie in Europa. In dat licht werd het
informatieblad 'Benelux onderneemt actie voor meer fiscale rechtvaardigheid' opgesteld en
verspreid.
7.1.1. Opsporen van btw-carrouselfraude
De Social Network Analysis werd hernoemd tot Transaction Network Analysis (TNA). Het is een
systeem dat in Benelux-verband werd ontwikkeld op initiatief van België en dat internationale btwfraude geautomatiseerd in beeld brengt. Hierdoor kan in geval van btw-carrouselfraude op het juiste
moment en gerichter worden ingegrepen en kunnen verliezen voor de overheidsfinanciën worden
beperkt. Tijdens de informele Ecofin-Raad van de EU op 22 en 23 april heeft het Nederlandse EUvoorzitterschap dit project aan alle EU-lidstaten voorgelegd. Tijdens de formele Ecofinvergadering op
25 mei heeft het voorzitterschap geconcludeerd dat de lidstaten op vrijwillige basis aan het project
mee kunnen doen. Het Europese Development Team komt nu op geregelde basis samen om dit te
realiseren. Hieruit blijkt ook dat de Benelux op het terrein van de fiscale fraude een voortrekkersrol
vervult in de EU.
7.1.2. Optreden tegen het misbruik van rechtspersonen voor fiscale doeleinden
Gelet op de ontwikkelingen die gaande zijn op Europees en internationaal niveau, en aan bod komen
bij de administratieve samenwerking, werd hier vanuit de Benelux geen actie op ondernomen.
7.1.3. Stroomlijnen van de btw-teruggaafprocedure
Op 8 en 9 december heeft Nederland een Europees Fiscalis-seminar VAT Refund from the perspective
of the applicant's member state georganiseerd in het verlengde van de activiteiten van de Beneluxwerkgroep Vat Refund Procedure. Deze workshop, die werd geopend en afgesloten door het
Secretariaat-Generaal, had twee hoofdpunten. Allereerst het versterken van het toezicht op de btwteruggaafprocedure. Op de tweede plaats werd de binnen de Benelux ontstane procedure om de
teruggaaf van de buitenlandse btw aan te wenden voor de aanzuivering van openstaande schulden
voorgesteld. Deze werkmethode levert België en Nederland reeds veel geld op.
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7.1.4. Verbeteren van de ondernemersvriendelijkheid van de Mini One Stop Shop (MOSS)
MOSS is erop gericht een ondernemersvriendelijk systeem in te richten voor de btw-aangifte van
specifieke categorieën van ondernemers die grensoverschrijdend diensten aanbieden op terreinen
als telecommunicatie, radio en televisie.
De partners hebben verder hun ervaringen en kennis uitgewisseld over de werking van het MOSSplatform in hun respectieve landen en hebben inhoudelijke discussies gevoerd over de punten die
binnen het systeem verbeterd zouden kunnen worden.
7.1.5. Aanpakken van onregelmatigheden bij de handel in elitepaarden
Op 28 november heeft het Comité van Ministers een Benelux-aanbeveling ondertekend betreffende
het bevorderen van de fiscale, douane- en veterinaire samenwerking in de paardensector. Via deze
aanbeveling introduceren de Benelux-landen een heuse vakoverschrijdende samenwerking op dit
terrein. Zij willen overigens onregelmatigheden in de handel en het verkeer van toppaarden een halt
toeroepen door meer informatie tussen alle betrokken diensten te delen en controles onderling af te
stemmen. Gedurende het jaar hebben de partners hun kennisuitwisseling over hun werkwijze en
onderzoeksmethodes voortgezet.
Noordrijn-Westfalen (NRW) neemt al deel aan deze multidisciplinaire samenwerking, Frankrijk
(interregionale directie belastingcontrole Lille) is inmiddels een actief waarnemer en de Duitse
deelstaat Nedersaksen heeft ook aangegeven zich bij de samenwerking te willen aansluiten.
