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VOORWOORD VAN HET COMITÉ VAN MINISTERS

De Benelux-landen werden in 2020 zwaar getroffen door de coronacrisis, die voor veel
onheil heeft gezorgd en hen voor grote uitdagingen heeft gesteld op het gebied van
volksgezondheid, maar ook op het gebied van fundamentele Europese waarden zoals
het vrij verkeer van personen en goederen.
Het spreekt voor zich dat ook de Benelux-samenwerking grotendeels in het teken stond
van de coronacrisis. Tegen die achtergrond hebben onze drie landen via verschillende
kanalen intensief overleg gepleegd en zijn er vele contacten gelegd tussen verschillende
ministers en premiers, zowel bilateraal als trilateraal.
Binnen de Benelux Unie zijn in het kader van de pandemie drie virtuele overlegplatforms
opgezet:
• Een platform op het niveau van de Benelux-coördinatie. Dit platform komt
wekelijks bijeen om zich te buigen over de (mogelijke) belemmeringen voor het vrij
verkeer, om de coördinatie met het Europese niveau te bespreken en andere
gerichte aandachtspunten aan de orde te stellen. Een keer per maand schuiven
Noordrijn-Westfalen en de Grande Région aan bij het overleg;
• Een platform op het niveau van de directeuren-generaal van de crisiscentra. Dit
platform komt wekelijks bijeen, voornamelijk om de epidemiologische situatie en
de in de landen genomen maatregelen, zoals het vaccinatiebeleid, te bekijken. NRW
en Frankrijk nemen hier geregeld aan deel;
• Een platform voor volksgezondheid dat dieper ingaat op onderwerpen als
strategische voorraden of de gezondheidsmaatregelen van de landen.
De snelle oprichting van deze overlegplatforms laat zien dat de Benelux Unie over de
nodige flexibiliteit beschikt om, indien nodig, in de loop van het jaar haar prioriteiten bij
te sturen en de samenwerking tussen de landen te optimaliseren.
Het Secretariaat-generaal heeft zich moeten en kunnen aanpassen aan de situatie als
gevolg van de crisis. Vanaf het voorjaar vond het overgrote deel van de vergaderingen
en overleggen, zoals de drie bovengenoemde platforms, via videoconferentie plaats. De
landen zijn voortvarend blijven samenwerken, zodat de grote beleidslijnen uit het
jaarplan 2020 konden worden uitgevoerd, met een aantal opmerkelijke resultaten, zoals
de verlenging van het proefproject inzake de elektronische vrachtbrief, de
Fietsverklaring en de tweede conferentie van het Europees netwerk van directeurengeneraal van de crisiscentra, op initiatief van de Benelux-landen, over de beheersing van
de coronacrisis.
Voorts werd in 2020 de laatste hand gelegd aan een nieuw Meerjarenwerkprogramma 2021-2024, waarbij het grote publiek zijn stem kon laten horen via een
online consultatieplatform.
Dit nieuwe programma is, net als zijn aanpak, dynamisch en zal blijven inspelen op een
levendige en volop in ontwikkeling zijnde Benelux-regio. Een formule waarbij de
Benelux-samenwerking zich meer dan ooit toespitst op concrete en praktische
voordelen voor burgers en bedrijven en waarbij zij in haar proeftuinfunctie bijdraagt tot
de verwezenlijking van nieuwe Europese ambities.
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ACTIES VAN DE BENELUX-INSTELLINGEN
1. COMITÉ VAN MINISTERS
Het Comité van Ministers keurde de volgende Benelux juridische instrumenten goed (exclusief
interne administratieve aangelegenheden betreffende het Secretariaat-Generaal):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschikking M (2020) 1 tot benoeming van een adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie;
Beschikking M (2020) 2 betreffende de wederzijdse erkenning van bewijzen afgeleverd in
overeenstemming met het STCW-F-verdrag;
Beschikking M (2020) 3 tot benoeming van een plaatsvervangend raadsheer in het BeneluxGerechtshof;
Beschikking M (2020) 4 tot benoeming van een plaatsvervangend raadsheer in het BeneluxGerechtshof;
Beschikking M (2020) 5 betreffende de grensoverschrijdende uitwisseling van elektronische
persoonsgegevens over de gezondheid;
Beschikking M (2020) 6 tot benoeming van de voorzitter van de Raadgevende Commissie bevoegd
inzake ambtenarenrechtspraak voor de personen in dienst van de Benelux Unie;
Beschikking M (2020) 7 tot benoeming van een rechter in het Benelux-Gerechtshof;
Beschikking M (2020) 8 betreffende de erkenning van vaarbevoegdheidsbewijzen van zeevarenden
in verband met reizen nabij de kust;
Beschikking M (2020) 11 tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het BeneluxGerechtshof;
Beschikking M (2020) 12 tot benoeming van een rechter en plaatsvervangend rechter in het
Benelux-Gerechtshof;
Beschikking M (2020) 13 tot benoeming van een raadsheer en plaatsvervangend raadsheer in het
Benelux-Gerechtshof;
Beschikking M (2020) 14 betreffende de invoering van een pyro-pass;
Aanbeveling M (2020) 15 betreffende eisen inzake gespecialiseerde kennis voor het hanteren
en/of gebruiken van pyrotechnische artikelen;
Beschikking M (2020) 16 tot aanvulling van beschikking M (2017) 12 betreffende een intra-Benelux
proefproject met de digitale vrachtbrief;
Beschikking M (2020) 18 tot instelling van een gemeenschappelijke Benelux-dienst voor IDregistratie in het kader van identificatie-uitgifte en -beheer ten behoeve van elektromobiliteit.

Daarnaast maakt dit jaarverslag zo nodig melding van de stand van zaken met betrekking tot de
voorbereiding van Benelux-beschikkingen, -aanbevelingen of -overeenkomsten inzake
aangelegenheden zoals materialen die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen,
de tenuitvoerlegging van het nieuwe Benelux-Politieverdrag, overnameovereenkomsten met derde
landen, verwijdering en terugname tussen de drie landen, de bestrijding van sociale fraude, de
multilaterale erkenning van hoger-onderwijsdiploma's, enz.
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2. 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,
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 bepaalde 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;
Erover waken dat de Benelux-werkgroepen voldoende aandacht schenken aan relevante
ontwikkelingen op het gebied van EU-regelgeving en -beleid;
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 Benelux
Interparlementaire Assemblee;
Voorbereiden van het jaarplan en het jaarverslag ten behoeve van het Comité van Ministers en
bewaken van de voortgang;
Voorbereiden van de begroting van het Secretariaat-generaal;
Uitvoeren van de begroting;
Verzorgen van de communicatie.

6

BELEIDSVELDEN
1.

Economie & duurzaamheid in de interne markt
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1. ECONOMIE & DUURZAAMHEID IN DE INTERNE MARKT
De Benelux pakt door! Digitaal, duurzaam en flexibel in de nieuwe markt(omstandigheden).
2020 werd het jaar van de grote omschakeling naar een digitale setting van het Benelux-overleg. Het
‘Huis van de Benelux’ als fysieke ontmoetingsplaats transformeerde in een ‘Studio Benelux’ met een
regiekamer voor webinars.
Ondanks, of misschien ook wel dankzij, deze omwenteling werd het jaar 2020 voor de Benelux interne
markt samenwerking zeer productief met een indrukwekkende tweede helft van het jaar waarin maar
liefst vijf strategische overleggen (mededinging, douane, transport, circulaire economie en energie),
een aantal bruisende webinars zoals het ‘high level Klimaatwebinar’, ‘de Ministeriële Fietsverklaring’
in aanwezigheid van de Nederlandse Eurocommissaris en een goed bezocht event over circulair
bouwen plaatsvonden.
Ook de digitale werkgroepen zorgden voor concrete resultaten zoals bijvoorbeeld de beschikking en
de aanbeveling over vuurwerk, de verklaring over milieuzones, de oplevering van het retail informatie
platform en twee transportprojecten op het vlak van de digitale vrachtbrief en de moderne digitale
mobiliteit (Mobility as a Service) met bereidheid van de Benelux-landen om verder in Beneluxsamenwerking te investeren.
Nieuw is de wens van de lidstaten om ter verkenning van de huidige en toekomstige markt bepaalde
studies uit te zetten, budgetten te beheren en eventueel daaraan verbonden projecten te faciliteren.
Hierbij gebruikmakend van het nog altijd sterke Benelux-merk maar natuurlijk ook rekenend op de
vakkundige en neutrale secretariaatvoering in reeds bestaande overleggen.
Ten slotte nog een woord over een bijzonder initiatief, dat de interne markt samenwerking extra
duurzame glans geeft. Gegroeid vanuit een langjarig overleg over duurzame mobiliteit en geschoeid
op de leest van een politieke verklaring hebben de Benelux-landen dit jaar het Secretariaat-generaal
verzocht om een samenwerking te organiseren die een belangrijke rol zal spelen in de actuele uitrol
van elektrische laadinfrastructuur. Dat verzoek behelst de oprichting van een heus ‘Benelux-Bureau’,
dat de registratie van laadoperatoren in de Benelux grensoverschrijdend op zich zal nemen. Hierdoor
hoeven de landen en gewesten geen aparte organisaties op te zetten en kan van de schaal, de
juridische structuur en de kennis van de Benelux-samenwerking gebruik worden gemaakt. De realisatie
van dit verzoek geldt ongetwijfeld als een lichtend voorbeeld van hoe de Benelux zijn rol heruitvindt
in een veranderend Europa in uitdagende tijden.
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Benelux in het centrum van de regionale
energie- en klimaatsamenwerking