7.1.6. Uitbreiden van de fiscale administratieve samenwerking
De fiscale onthullingen, zoals de Panama papers, en de daarmee gepaard gaande hoeveelheid
informatie, hebben de lidstaten druk bezig gehouden. De Benelux-landen hebben kennis uitgewisseld
over hun aanpak en de wettelijke maatregelen die genomen zijn of op komst zijn om
belastingontduiking tegen te gaan. Tegelijkertijd werd verder gewerkt aan het implementeren of
verbeteren van de systemen ten behoeve van nieuwe initiatieven, zoals de gegevensuitwisseling met
de Verenigde Staten van Amerika (Foreign Account Tax Compliance Act) of de OESO-afspraken
(Common Reporting Standards).
Het eerder binnen de Benelux tot stand gebrachte formulier Benelux24, aan de hand waarvan binnen
korte tijd informatie werd uitgewisseld over fiscale profielen, werd afgeschaft gelet op de inmiddels
beschikbare Europese formulieren.
7.1.7. Voorkomen van inbreuken op de accijnsprocedures
De Benelux-landen werkten verder aan het verfijnen van het systeem om de goederenbewegingen
beter te monitoren en ondernemers die de accijns niet conform de wet- en regelgeving afdragen, op
te sporen. Zo gaf Luxemburg een presentatie aan België en Nederland over een tijdelijke
Luxemburgse pilot waarbij marktdeelnemers de gelegenheid hadden een coderingssysteem uit te
testen teneinde tabaksproducten te kunnen traceren. De gegevens die België aan Nederland heeft
doorgestuurd over de teruggaaf van de bijzondere dieselaccijns aan Nederlandse ondernemingen
bleek van bijzonder nut te zijn. Dan was er verder, onder andere, nog aandacht voor de immer
toenemende aankoop van accijnsgoederen via het internet. Daarbij wordt nogal eens geen
accijnsaangifte gedaan, zodat monitoring hierop van belang is.
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7.1.8. Optimaliseren van het gebruik van intelligence om fraudeurs op te sporen
Gezien het Fiscalis-seminar dat België dit jaar organiseerde over de risicoanalyse, kozen de experts
ervoor dit af te wachten, vooraleer het thema verder te ontwikkelen binnen de Benelux.
7.1.9. Verbeteren van de profiling om fraude te detecteren
Als gevolg van het uitblijven van concrete behoeften op dit domein en de aandacht die uitging naar
de andere thema’s, werd dit actiepunt niet opgepakt.
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7.2. Sociale reglementering en strijd tegen de fraude

Tijdens de EU-conferentie rond het thema 'Promoting decent work' van 8 en 9 februari en tijdens een
themadebat van het Benelux-Parlement op 18 maart werd de Benelux-aanbeveling betreffende de
ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale
fraude op Benelux- en Europees niveau, voor het voetlicht gebracht.
Met deze aanbeveling geven de Benelux-landen de wens aan gezamenlijk maatregelen te treffen om
deze fraude efficiënter te bestrijden. De Benelux wil hiermee tevens een bestuurlijk draagvlak
creëren met andere EU-lidstaten om aan te dringen op EU-maatregelen ter bestrijding van sociale
fraude en sociale dumping.
7.2.1. Aanpakken van schijnconstructies en sociale dumping
De drie lidstaten zijn nader ingegaan op de controle die ze uitvoeren op de
A1/detacheringprocedure. In de tussentijd wisselen Nederland en België binnen een pilot al
elektronisch gegevens uit over de A1-verklaringen, inclusief afwijzingen en intrekkingen. Bovendien is
er contact over onregelmatigheden (het is de bedoeling dat dit in de toekomst eveneens wordt
gerealiseerd met Luxemburg). De partners zijn begonnen aan het in beeld brengen van de wensen en
behoeften om elkaar meer inzicht of inzage te kunnen geven in de nationale processen en
bijbehorende methodes of gegevens om zo misbruik of oneigenlijk gebruik te voorkomen en te
bestrijden.
7.2.2. Controleren van frauduleuze uitzendkantoren
Drie Nederlandse en vier Belgische/Vlaamse inspectiediensten controleerden op vrijdag 13 mei een
uitzendkantoor dat grensoverschrijdend actief is in de bouwsector op sociale fraude. De controle had
plaats in zowel Nederland (Den Haag) als België (Turnhout en Hasselt). De resultaten van deze
gemeenschappelijke controle werden met de drie partners besproken. De actie heeft aangetoond
dat bonafide bedrijven bij een controle schimmige schijnconstructies kunnen blijken te zijn en dat, in
geval van grensoverschrijdendheid, de informatie van alle betrokken lidstaten nodig is.
7.2.3.

Tegengaan van uitkeringsfraude

De activiteiten zijn toegespitst op een pilot voor gegevensuitwisseling tussen de Belgische
instellingen voor sociale zekerheid (OISZ's) en de Nederlandse bevoegde instanties om een niettoegestane cumulatie van uitkeringen, of een cumulatie van uitkeringen met inkomsten voor een
zelfstandige activiteit, te voorkomen.
Met het oog daarop hebben de partners op gestructureerde wijze aangegeven welke informatie en
gegevens de landen willen ontvangen om uitkeringsfraude op het spoor te kunnen komen; voorts
hebben ze de zoeksleutels gedeeld die zij momenteel gebruiken voor het identificeren van
buitenlandse burgers en ondernemers.
Ook is er bilateraal overleg gevoerd over het identificeren van tussen België en Luxemburg uit te
wisselen gegevens.
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7.3. Aanpakken van oplichting van bedrijven

7.3.1. Gezamenlijk optrekken tegen oplichting van bedrijven – Benelux-coördinatiepunt en
gezamenlijke acties
De samenwerking rond bedrijfsoplichting heeft in het afgelopen jaar het contactpunt verder van
informatie uit de drie landen voorzien en voorts is er onder het Luxemburgs voorzitterschap een
grote conferentie georganiseerd die de aanpak van bedrijfsoplichting in de drie landen voor het
voetlicht bracht. De conferentie richtte zich op de analyse van de verschillende soorten fraude,
alsmede op de controle-instrumenten met als doelstelling het verminderen van belemmeringen voor
een effectieve bescherming tegen fraudeurs. Tevens is een verkenning gestart naar het uitbreiden
van de gebruikers van het Benelux-contactpunt.
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D. BENELUX ALS KENNISCENTRUM EN PROEFTUIN
VOOR EUROPA

1. EEN PLATFORM VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
Het nieuwe Benelux-Verdrag inzake Grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking ligt ter
ratificatie voor in de verschillende parlementen van de Benelux-landen. Om het belang van dit
verdrag voor grensgemeenten toe te lichten organiseerde het Secretariaat-Generaal vijf informatieve
bijeenkomsten. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het verdrag, denken een aantal
gemeenten al na over de vorming van een grensoverschrijdende structuur met
rechtspersoonlijkheid. Voorbeelden zijn de gemeenten Echt-Susteren en Maaseik (gerichte
samenwerking van scholen en de bouw van een nieuwe Maasbrug), Valkenswaard, Neerpelt en een
aantal andere gemeenten (over samenwerking op de Groote Heide), de gemeenten rondom het
Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide en de initiatiefnemers van het Unesco Geopark Delta. Het
Secretariaat-Generaal blijft daarnaast bestaande samenwerkingsverbanden aan de grenzen
ondersteunen zoals de Benego-gemeenten, Baarle en Euregio’s bij het zoeken naar oplossingen voor
grensoverschrijdende knelpunten. Ook op nationaal en EU-niveau zet het Secretariaat-Generaal zich
in om de mobiliteit over de grenzen heen te vergroten door betrokkenheid in het Nederlandse
actieteam GROS en de inventarisatie van knelpunten zoals uitgevoerd door de DG Regio van de
Europese Commissie.