1.1. ENERGIE & KLIMAAT
Strategische aansturing van de energiesamenwerking verliep via overleg van de Benelux
directeuren-generaal in april 2020, een overleg van Penta directeuren-generaal (Beneluxlanden, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) in april 2020, twee ministeriële
overleggen van de North Seas Energy Cooperation in juli en december 2020 en middels de
ondertekening van de politieke Penta-verklaring waterstof.

Ondersteunen van de energietransitie door regionale energiesamenwerking
De Green Deal vormde een rode draad doorheen de energiesamenwerking in 2020. Zo werd
een Penta-workshop over koolstofbeprijzing georganiseerd in aanwezigheid van zowel
energie- als klimaatexperten. Tijdens deze workshop werd informatie gedeeld en werd de
slotsom gemaakt dat ondanks een verschillende aanpak de uitdagingen voor de landen
dezelfde zijn.
In samenwerking met IRENA (International Renewable Energy Agency) werd een conferentie
over E-Trucks georganiseerd. Deze conferentie illustreerde de exponentiële groei van
elektrisch goederentransport en de uitdagingen voor de (grensoverschrijdende)
elektriciteitsinfrastructuur.
Ten slotte ontplooiden de Benelux-landen verschillende initiatieven ter ondersteuning van een
beleidskader voor groene waterstof (binnen een Benelux en NRW-overleg, binnen het Pentaoverleg en binnen de North Seas Energy Cooperation (NSEC) over de rol van waterstof voor
offshore windenergie.
De activiteiten van het Benelux energie expertise netwerk richtten zich dan weer op de
ondersteuning van de energietransitie in de Benelux. In lijn met zijn kernthema’s en opdracht
stelde het netwerk zich in januari 2020 voor op de derde Nederland - Noordrijn - Westfaalse
Energie conferentie te Arnhem en organiseerde hetzelfde netwerk in maart 2020 een
studiebezoek van de Universiteit Groningen op het Secretariaat-generaal over energierecht en
Benelux-energiesamenwerking. In juni 2020 werkte het netwerk mee aan de digitale lancering
van een studie rond infrastructuur voor de decarbonisatie van zware industrie. Tot slot
verleende het netwerk in oktober 2020 steun aan de deelname van het Secretariaat-generaal
aan de webinar over carbon neutrale scenario’s en de rol van waterstof hierin.
De Benelux-landen, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland hebben in mei 2020 een
gezamenlijke politieke verklaring ondertekend over de rol van waterstof bij het koolstofvrij
maken van het energiesysteem in Europa. De verklaring vermeldt onder meer de ontwikkeling
van een gemeenschappelijke langetermijnvisie voor hernieuwbare waterstof, het in kaart
brengen van belemmeringen in de regelgeving en op de markt, het mogelijk maken van het
grensoverschrijdend gebruik van waterstofinfrastructuur, het aanpakken van
veiligheidsaspecten en het zorgen voor bewustmaking van het publiek. Deze verklaring was
strategisch bedoeld als input voor de European Green Deal en heeft een zichtbaar effect
gesorteerd in de definitieve plannen.
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Transregionaal samenwerken ten dienste
van de Benelux: van Penta tot Noordzee
Forum
De COVID-19 crisis zette kort een rem op de
dynamiek van talrijke Penta overleggen in het
‘Huis van de Benelux’. Dankzij vereende
inspanningen, vallen en opstaan en begrip van
delegaties, werd de draad snel en volledig digitaal
opgepikt. De bestaande expertgroepen bleken
bovendien van belang om snel de impact van de
COVID-19 crisis op de elektriciteitssector te
kunnen inschatten en in te grijpen, waar nodig,
om een energiecrisis te vermijden. Tegelijk kon
ook de derde Pentalateral Generation Adequacy
Assessment afgewerkt en gepubliceerd worden.
De berekeningen tonen aan dat ook met de
geplande kolen- en kernuitstappen in CentraalWest Europa het elektriciteitssysteem adequaat
blijft, weliswaar met een aantal risico’s. Beneluxen Penta-landen startten gezamenlijk met de
implementatie van de Europese Verordening
risicoparaatheid in de elektriciteitssector. De
landen spraken een kalender af om de regionale
uitwisseling te organiseren. In nauw overleg met
de Europese Commissie, startte de analyse van
regionale risico’s en toetsing van de
mogelijkheden voor het afsluiten van raamakkoorden over wederzijdse solidariteit in geval
van crisis.
De Noordzeesamenwerking is in alle nationale en
Europese plannen voor energietransitie een
cruciale factor in het bereiken van de CO2-reductiedoelen. Deze offshore windsamenwerking
focuste het afgelopen jaar op het wegwerken van
hindernissen voor hybride projecten, waarbij
meerdere landen gezamenlijk aan offshore
energieprojecten werken en/of het afvoeren van
windenergieproductie met onderlinge verbondenheid tussen landen wordt gecombineerd.

Bijzondere aandacht ging naar de Wind Connector
(Nederland en Verenigd Koninkrijk), de Nautilus
verbinding (België en Verenigd Koninkrijk) en een
energie-eiland zoals North Sea Wind Power Hub
(onder meer Nederland en Denemarken).
Voortgang van de experten groepen op vlak van
ruimtelijke ordening, financiering en lange
termijn netwerkplanning vormde de basis van
een
gezamenlijke
verklaring
van
de
energieministers op 9 juli 2020 die op zijn beurt
diende als belangrijke input voor de Europese
Hernieuwbare Offshore Energie strategie.
Omwille van de onduidelijkheid over de status
van het Verenigd Koninkrijk kozen de landen
ervoor om de herijking van de samenwerking via
een politieke verklaring tijdelijk uit te stellen. Om
die reden werd een offshore evenement
voorlopig uitgesteld. De rol van het intergouvernementele Noordzeeoverleg zal een
belangrijke rol blijven spelen in de uitwerking van
een werkbaar post-Brexit scenario op de
Noordzee.
Wat het Gas Platform betreft, hebben de
geplande doelstellingen voor 2020 ten aanzien
van de productie-ombouw van Groningen gas
naar H-gas en pseudo G-gas definitief vorm
gekregen. De ‘Task Force L-gas Market
Conversion Monitoring' (bestaande uit de
betrokken beleidsministeries van Nederland,
België, Frankrijk en Duitsland, Transmission
system Operatoren (TSO), regulatoren, het
Internationaal Energieagentschap, de European
Network of transmission operators for gas
(ENTSOG)) stelde in 2020 in samenwerking met
de Europese Commissie, twee rapportages voor
over de behaalde en verwachte voortgang. De
rapportages beogen tegemoet te komen aan de
wens van de Nederlandse Tweede Kamer om
twee keer per jaar te worden geïnformeerd over
de voortgang van de productie-afbouw van het
Groningen veld. De 'winterrapportage’ kwam uit
in
februari
2020,
gevolgd
door
de
‘zomerrapportage’ in september 2020.
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Samenwerken rond de klimaatdoelstellingen
In oktober 2020 organiseerde het Secretariaatgeneraal, als alternatief voor het geplande
Benelux-paviljoen,
de
eerste
Beneluxklimaatwebinar. Deze digitale (zero emission)
bijeenkomst stond in het teken van
klimaatsamenwerking met (klimaat)diplomaten
die aangaven dat de Benelux een praktische
samenwerking is die in samenwerking met de
Europese Unie een rol te spelen heeft bij het
behalen van de klimaatdoelstellingen. Bundeling
van de krachten en vereniging van alle betrokken
stakeholders zijn essentieel om onze economieën
duurzaam en veerkrachtig te laten herstellen.
Bovendien vond in een gecombineerde
samenwerking van energie- en klimaatexperts
een Penta-workshop over koolstofbeprijzing
plaats; een verhelderende uitwisseling, waaruit
bleek dat de aanpak in de zeven landen weliswaar
verschilt, maar veel uitdagingen gelijklopen en in
die zin een verdere uitwisseling gewenst is.

Door de COVID-19 crisis werd een lancering van
het Benelux-Klimaatplatform uitgesteld. Achter
de
schermen
werd
verder
aan
de
organisatorische en inhoudelijke inrichting van
het platform gewerkt, zodat het in nauwe
samenwerking met de stakeholders alsnog kan
worden gelanceerd.
In Penta-verband vond een eerste vergelijking
plaats van bestaande ‘2050 visies’, zowel
Europees als van de individuele landen, richting
klimaatneutraliteit. Een aantal gedeelde
tendensen tekenen zich af. Een aantal
onzekerheden over de te nemen richting inzake
energiebevoorrading komen ook duidelijk naar
voren. Deze eerste vergelijking vormt de basis
voor verder onderzoek en een in ontwikkeling
zijnde studie.

De ervaringen van de eerste en vernieuwende
regionale oefeningen in het kader van klimaatadaptie werden in de vorm van een Benelux
position paper gedeeld met de Europese
Commissie in het kader van de opstelling van de
nieuwe Europese Klimaatstrategie.
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Benelux als laboratorium voor innovatieve logistiek

1.2. TRANSPORT & LOGISTIEK
Onder Nederlands voorzitterschap kwam het ‘Directiecomité Verkeer en Vervoer’ digitaal
bijeen om de huidige stand van zaken te bespreken en de voortgang van de Benelux-agenda
te evalueren. Er werd extra budget vrijgemaakt voor de uitbreiding en verdieping van de
digitale vrachtbrief en het initiëren van een proefproject rond Mobility as a Service samen met
NRW. In het licht van de COVID-19 crisis vond een uitwisseling plaats met de
plaatsvervangende directeur-generaal Mobiliteit van de Europese Commissie over de
herstelplannen en de daaraan verbonden fondsen.

Digitaliseren van de logistieke keten
Proefproject digitale vrachtbrief (wegvervoer)
De Europese Verordening die de juridische basis moet bieden voor het gebruik van digitale
vervoersdocumenten voor alle modaliteiten (de zogenaamde eFTI Verordening 2020/1056) is
in de zomer van 2020 goedgekeurd en treedt in werking in augustus 2025. De verordening
houdt de verplichting in voor lidstaten om toe te laten dat data die vervoerders moeten
kunnen tonen of aanleveren bij of ten behoeve van controle, in elektronische vorm getoond
of aangeleverd worden.
In dit kader speelt het Benelux-proefproject met de digitale vrachtbrief (e-cmr) een cruciale
voortrekkersrol. Het bestaande proefproject, dat afliep op 30 november 2020 werd verlengd
en spitst zich voortaan toe op de voorbereiding van de inwerkingtreding van de EUVerordening 2020/1056. De modaliteiten werden vastgelegd in een beschikking van het
Comité van Ministers. Uit de evaluatie van de eerste fase van het proefproject bleek dat de
betrouwbaarheid en de correctheid van de digitale vrachtbrief kan worden nagegaan door de
inhoud van het document op verschillende momenten en plaatsen te controleren en te
vergelijken (de zogenaamde crosscheck). Dit is mogelijk door met erkende softwareleveranciers te werken die de overheid een rechtstreekse toegang geven tot hun
e-cmr databank. Dat deze aanpak door Europa is overgenomen in bovengenoemde
verordening mag als een succes van de Benelux Regionale Transportsamenwerking beschouwd
worden.
De realisatie van een common acces point, waarmee inspecteurs met één login directe toegang
kunnen krijgen tot alle via de erkende softwareleveranciers uitgegeven digitale vrachtbrieven
is in de tweede fase van het project een absolute prioriteit. Op die manier is anticipatie
mogelijk op een investering die noodzakelijk is met het oog op de inwerkingtreding in 2025
van de EU-Verordening 2020/1056 en kan wezenlijke invloed uitgeoefend worden op de
implementatiebeslissingen. Gedurende de verslagperiode werd, in overleg met de
softwareproviders en de transportsector, het programma van functionele eisen voor dit
common access point vastgesteld en werd de aanbesteding van een korte voorstudie in
verband met de technische specificaties voorbereid. Het Secretariaat-generaal heeft dit
aanbestedingstraject ondertussen gestart.
Verder werd de voortgang van het project gepresenteerd en besproken in verschillende
internationale fora om de voortrekkersrol van de Benelux Unie binnen de EU te duiden. Zo
werd het project in het Europese overleg geïntegreerd en gedeeld met andere regionale
samenwerkingsverbanden, zoals met de deelnemers aan een blockchain-initiatief dat door de
Baltische staten wordt ontplooid. Het gebruik van digitale vrachtbrieven binnen de Benelux
Unie steeg trouwens van 117.285 in 2019 tot 405.410 in 2020.
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Digitalisering van vrachtdocumenten binnenvaart
De nieuwe EU-Verordening 2020/1056 is niet
alleen van toepassing op de vrachtdocumenten
van het wegvervoer maar beoogt ook de
digitalisering van de vrachtdocumenten van de
binnenvaart. De in 2019 gestarte inventarisatie
van vrachtgegevens die binnen het toepassingsgebied van de EU-Verordening en een Beneluxproefproject binnenvaart vallen, werd afgerond.
Besloten werd om ook het vervoer van gevaarlijke
stoffen en afval hierbij te betrekken. Onderzoek
wees ondertussen uit dat de bestaande nationale
of gewestelijke regelgeving geen belemmering
vormt voor een elektronische gegevensuitwisseling.
Het Benelux-initiatief kon op de steun rekenen
van vertegenwoordigers van de Europese
Commissie.
Vanwege de sterke dwarsverbanden met het
digitale vrachtbriefproject voor het wegvervoer
en de sterke ontwikkeling van het common access
point werd besloten om de digitalisering van
vrachtdocumenten ‘binnenvaart’ te betrekken in
het common access point.
Digitalisering
vergunningverlening
voor
uitzonderlijk vervoer
Dit project beoogt de uitwerking van een Benelux
digitaal systeem voor vergunningverlening en
opvolging (track & trace) van uitzonderlijk
vervoer zodat de monitoring van deze
transporten kan worden verbeterd. Verder werd
besloten om ook een luik ‘gevaarlijke goederen’
mee te nemen in dit systeem. Het Waalse Gewest
trekt dit project en bereidde na consultatie van de
Benelux-partners een ontwerp van lastenboek
voor dat de basis vormt voor nader overleg tussen
de Benelux-landen wat de implementatie betreft
van het nieuwe digitale systeem.