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2. ONTWIKKELING VAN HET BENELUX-RECHT
Op meerdere beleidsterreinen vond een juridische verankering van de Benelux-samenwerking plaats.
Door middel van Benelux-beschikkingen werden juridisch bindende afspraken gemaakt tussen de
betrokken overheden op het gebied van de erkenning van maritieme opleidingen en op het gebied
van spoedeisende grensoverschrijdend hulpverlening tussen België en Luxemburg. Daarnaast werd
een Benelux-aanbeveling gedaan met het oog op vlottere samenwerking in de strijd tegen fraude in
de paardensector. Verder heeft het Comité van Ministers voor het eerst sinds 1990 een Beneluxrichtlijn gegeven, dit met betrekking tot samenwerking rond de circulaire economie. De Beneluxsamenwerking resulteerde ten slotte in de sluiting van twee nieuwe verdragen: een Protocol op het
gebied van de jacht en de vogelbescherming (reeds in 2015 opgesteld door het Comité van Ministers)
en een Uitvoeringsafspraak inzake repatriëringsmaatregelen.
Deze juridische instrumenten zijn na hun ondertekening in het Benelux-Publicatieblad
bekendgemaakt (met uitzondering van de genoemde Uitvoeringsafspraak inzake
repatriëringsmaatregelen, die geen Benelux-overeenkomst vormt in de zin van het Verdrag tot
instelling van de Benelux Unie).
Mede in het licht van de inwerkingtreding op 1 december van het Protocol van 15 oktober 2012 tot
wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een
Benelux-Gerechtshof, zijn ook de werkzaamheden verdergezet met het oog op de goedkeuring door
het Comité van Ministers van een vernieuwd reglement op de procesvoering van het BeneluxGerechtshof. Een voorliggend ontwerpreglement werd besproken door het Benelux Comité van
Juristen samen met de ministeries van Justitie en Economie, het Benelux Bureau voor de
Intellectuele Eigendom en het Hof zelf. Deze besprekingen nopen tot een aanpassing van het
ontwerp, op grond waarvan de werkzaamheden in 2017 zullen worden verdergezet conform het in
2016 gegeven mandaat.
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3. MONITORING VAN SAMENWERKING INZAKE EU-REGELGEVING
Op 13 december heeft het Comité van Ministers kennis genomen van een overzicht van de
werkzaamheden die in de Benelux-werkgroepen hebben plaatsgevonden met betrekking tot de
implementatie van EU-regelgeving en van de eruit voortvloeiende resultaten. In dit jaarverslag wordt
voor zover dienstig naar deze resultaten verwezen. Dit betreft bijvoorbeeld de omzetting van de EUmerkenrichtlijn door middel van een herziening van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele
Eigendom (4.1.2), de ontwikkeling van aanbevelingen en goede praktijken rond bouw- en sloopafval
(2.4.2), de samenwerking inzake wegvervoerinspectie wat betreft de toepassing en handhaving van
de relevante EU-voorschriften en de implementatie van risicoclassificatie (5.1.2), of nog de uitrol van
de zogenaamde ‘Transaction Network Analysis’ ten behoeve van het opsporen van btwcarrouselfraude (7.1.1).
Wat betreft de wisselwerking tussen Benelux-samenwerking en lopende EU-werkzaamheden, heeft
het Secretariaat-Generaal drie maal een indicatief overzicht van raakvlakken tussen Beneluxsamenwerking en lopende EU-onderhandelingen ter beschikking gesteld van de landen. Daarnaast
heeft het Luxemburgs voorzitterschap een vergadering bijeengeroepen met de Permanente
Vertegenwoordigingen der drie landen bij de EU over de EU-dimensie van de ontwerpen voor het
Jaarplan 2017 en het meerjarig Gemeenschappelijk Werkprogramma 2017-2020.