Verduurzamen van de Benelux-transport en
-logistiek
Op het vlak van elektrische mobiliteit heeft het
Comité van Ministers een beschikking goedgekeurd tot instelling van een gemeenschappelijke Benelux-dienst voor ID-registratie in
het kader van identificatie-uitgifte en -beheer ten
behoeve van elektromobiliteit. Deze codes zijn
bedoeld om te zorgen voor een duidelijke
identificatie van alle laadpalen en alle
stakeholders met het oog op een naadloze
digitale communicatie tussen de laadpalen, de
toepassingen van de dienstverleners en hun
klanten-automobilisten in heel Europa. Deze
unieke Benelux-dienst is een gezamenlijke
uitvoering van een Europees project om tot een
Europees netwerk van registratiediensten te
komen.
Bevordering van nul-emissie vrachtwagens
In navolging van de grote nadruk op nul-emissie
bij personenwagens werd in 2020 extra aandacht
geschonken aan nul-emissie vrachtwagens en
andere zware voertuigen. In samenwerking met
de energieministeries werd een E-truckevenement georganiseerd. Tevens werd een
voorstel opgemaakt tot aanpassing van de
beschikking van het Comité van Ministers inzake
de afmetingen en massa’s van bedrijfsvoertuigen
en personenauto’s die in het internationaal
verkeer op het grondgebied van een Benelux-land
worden toegelaten (M (89) 7) om, in navolging
van het Europese niveau (verhoging van 40 naar
42 ton) het maximumgewicht voor grensoverschrijdend vervoer te verhogen (van 44 naar 46
ton intra-Benelux) als dat vervoer met nulemissie voertuigen plaatsvindt.
Op verzoek van het Vlaamse Gewest vindt nog
bijkomend overleg plaats om één en ander te
finaliseren, rekening houdend met zwakke
schakels in de bestaande infrastructuur.
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Smart Shipping
Bij het bedrijfsleven is de belangstelling nagegaan
voor een grensoverschrijdend proefproject rond
smart shipping. Daaruit kwam naar voren dat het,
mede onder invloed van de COVID-19 crisis,
momenteel te vroeg is om tot een dergelijke
proef te komen.
Gezien uit het overleg duidelijk werd dat elk land
zijn eigen specifieke rechtsbasis kent voor de
uitvoering van lokale proeven, werd overeengekomen om op Benelux-niveau na te gaan of een
overkoepelende Benelux-regeling kan worden
uitgewerkt voor de uitvoering van deze
projecten. Deze zou dan gelden voor alle
vaarwegen behalve de Rijn, waar de Centrale
Commissie voor de Rijnvaart bevoegd voor is, en
de Moezel, waar de Moezelcommissie bevoegd
voor is.
Mobility as a Service (MaaS)
Het overleg over MaaS is een gedeeld initiatief
van de Benelux Unie samen met NRW. Na een
verkenningsfase in 2020 werd binnen het overleg
een akkoord bereikt over een projectvoorstel,
inclusief de financiering van de eerste fase ervan.
Het proefproject betreft het opzetten van een
gezamenlijk ‘living laboratory’ met behulp
waarvan verschillende standaarden en andere
afspraken binnen en tussen MaaS-systemen
getest en geoptimaliseerd kunnen worden.
Daarbij kan ingezoomd worden op specifieke
casussen en doelgroepen. Data-uitwisseling op
het vlak van, bijvoorbeeld, beschikbaarheid,
locatie, kenmerken en vervoermiddelen is
immers cruciaal evenals afspraken en systemen
met betrekking tot betaling en booking. Dit
project is een echt ‘living lab’ en kan op
vernieuwende wijze ook andere Beneluxoverheden ondersteunen bij het bepalen van hun
rol, het eventueel vastleggen van regelgeving, het
leggen van beleidsaccenten en het nemen van
beleidsmaatregelen ten aanzien van de
ontwikkeling van MaaS.
Fiets
In het licht van de Green Deal en de COVID-19
crisis stond het fietsbeleid in 2020 volop in de
belangstelling.

De werkgroep ‘Fiets’ was een van de eerste
werkgroepen die inzette op de nieuwe digitale
mogelijkheden en door een hoge vergaderfrequentie binnen een half jaar een eerste
resultaat kon opleveren.
Op 14 juli 2020 hebben de mobiliteitsministers
van de Benelux-landen dan ook een gezamenlijke
politieke verklaring over fietsstimulering
ondertekend. De verklaring werd tijdens een
webinar digitaal aan de
Nederlandse
Eurocommissaris overhandigd. Middels deze
verklaring werd onder andere de Europese
Commissie opgeroepen om het fietsgebruik een
prioritaire plaats te geven binnen het Europese
Klimaatbeleid en de Duurzame Transport
strategieën. De verklaring bevat gerichte acties
en oproepen aan de lidstaten en aan lokale
overheden. Tot slot hebben de ministers de
ambitie uitgesproken om tot een grensoverschrijdende roadmap te komen in 2021. Voor het
vormgeven van de politieke verklaring en de nog
te lanceren roadmap zijn een aantal workshops
georganiseerd met de werkgroepleden.
Milieuzones
Binnen dit overleg hebben de Benelux-landen
sterk ingezet op het creëren van een Europese
juridische basis voor gegevensuitwisseling in het
kader van milieuzones. Dit belet effectieve
controle en handhaving van buitenlandse
voertuigen. Er is daarom gewerkt aan een
technisch position paper dat in juli aan de
Europese transport Commissaris werd bezorgd.
De Europese transportcommissaris heeft in
december gereageerd middels een brief en
aangegeven op zoek te gaan naar mogelijke
oplossingen, waarbij in ieder geval een
zogenaamde 'preparatory action’ wordt gestart
waarbij het probleem van het gebrek aan toegang
tot gegevens van buitenlandse voertuighouders
wordt onderzocht.
Om dit kracht bij te zetten is een Benelux
Politieke Verklaring Milieuzones opgesteld die
door de Nederlandse staatssecretaris, als
voorzitster van de Benelux Unie, aan zowel de
Europese transportcommissaris als aan de
Eurocommissaris voor Klimaat is verstuurd.
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Truck parkings
Een eerste verkennend overleg tussen sector en
overheden heeft plaatsgevonden, waarbij vooral
issues op het vlak van handhaving, capaciteit en
(digitale) informatievoorziening naar voren
kwamen. Tijdens het Directiecomité is het
mandaat gegeven om verder te onderzoeken
waar de barrières liggen op het vlak van
(beveiligde) truck parkings en waar de landen van
elkaar kunnen leren en kunnen samenwerken. De
lidstaten werken momenteel aan een eerste draft
van een gemeenschappelijk standpunt.
Gezamenlijke inspecties wegvervoer
Vanwege de COVID-19 crisis hebben de in het
kader van het Benelux-Verdrag betreffende
grensoverschrijdende samenwerking inzake
wegvervoerinspectie
(Verdrag
van
Luik)
voorziene gezamenlijke inspecties niet kunnen
plaatsvinden.

Innoveren binnen de Benelux-transport en
-logistiek
Een themadag ‘Rijopleidingen’ werd georganiseerd binnen de verkeersveiligheidssamenwerking waarbij best practices van de lidstaten
werden vergeleken. In het bijzonder werd
aandacht besteed aan het grensoverschrijdend
erkennen van een volwaardig rijbewijs, verkregen
na het afleggen van een examen in een automaatauto, alsook het grensoverschrijdende gebruik
van een ‘2todrive’ (begeleid rijden) rijbewijs. Ook
het aanpakken van obscure (‘turbo’) rijscholen is
besproken, de fraude bij examens en
handhavingsacties rond het gebruik van lachgas
in het verkeer. Nadere concrete grensoverschrijdende samenwerking wordt nog
onderzocht.

Near Coastal vaart
Ook op het vlak van de scheepvaart bewijst de
Benelux Unie zijn meerwaarde in het verlichten
van administratieve lasten en het faciliteren van
arbeidsmobiliteit in de logistieke sector. De
Benelux-landen werkten twee beschikkingen uit
die enerzijds leiden tot een sterke vermindering
van administratieve lasten voor overheid en
zeevarenden en anderzijds het voor rederijen
gemakkelijker maken om personeel aan te
werven.
Het betreft de beschikking met betrekking tot de
wederzijdse erkenning van vaarbevoegdheidsbewijzen in de visserijsector en de
beschikking met betrekking tot de wederzijdse
erkenning van vaarbevoegdheidsbewijzen in de
Near Coastal vaart. Beide beschikkingen zijn
inmiddels in werking getreden. Ondertussen
wordt gewerkt aan een Benelux-beschikking rond
de wederzijdse erkenning van nationale
veiligheidscertificaten van schepen in de Near
Coastal vaart.
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Benelux, aanjager van de duurzame interne markt

1.3. HANDEL & DIGITALISERING
Op initiatief van het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux Unie vond in 2020 voor het
eerst een strategisch overleg ‘Circulaire Economie’ plaats. De lopende zaken werden
besproken en de hoofdlijnen voor het volgende jaar vastgelegd met een focus op de
omvangrijke EU-agenda waaronder de Green Deal.
Het belang van samenwerking op het vlak van de interne markt blijkt uit een Beneluxbijeenkomst van de bestuursvoorzitters van de Mededingingsautoriteit van de drie landen in
november 2020. De afspraak werd gemaakt om deze bijeenkomst jaarlijks te organiseren om
gezamenlijke handhavingsvraagstukken te bespreken en gezamenlijk op te trekken bij
Europese trajecten.

Verdiepen en handhaven van de interne markt
De geplande lancering van het digitale Benelux Retail informatie Punt werd na een toevoeging
van een COVID-19 paragraaf en ondanks een intensieve voorbereiding uitgesteld. De Beneluxwerkzaamheden met betrekking tot territoriale leveringsbeperkingen kregen in 2020 gehoor
van de Europese Commissie. Bij de voorstelling van de voorlopige resultaten van een EU-studie
over territoriale leveringsbeperkingen werden de bestaande Benelux-onderzoeksresultaten
uitgebreid belicht. De Europese Commissie nodigde dan ook vertegenwoordigers van de
Benelux-landen en het Secretariaat-generaal uit om de Benelux-werkzaamheden inzake
territoriale leveringsbeperkingen toe te lichten op een door de Europese Commissie
georganiseerde workshop over dit thema.
In juli 2020 verzorgde het Secretariaat-generaal voor het eerst een bijeenkomst van de SOLVITcentra van België, Nederland en Luxemburg. Deze centra zijn in elke EU-lidstaat ingericht door
de nationale overheid en helpen burgers en bedrijven om EU-rechten te doen gelden bij een
geschil met een overheidsinstantie van een derde land. Op de bijeenkomst in juli 2020 werden
de mogelijkheden tot onderlinge samenwerking rond bepaalde Europese thema’s besproken.
Zo kwam de invloed van de COVID-19 crisis aan bod, alsook de wederzijdse erkenning van
beroepskwalificaties, de Europese verordening over wederzijdse erkenning van goederen en
de ontwikkeling van het Europese SOLVIT-netwerk.
Op het vlak van productvereisten, en meer specifiek ‘voedselcontactmaterialen’, is met het
oog op harmonisering van regelgeving binnen de interne markt de voorbereiding gestart van
de opmaak van een Benelux-beschikking over de gezamenlijke uitvoering van de resolutie van
de Raad van Europa over metalen en legeringen gebruikt in materialen en voorwerpen die
bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met voedingsmiddelen (CM/Res(2013)9).

Bevorderen van de circulaire economie
De oorspronkelijk geplande Benelux builds circular Conferentie werd omgevormd tot een
webinar, waarin zowel concrete evoluties op Europees als op Benelux-niveau werden gedeeld.
De webinar illustreerde duidelijk dat de Benelux-landen innoverend, creatief en geëngageerd
zijn en zij gezamenlijk nog sterker staan om de uitdagingen in de transitie van bouwsector op
te pakken en kansen te creëren voor ondernemers. Naast de uitdagingen voor de bouwsector
werd ook kennis gedeeld rond duurzame openbare aanbestedingen.
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De circulaire hubs van de Benelux-landen, waar
ondernemers samen werken en experimenteren
met kennisinstellingen en lokale overheden om
circulair ondernemerschap van de grond te tillen,
inspireerden elkaar gedurende een virtuele
bijeenkomst en onderstreepten het belang van
communicatie en de creatie van verdienmodellen
die aantonen dat handel en duurzaamheid hand
in hand kunnen gaan.

Verdiepen van douanesamenwerking
De douane-administraties van de drie landen
hebben besloten om gezamenlijk audits van de
geautoriseerde
marktdeelnemers
(AEO;
Authorized Economic Operator) uit te voeren. Het
AEO-programma heeft tot doel de veiligheid van
de internationale bevoorradingsketen te
versterken en de wettige handel te faciliteren.
Een eerste gezamenlijke audit werd in maart
2020 in Luxemburg georganiseerd bij een
koerierdienstbedrijf dat recentelijk een aanvraag
tot AEO in Luxemburg had ingediend en zowel in
België als in Nederland een AEO-status heeft. De
opdracht bestond uit het bestuderen van de
vragenlijst en het uitvoeren van de audit in het
bedrijf. De drie landen zien er zo op toe dat de
douaneautoriteiten en de marktdeelnemers de
bepalingen met betrekking tot de AEO op
dezelfde wijze interpreteren en zorgen voor een
afgestemde implementatie van de Europese
bepalingen.

Telecom
Op 26 november vond de 'Benelux Round Table
on 5G’ plaats met deelnemers van de nationale
overheden, toezichthouders en telecomoperatoren uit de drie Benelux-landen. Na een
korte inleiding door de Europese Commissie over
cofinanciering uit CEF (Connecting Europe
Facility) Digital vond er een vruchtbare dialoog
plaats over de wetgevende, technische, financiële
en organisatorische barrières die operatoren
ervaren bij de grensoverschrijdende uitrol van
5G.

Samenwerken rond artificiële intelligentie
(AI)
Het telecomoverleg AI verzocht het Secretariaatgeneraal om de 3 AI-coalities bij elkaar te
brengen. Een eerste bijeenkomst richtte zich op
volgende
onderwerpen:
AI4GOV
(AItoepassingen binnen de overheid), AI
ethics/human centrintic AI (de ethische, mens
gecentreerde aanpak van AI), Data Governance
(verantwoord datadelen) en de toekomst van
werk. De afspraak werd gemaakt om rond deze
vier thema’s een digitaal event te organiseren
begin 2021.

Aanpakken van illegaal vuurwerk
Op 7 december werd de aanbeveling
‘gespecialiseerde kennis’ en beschikking ‘pyropass’ ondertekend door de voorzitter het Comité
van Ministers. Deze aanbeveling geeft concrete
invulling aan de vereisten waaraan personen met
gespecialiseerde kennis inzake vuurwerk dienen
te voldoen. De Benelux-lidstaten hebben de
ambitie om deze vereisten op termijn te
harmoniseren en de opleidingen inzake vuurwerk
zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De
beschikking houdt verband met het voorschrift
dat alleen personen met gespecialiseerde kennis
pyrotechnische artikelen van de zwaardere
categorieën mogen aanschaffen, hanteren en/of
gebruiken. De pyro-pass fungeert hierin als een
controledocument. Het is de ambitie van de
Benelux-lidstaten om met deze beschikking bij te
dragen tot de invoering van een Europees pyropass.

Toerisme
De beperkende maatregelen die de Beneluxlidstaten in 2020 hebben uitgevaardigd ter
bestrijding van de COVID-19 crisis beïnvloedde
ontegensprekelijk het toerisme binnen de
Benelux-landen. Op initiatief van het
Secretariaat-generaal overlegden de directeuren
van de Benelux Toerismebureaus over de
mogelijkheden van regionaal toerisme met als
resultaat de realisatie van een speciale
webpagina gewijd aan toerisme in de Benelux,
waarop de Benelux-regels en maatregelen in het
licht van de COVID-19 crisis worden gedeeld.
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Veiligheid en samenleving
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Grenzeloze veiligheid

2. VEILIGHEID & SAMENLEVING
2.1. SENNINGEN-OVERLEG
De Centrale overleggroep Senningen (COG) heeft de opdracht te zorgen voor een adequate
en reguliere monitoring van de Senningen-samenwerking. Dit gremium heeft op 22 september
vergaderd. De delegaties bespraken de impact van COVID-19 op de implementatie van het
Jaarplan 2020. Het Secretariaat-generaal maakt digitale vergaderingen met simultaanvertaling mogelijk. Dankzij deze techniek was het mogelijk de implementatie van het Jaarplan
voort te zetten en de lijnen uit te zetten voor de werkzaamheden in 2021. Het COG
ondersteunt het wekelijkse Benelux-overleg rond de COVID-19-crisis, dat sinds juni
plaatsvindt.
Om de dreiging van zware criminaliteit en terrorisme tegen te gaan en als gevolg van de
afschaffing van de controles aan de binnengrenzen in het kader van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, heeft de EU maatregelen genomen met name om het verzamelen
van persoonsgegevens van passagiers te organiseren. Naar aanleiding van deze maatregelen
hebben de Benelux-landen, zoals de andere lidstaten van de Europese Unie, PNR-eenheden
(PIU) opgericht. Deze eenheden hebben de wens uitgesproken ondersteuning te krijgen van
het Secretariaat-generaal om beter samen te werken. Zo zijn de experts op 4 maart
bijeengekomen om best practices uit te wisselen over specifieke onderwerpen als de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gegevensbeveiliging of de ontwikkelde IT-tool.
Dankzij deze uitwisselingen kunnen de Benelux-landen sneller actie ondernemen om de
onlangs opgezette processen te verbeteren.
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2.1.1. Politiesamenwerking
Het Benelux Strategisch overleg Politie is het hoogste ambtelijke orgaan voor politiesamenwerking
tussen de drie landen en stuurt de technische werkgroepen aan. Het overleg heeft plaatsgevonden op
20 november. Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft de balans opgemaakt van de lopende
samenwerking. Tevens bespraken de politiechefs de actuele ontwikkelingen op het gebied van
veiligheid in hun landen. De impact van COVID-19 op het werk van de politiediensten kwam daarbij
uitgebreid aan bod. De delegaties gaven een toelichting bij de nationale maatregelen op dit terrein en
bespraken de gevolgen voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen de diensten. Ook besloot
het overleg om een evaluatie te houden van de politiële handhaving in de grensstreek van genomen
maatregelen in het kader van Covid-19.