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4. SAMENWERKEN MET ANDERE (DEEL)STATEN EN
INTERNATIONALE ORGANISATIES

Noordrijn-Westfalen (NRW)
Tijdens het jaar 2016 werd de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Benelux Unie en NRW
verder geïntensiveerd en met nieuwe themavelden uitgebreid. Daarbij werden de staatskanselarij en
de vakministeries alsook lagere overheden, gemeentelijke en andere organisaties, actief ondersteund
door een verbindingspersoon die bij het Secretariaat-Generaal is gedetacheerd. Basis voor de
samenwerking met de buren is de zgn. gemeenschappelijke politieke verklaring van december 2008
tussen de regeringsleiders van de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen, die nieuwe perspectieven
biedt voor een gezamenlijke Europese profilering van deze unieke culturele en economische ruimte.
Als blijk van het bevoorrechte partnerschap dat NRW in de grensoverschrijdende samenwerking met
de Benelux Unie heeft, werd de regering van NRW betrokken bij de voorbereidingen voor het nieuwe
Gemeenschappelijk Werkprogramma 2017-2020 van de Benelux Unie en tegelijkertijd bij de
opstelling van het Jaarplan 2017. Het college van Secretarissen-generaal heeft op 20 juni de
conceptteksten van beide plannen met de staatssecretarissen en afdelingshoofden van de
vakministeries uit NRW besproken in Düsseldorf.
Dit jaar lag de focus bij de samenwerking op de volgende thema's en projecten:
Grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Naast de voortdurende uitbreiding van de portal voor grensarbeiders werd de samenwerking tussen
de statistische bureaus verder uitgebouwd met het oog op vergelijkbaarheid bij de inventarisatie en
evaluatie van arbeidsmarktgegevens. Bijzonder vermeldenswaard zijn ook de inspanningen van de
expertgroep ad hoc die zich uitvoerig heeft gebogen over de erkenning en vergelijkbaarheid van
beroepskwalificaties. De expertgroep heeft als tussentijds resultaat een uitvoeringsplan aan de
stuurgroep Arbeidsmobiliteit voorgelegd met maatregelen ter verbetering van de wederzijdse
erkenning van beroepskwalificaties (grotere transparantie kwalificaties, versnelling procedures,
meertaligheid certificaten) voor een aantal geselecteerde zgn. knelpuntberoepen. Daarnaast hadden
de staatssecretaris van het Ministerie van Arbeid, Integratie en Sociale Zaken en het SecretariaatGeneraal op 14 december een onderhoud in Düsseldorf om toekomstige accenten in de
samenwerking op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit vast te stellen.
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Politiesamenwerking
In het voorjaar werd het rapport 'Tackling Crime Together' dat over de bestuurlijke aanpak van de
georganiseerde criminaliteit gaat, aan het publiek voorgesteld. In opvolging van het rapport wordt
nagedacht over de oprichting van een (in grote mate door de EU gefinancierd) internationaal
informatie- en expertisecentrum in de Euregio Maas-Rijn (EMR). Bedoeling is om de
grensoverschrijdende samenwerking tussen politie, justitie en lokale c.q. gemeentelijke besturen in
de bestrijding van criminele motorbendes verder te ontwikkelen.
Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Naast de projectmatige samenwerking tussen hulpdiensten, brandweer en overheden inzake
rampenbeheersing werd een rapport opgeleverd over de identificatie en analyse van
grensoverschrijdende risico's met ernstige gevolgen voor de bevolking. Naast gezamenlijke
inspanningen om risico's te vermijden willen de betrokken partijen er verder aan werken om het
risicobewustzijn te verhogen en de rampenpreventie te verbeteren alsook te komen tot een
permanente update van de risico-analyse.