Implementeren van het nieuwe Benelux-politieverdrag
Het nieuwe Benelux-politieverdrag is ondertekend, de datum van inwerkingtreding van het verdrag is
afhankelijk van de afronding van de nationale goedkeuringsprocedures in de landen. In Nederland en
België heeft de Raad van State een advies uitgebracht over de goedkeuringswet en is deze wet
aangeboden aan het Parlement.
Voor bepaalde vormen van samenwerking moeten de betrokken partijen door middel van
uitvoeringsovereenkomsten en -afspraken de modaliteiten nader uitwerken en vastleggen hoe de
mogelijkheden die het nieuwe verdrag biedt in de praktijk zullen worden gebruikt. Door COVID-19
hebben er dit jaar minder of geen fysieke vergaderingen plaatsgevonden, waardoor het proces is
vertraagd. Wel is er verder aan de akkoorden gewerkt. Digitaal en telefonisch overleg heeft
plaatsgevonden. Daardoor is er toch vooruitgang geboekt.
Het betreft uitvoeringsovereenkomsten of beschikkingen dan wel uitvoeringsafspraken over:
•
•
•
•
•
•

Raadpleging van elkaars politiedatabanken in een gemeenschappelijke politiepost;
Raadpleging van voor de politie toegankelijke databanken tijdens gemengde patrouilles en
gemeenschappelijke controles;
Uitwisseling van referentiegegevens voor automatic number plate recognition (ANPR);
Aanduiding van de bevoegde autoriteit die uitzonderlijk toestemming kan geven voor het
vervoeren en dragen van wapens en munitie die normaal gezien niet gedragen en vervoerd mogen
worden tijdens een grensoverschrijdend optreden of een grensoverschrijdende aanwezigheid;
Grensoverschrijdend vervoer en begeleiding van personen in het kader van de
vreemdelingenwetgeving;
Gemeenschappelijk gebruik van verbindingsofficieren.

Tevens is besloten uitvoeringsafspraken te maken inzake grensoverschrijdende achtervolging en wordt
nagegaan of het nodig is om de samenwerkingsafspraken inzake de grensoverschrijdende begeleiding
van VIP’s te actualiseren en in een uitvoeringsafspraak op te nemen. Verder zijn afspraken gemaakt
over de overige werkzaamheden die nodig zijn om de operationele uitvoering van het verdrag te
omkaderen. Daarbij valt o.a. te denken aan de uitwerking van de Benelux-politieapp en een update
van de opleidingsmodule “Zonder zorgen de grens over”.
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Optimaliseren van de operationele politiesamenwerking
Het ‘Rechercheoverleg’, waaraan inmiddels ook
de recherche van NRW deelneemt, heeft
gesproken over nieuwe criminaliteitsfenomenen
zoals drugszendingen via post- en koeriersdiensten. Ook is gesproken over joint targeting,
data gedreven werken en de noodzaak tot
integrale samenwerking in de havens. De drie
landen zien het nut en de noodzaak van een
goede afstemming inzake manhunt; een
methode om bij (terroristische) incidenten snel
en effectief op te treden om de dreiging weg te
nemen en daders op te sporen. De partners
hebben hun bestaande werkwijze toegelicht en
afgesproken dat ze een plan van aanpak zullen
maken over hoe de samenwerking het beste
vormgegeven kan worden.
Wat betreft opleidingen is het volledige traject
nu uitgerold. Alle trainers zijn nu opgeleid in
Benelux-samenwerking. Politiemensen in de
grensstreek werden opgeleid via de Beneluxopleiding ‘Zonder Zorgen de Grens Over (ZZGO)’.
Het doel van deze cursus is dat politiemensen,
actief in de grensstreek, bij interventies weten
onder welke omstandigheden ze de grens over
kunnen, welke procedures gevolgd dienen te
worden en wat hun bevoegdheden zijn in het
partnerland. Zo kunnen grensoverschrijdende
operaties goed afgestemd en gecoördineerd
tussen de landen verlopen.
Tevens is gestart met het actualiseren van de
opleiding ZZGO in het kader van het nieuwe
Benelux-politieverdrag. Ook werd een aanvang
gemaakt met het ontwikkelen van specifieke
modules voor spoorwegpolitie en recherche.
Met betrekking tot communicatie is men in
nauwe samenwerking met het Benelux
Secretariaat-generaal begonnen met het
ontwerpen van een concept-communicatieplan
in het kader van de inwerkingtreding van het
nieuwe Benelux-politieverdrag. De communicatie
dient zowel intern als extern te zijn en dit vanuit
een Benelux-perspectief.

De Benelux-politie-app wordt verder geïmplementeerd in Luxemburg. Onderwerpen zoals
bijstand en gemeenschappelijke patrouilles
werden toegevoegd. Verder wordt de uitbreiding
ontwikkeld naar de problematiek van de
informatie-uitwisseling. Ook is men gestart met
de actualisering van de app naar het nieuwe
Benelux-politieverdrag.
Betreffende de operationele ondersteuning
(bijstand) is het nieuwe formulier voor aanvraag
van bijstand gefinaliseerd. Ook is men gestart met
het ontwikkelen van een preparatief draaiboek
voor bijstand bij grootschalige evenementen
zoals bijvoorbeeld een NAVO-top om bijstand
veiliger, effectiever en efficiënter te laten
verlopen.
De werkzaamheden rond de LO’s betrof het
verder actualiseren van de uitvoerings- en
werkafspraken alsook het nagaan van de
mogelijkheden van een gezamenlijke digitale
omgeving voor inzicht in het actuele LO-netwerk.
Ook was er aandacht voor desynchronisatie van
de regio-indeling met het oog op de gezamenlijke
regiobijeenkomsten. Ook zal de samenwerking
met de SPOC’s (Single Point Of Contact) worden
geïntensiveerd.
De evaluatie van de politiële handhaving van
COVID 19 maatregelen werd besproken in zowel
het Landenoverleg als de Burenoverleggen.
De Benelux-landen en NRW hebben besloten om
de samenwerking op het terrein van
cybercriminaliteit een nieuwe impuls te geven.
De focus wordt daarbij allereerst gericht op twee
doelstellingen; 1) versterken van het netwerk en
2) uitwisselen van vakkennis. De werkgroep zal
fungeren als platform voor het samenbrengen
van experts.
Ten aanzien van meldkamers hebben de Beneluxlanden gewerkt aan de ontwikkeling van een
werkinstructie om in kaart te brengen hoe in
verschillende situaties de contacten moeten
verlopen.
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Opleveren
van
criminaliteitsbeeld
(drugs)criminaliteit

een
gezamenlijk
van georganiseerde

De landen hebben gewerkt aan overzichten met
reeds bestaande criminaliteitsbeeldanalyses die
met de Benelux-partners kunnen worden
gedeeld. Daarnaast hebben de landen besloten
inzake ten minste twee subfenomenen
gezamenlijke
analyses
te
maken,
ter
ondersteuning van de recherchediensten

2.1.2. Crisisbeheersing
Het strategisch overleg van de directeurengeneraal van de crisiscentra van de Benelux en
Noordrijn-Westfalen vond virtueel plaats op 29
september. Deze vergadering was vooral gericht
op de beheersing van de coronacrisis en in het
bijzonder het belang van de samenwerking
tussen onze landen. Er werd een pakket
maatregelen goedgekeurd om deze samenwerking te versterken door de informatieuitwisseling te reorganiseren teneinde de
operationele
communicatie
tussen
de
crisiscentra te bevorderen.

werkstructuur (Belgisch-Nederlands Stralingsongevallenoverleg (BNSO)) en nauwgezette
procedures voor samenwerking op het gebied
van paraatheid en crisisbeheersing tussen alle
betrokken Belgische en Nederlandse diensten.
Hetzelfde geldt voor België en Luxemburg, die
met elkaar overleg hebben gepleegd om de
mogelijkheden
te
onderzoeken
tot
operationalisering van een akkoord uit 2004
betreffende de informatie-uitwisseling in geval
van incidenten of ongevallen die radiologische
gevolgen kunnen hebben.