Daarnaast werd NRW ook actief betrokken bij volgende projecten:
Energie
 Ondersteunen en benutten van de energietransitie – Het Benelux Energie Expertise Netwerk
(1.3.1)
 Verbeteren van de energie-efficiëntie in steden (1.3.3)
Leefmilieu en ruimte
 Verbeteren van de luchtkwaliteit (2.1.4)
 Beschermen van de consument door het waarborgen van de veiligheid van de voedselketen
(2.3.1)
 Afvalmanagement (2.4.2)
Sociale cohesie
 Strategisch overleg arbeidsmobiliteit
 Beroepskwalificaties (3.1.2)
 Verzamelen en verspreiden van grensoverschrijdende arbeidsmarktgegevens (3.1.4)
 Informatievoorziening inzake arbeidsmobiliteit (3.1.5)
Mobiliteit
 Directiecomité Verkeer en Vervoer
 Verbeteren van de duurzame mobiliteit in steden (5.1.5)
Veiligheid en personenverkeer
 Optimaal benutten van de bestaande afspraken en instrumenten inzake politiesamenwerking:
informatie-uitwisseling, opleiding, bijstand (6.2.1)
 Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit (6.3)
 Samenwerken op het gebied van cyberveiligheid (6.4.1)
 Bevorderen van de samenwerking op het vlak van risico-analyse en –identificatie (6.6.1)
 Samenwerking tussen hulp- en ambulancediensten (6.6.4)
Fraudepreventie
 Aanpakken van onregelmatigheden bij de handel in elitepaarden (7.1.5)
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Euro Contrôle Route
Den Haag werd gekozen als zetel voor de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking, de
autonome entiteit die ECR zal aannemen. Een eerste versie van de statuten werd goedgekeurd. De
finale statuten zullen in 2017 ingediend worden waarna de ratificatie plaatsvindt.
Daarnaast organiseerde ECR een wegcontrole voor de Europese Commissaris voor Transport, waarbij
de nadruk werd gelegd op grensoverschrijdende samenwerking tussen controlediensten en de
voordelen van ‘data driven’ handhaving.
Er waren zes gecoördineerde controles waaruit bleek dat de stijgende trend in manipulaties van de
tachograaf en fraude met milieuvriendelijke brandstofadditieven zich voortzet. De opleidingen
focusten dan ook vooral op het detecteren van gesofisticeerde manipulaties, vervoer van gevaarlijke
stoffen en handhaving van de sociale wetgeving.

Schelderaad
De op 15 april 2014 formeel door de Vlaamse en de Nederlandse ministers van Transport ingestelde
Schelderaad, waarvan het Secretariaat-Generaal het voorzitterschap en secretariaat voert, heeft tot
doel om de stakeholders in het Schelde-estuarium proactief te betrekken bij de voorbereiding en
uitvoering van beleid met betrekking tot de Schelde. Het overleg volgt de agenda van het ambtelijk
college van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC).
Het overleg concentreerde zich met name op de stand van zaken en de tussentijdse resultaten van
het onderzoeksprogramma ‘Agenda voor de Toekomst’ van de VNSC. Dit onderzoeksprogramma
dient feiten en inzichten te bieden voor evaluatie en eventuele bijstelling van het huidige beleid en
beheer van het Schelde-estuarium. Met name de onderwerpen natuur, getij en zoetwater werden
nader toegelicht en besproken in de Schelderaad. Met betrekking tot ‘natuur’ werd in VNSC kader
besloten tot de opstelling, gezamenlijk met de stakeholders, van een lange termijn perspectief.

Internationale Maascommissie en Internationale Scheldecommissie
Aangezien water een thema is dat in verschillende samenwerkingsverbanden aan de orde komt, is
afstemming belangrijk om doublures te vermijden. Met een waarnemersstatus kan deze vorm van
samenwerking optimaal worden benut en kunnen samenwerkingsfora elkaar over en weer
versterken. Vanuit deze insteek heeft het Secretariaat-Generaal een inhoudelijke bijdrage geleverd
aan een bijeenkomst rond klimaatadaptatie, die door de Internationale Maascommissie en de
Internationale Scheldecommissie gezamenlijk werd georganiseerd.
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