De directeuren-generaal van de Benelux hebben
de ambitie om een netwerk van directeurengeneraal van de crisiscentra in Europa op te
zetten. Op 30 september hebben 24 Europese
landen deelgenomen aan een overleg van het
netwerk in de vorm van een webinar. Het
netwerk riep op tot meer samenwerking tussen
de crisiscentra en een beter gestructureerde
communicatie met de bevolking over de
coronamaatregelen. De directeuren van de
crisiscentra wisselden informatie en ervaringen
uit over de beheersing van de coronapandemie
en over algemene crisisbeheersing. De Beneluxlanden hebben voorgesteld een samenwerkingsprotocol op te stellen tot oprichting van een
netwerk van crisiscentra in Europa, dat naar
verwachting in het voorjaar van 2021 zal worden
ondertekend.
Op het gebied van nucleaire veiligheid zijn de
grensoverschrijdende activiteiten behoorlijk
belangrijk, waardoor er veel bilateraal overleg
plaatsvindt, zoals de oprichting van een

Optimaliseren van de informatiedoorstroming tussen de crisiscentra
Voor medio maart was een Benelux-werkbezoek
gepland aan het Nederlandse Crisiscentrum,
waarbij de focus zou liggen op preventieaspecten
in relatie tot COVID-19. Deze bijeenkomst diende
om voor de hand liggende redenen te worden
uitgesteld. Mede door de hoge werkdruk naar
aanleiding van deze crisis in de crisiscentra van de
Benelux konden geen communicatietests worden
uitgevoerd. Niettemin hebben de delegaties het
Benelux-overzicht van contactpersonen voor
crisisbeheersing en noodplanning bijgewerkt met
het oog op nieuwe tests.
De Benelux-deskundigen konden evenwel op 28
september virtueel vergaderen om de
verschillende nationale aanpakken en het verloop
van de informatie-uitwisseling tijdens de eerste
golf van de coronacrisis te bespreken.
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Om de uitwisseling tussen onze crisiscentra te
verbeteren, hebben de landen een wekelijks
overleg opgezet (Benelux, Noordrijn-Westfalen,
Frankrijk). Dankzij deze uitwisselingen kon
wekelijks een update van de epidemiologische
situatie worden gemaakt, waarbij bepaalde
thema's meer gedetailleerd aan bod kwamen
zoals het organiseren van de vaccinatiecampagne, de rol van de communicatie en/of de
anticorona-/antimondkapjesbewegingen binnen
de bevolking. Het doel van de besprekingen was
de verschillende partners te informeren over de
genomen maatregelen en de grensoverschrijdende samenwerking in dit verband te
harmoniseren.
Om de operationele samenwerking en de
uitwisseling van technische gegevens tussen onze
crisiscentra te bevorderen zijn sinds de tweede
coronagolf wekelijks informatiefiches opgesteld

alsmede een vergelijkende tabel van de in onze
landen
genomen
maatregelen,
naast
documenten waarin de werking van de structuren
in elk land/regio wordt toegelicht.

Analyseren van de grensoverschrijdende
risico’s
In het kader van de op Europees niveau
gevraagde herziening van de nationale
risicoanalyses, is de lidstaten gevraagd voor eind
2020 een antwoord te geven op een reeks vragen
en aan te geven welke de kernrisico's zijn die een
grensoverschrijdende impact kunnen hebben.
Om aan dit verzoek te voldoen, hebben de
Benelux-landen van gedachten gewisseld over
het risicoanalyseproces en de als crossborder
gekwalificeerde risico's.

2.1.3. Asiel en migratie
Het was aanvankelijk de bedoeling om de
consulaire dag op 10 juni te baat te nemen om de
jaarlijkse vergadering van de directeurengeneraal voorafgaand aan dit evenement te
organiseren. Aangezien deze dag werd uitgesteld,
kon het strategisch overleg niet plaatsvinden.
Wat de overnameovereenkomsten betreft,
hebben de Benelux-landen de onderhandelingen
voortgezet die zij met bepaalde derde landen,
zoals Mongolië, India en Kirgizië, hadden
aangevat.
Nieuwe vooruitzichten op onderhandelingen
werden overwogen met de Dominicaanse
Republiek, de Volksrepubliek Congo, Botswana
en Oezbekistan.
Ten slotte hebben de Benelux-landen de
standaardtekst voor Benelux terug- en
overnameovereenkomsten geactualiseerd.

Organiseren van een tweede Benelux
consulair event
Vanwege de coronapandemie is de tweede
Benelux-consulaire dag voor de diplomatieke en
consulaire medewerkers, die in het voorjaar in
Rotterdam zou worden gehouden, uitgesteld tot
2021.

Aanpassen van de procedure tot
verwijdering en terugname tussen Beneluxlanden
De Aanbeveling van het Benelux Comité van
Ministers betreffende de verwijdering en
overname van personen tussen de Beneluxlanden is nagenoeg afgerond en zulks in
afwachting van de definitieve vaststelling van de
Beschikking van de Ministeriële Werkgroep
inzake Benelux-politiesamenwerking over de
samenwerking, begeleiding en ondersteuning in
het kader van de opdrachten in toepassing van de
vreemdelingenwetgevingen op het grondgebied
van de Benelux-landen.

23

Uitvoeren van het project Asiel, Migratie, Radicalisme (AMR)
De Benelux-landen hebben de wens geuit de uitvoering van het AMR-project voort te zetten en het uit
te breiden tot Duitsland. Duitsland heeft grote belangstelling getoond voor deelname aan de
besprekingen, die vanwege de coronacrisis helaas niet hun beslag konden krijgen.

2.1.4. Samenwerking op het gebied van justitie
Mensenhandel

Pre-employment screening

Versterken van de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van mensenhandel

Optimaliseren van de informatie-uitwisseling inzake pre-employment screening

Bezien als economisch gedreven delict, is er
sprake van een aanbod en een vraagkant van
mensenhandel. Burgers en klanten kunnen een
belangrijke rol spelen in de bestrijding van
mensenhandel. Enerzijds hebben zij een
signalerende functie en kunnen zij vermoedens
van misbruik melden bij de betrokken instanties.
Anderzijds kunnen zij, als afnemers van diensten
en producten, misstanden voorkomen. Zonder
afnemers van deze diensten en producten wordt
het voor plegers van mensenhandel immers veel
minder aantrekkelijk om mensen uit te buiten.

De partners hadden afgesproken om in de eerste
helft van het jaar een studiedag te organiseren.
Tijdens een studiedag zouden extra landen of
partijen zoals Frankrijk, het VK of de Europese
Commissie kunnen worden uitgenodigd. De
partners zijn enthousiast over het netwerk dat is
opgebouwd via de Benelux-werkgroep en zouden
dat verder willen uitbreiden. Aangezien de
betrokken partijen de voorkeur gaven aan een
fysieke bijeenkomst is besloten de studiedag
vanwege COVID-19 maatregelen uit te stellen.

Onder
het
Nederlandse
voorzitterschap
bespraken de vertegenwoordigers van de drie
landen een uitwisseling van ervaringen ten
aanzien van het tegengaan van mensenhandel via
de vraagzijde; dus via beleid dat gericht is op het
ontmoedigen en/of hinderen van klanten om
gebruik te maken van de diensten van
slachtoffers van mensenhandel.
Voorts is er gewerkt aan een informatiebrochure
voor professionals die in hun dagelijkse praktijk in
aanraking kunnen komen met mensenhandel. De
brochure wordt in 2021 gepubliceerd.

Grensoverschrijdende
tenuitvoerlegging van sancties
Versterken van de samenwerking inzake
grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van
sancties
De drie landen en NRW hebben besloten om via
expertgroepen de prioriteiten in kaart te brengen
en concrete oplossingen uit te werken. Deze
groepen zullen worden georganiseerd op basis
van de verschillende soorten sancties die er zijn;
1) vrijheidsbenemende sancties,
2) vrijheidsbeperkende sancties (inclusief
taakstraffen) en
3) geldelijke sancties.
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Voor meer fiscale en sociale rechtvaardigheid

2.2. FRAUDEPREVENTIE
2.2.1. Bestrijding van fiscale fraude
Op 9 december vond het Benelux Strategisch overleg plaats. Als gevolg van de
coronapandemie vond deze bijeenkomst dit jaar voor het eerst virtueel plaats. De drie
delegaties van de Benelux hebben de in 2020 gerealiseerde activiteiten geëvalueerd en de
mandaten van de verschillende werkgroepen voor fiscale samenwerking voor het komende
jaar vastgesteld.

Controleren op de naleving van de accijnsregelgeving
De delegaties hebben een gezamenlijke tabel opgesteld met de accijnsregelingen voor nieuwe
soorten tabaksproducten en de respectieve tarieven die in elk land van toepassing zijn.
Het doel zou zijn dat de drie delegaties een gezamenlijk standpunt richting de Europese Unie
innemen, het is dus des te belangrijker voorloper te zijn en met één stem te spreken.
De delegaties blijven elkaar regelmatig op de hoogte houden van verhogingen van
accijnstarieven en andere relevante beslissingen.

Voorkomen van risico’s van btw-fraude
Ondanks het moeilijke jaar dat de Benelux-landen hebben gekend, zijn in 2020 meerdere
nieuwe projecten opgestart, zoals het Hestia-proefproject voor de bestrijding van
domiciliefraude, dat later zou kunnen dienen als incubator op EU- of OESO-niveau bij wijze van
goed voorbeeld van administratieve samenwerking tussen landen, en een nieuw project op
het gebied van ‘verhuld vermogen’.
Wat het delen van kennis en ervaring over nieuwe technologische ontwikkelingen betreft, is
een particulier bedrijf door de Benelux uitgenodigd om een presentatie te geven over de
middelen die landen ter beschikking hebben op het gebied van blockchain. De delegaties zullen
de ontwikkelingen van het gepresenteerde project volgen om te zien hoe blockchain in het
kader van de Benelux-samenwerking kan worden ingezet om btw-fraude te voorkomen.
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2.2.2. Bestrijding van sociale fraude
Uitvoeren van gezamenlijke controles en een betere uitwisseling van gegevens
Een ontwerp van rechtsinstrument om de samenwerking inzake gezamenlijke controles te versterken
en de gegevensuitwisseling in dit kader te vergemakkelijken wordt verder uitgewerkt. Een door de
Belgische partners aangepaste ontwerptekst is aan de partnerlanden voorgelegd voor advies en
verbetering. De landen hebben intern overleg gevoerd alvorens onderhandelingen op Benelux-niveau
te starten.
Na controleacties op het Belgische grondgebied hebben de Belgische en de Luxemburgse
inspectiediensten een analyse verricht om vast te stellen in welke situaties de voorschriften niet
werden nageleefd en de betrokken ondernemingen in staat te stellen hun situatie te regulariseren.
Naar aanleiding van de coronacrisis werden controles ter plaatse om gezondheidsredenen tijdelijk
werden stopgezet. De initiatieven om controles voor te bereiden en targets te bepalen worden
uitgesteld tot 2021.

Organiseren van een seminar om het Belgische Osiris-project te presenteren en uit te
breiden naar de partners
Deze vergadering moest worden uitgesteld tot 2021 vanwege de situatie in verband met COVID-19,
met name gezien de voorkeur voor een fysiek evenement.

2.2.3. Bestrijding van medische fraude
Opzetten van een Benelux-systeem voor de uitwisseling van informatie als aanvulling op
het Internal Market Information System (IMI)
Na de uitwisseling van eerdere ervaringen met het gebruik van het IMI-informatiesysteem werd een
inventaris opgemaakt van de knelpunten en beperkingen van het systeem. De mogelijkheid werd
overwogen om een externe studie te laten verrichten om het huidige rechtskader op nationaal en
Europees niveau tegen het licht te houden, een juridische analyse te maken van de door de werkgroep
voorgestelde oplossingen en deze uit te breiden tot andere alternatieve oplossingen met het oog op
een (betere) combinatie van de bestaande regelgeving en instrumenten. Deze aanpak is tot dusver
niet nader uitgewerkt.
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Een toekomstgerichte Benelux

2.3. DUURZAME SAMENLEVING
De Benelux-directeuren Natuur, Jacht, Bossen hebben op 24 november virtueel vergaderd. Bij
die gelegenheid heeft de Europese Commissie de hoofdlijnen van de nieuwe EUbiodiversiteitsstrategie voor 2030 gepresenteerd. De samenwerkingspartners hebben het
belang onderstreept van de integratie van biodiversiteit in het Gemeenschappelijk
Werkprogramma 2021-2024 van de Benelux-samenwerking. Het streven is om op specifieke
onderwerpen concrete resultaten neer te zetten en zo bij te dragen tot de verwezenlijking van
de Europese doelstellingen.
Daarnaast is een document opgesteld waarin de beleidsambities van de Benelux-landen met
betrekking tot biodiversiteit zijn gebundeld; dit document is beschikbaar op de Beneluxwebsite.
Waar het gaat om de bestrijding van invasieve uitheemse soorten heeft een digitale
consultatie van overheidsdeskundigen plaatsgevonden om mogelijke denksporen te
sprokkelen met betrekking tot het versterken van de samenwerking op regionaal niveau in het
kader van Verordening (EU) nr. 1143/2014. Deze sporen moeten nog gezamenlijk worden
bestudeerd.

Monitoren van de voedselketen
De vergadering van de Chief Veterinary Officers (CVO's) van de Benelux was gepland voor 30
maart met Duitsland en Frankrijk, maar moest worden geannuleerd vanwege de eerste
coronagolf. Het doel was op een meer regionaal niveau de gevolgen van de toekomstige EUwetgeving voor de diergezondheid te bekijken. Deze vergadering is uitgesteld tot 2021.
In december zijn voor het eerst overheidsdeskundigen op het gebied van e-commerce met het
oog op voedselveiligheid bijeengekomen. Hoewel deze vorm van handel reeds sterk ontwikkeld
was vóór de gezondheidscrisis, heeft hij de voorbije maanden een boost gekregen naar
aanleiding van de herhaaldelijke lockdowns en een brede inzet van telewerk. Het is dus van
belang dat de burger tegen misbruiken wordt beschermd, hetgeen bijgevolg controle impliceert.
Mogelijkheden om de Benelux-samenwerking op dit gebied te versterken in aanvulling op
Europese acties zijn vastgesteld en zullen worden uitgewerkt.
Wat de veterinaire aangelegenheden betreft is een voorontwerp van gemeenschappelijke
databank met een bijbehorend ontwerp GDPR-protocol opgezet en aan de drie landen
gepresenteerd met het oog op de uitvoering van Benelux-Beschikking M (2019)13 betreffende
de algemene wederzijdse erkenning van de hoedanigheid van gekwalificeerd persoon op het
gebied van gezondheid en hygiëne van vrij wild.
Op het gebied van diervoeders is er in plaats van fysiek overleg schriftelijk overleg gepleegd
over specifieke onderwerpen. Bij dit overleg wordt expertise gedeeld en is het met name de
bedoeling verschillen in interpretatie en implementatie van de Europese wetgeving te
voorkomen en standpunten ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen dichter bij elkaar te
brengen.
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Op het vlak van voedselcontactmaterialen heeft een groep van deskundigen meermaals een
teleconferentie gehouden om de uitvoering te bespreken van resolutie CM/res (2013)9 van het Comité
van Ministers van de Raad van Europa d.d. 11 juni 2013 over metalen en legeringen gebruikt in
materialen en voorwerpen die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met
voedingsmiddelen. Er wordt een ontwerp Benelux-beschikking opgesteld om te zorgen voor een
geharmoniseerde uitvoering van de resolutie van de Raad van Europa in de Benelux-landen.

Verbeteren van de luchtkwaliteit
Het Nederlandse parlement heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat verzocht de
samenwerking met de buurlanden op het gebied van de luchtkwaliteit te intensiveren. In dit kader
heeft dit ministerie het voortouw genomen om in Benelux-verband gezamenlijk een conferentie
Luchtkwaliteit-Volksgezondheid te organiseren, alsook in een politieke verklaring voor te bereiden. De
conferentie zal vooral aandacht besteden aan de ‘deken van verontreinigende stoffen’ die de gehele
Benelux bedekt. Het gaat in dit kader vooral om het terugdringen van de emissies van fijn stof,
stikstofdioxide, ammoniak en zwavel afkomstig van landbouw, binnenvaart, huishoudelijke
verwarming/houtstook, mobiliteit en mobiele werktuigen.
Beide initiatieven zijn binnen de Benelux-werkgroep AIR voorbereid. Vanwege de COVID-19-crisis is de
uitvoering ervan doorgeschoven en deze staat nu voor (de 2e helft van) 2021 gepland.

Educatie over milieu en duurzaamheid
Vanwege de tweede coronagolf, en in onderlinge overeenstemming tussen de organiserende partijen,
werd de voor november geplande conferentie uitgesteld tot 2021.
Inmiddels is de laatste hand gelegd aan het document ”Een indruk van de Benelux-conferentie”, dat
breed is uitgezet bij de doelgroep. Deze conferentie vond in 2019 in Luxemburg plaats. Het document
bevat de belangrijkste bouwstenen van de conferentie met het oog op een algemeen overzicht en is
beschikbaar op de Benelux-website.
Voorts hebben de samenwerkingspartners de (positieve en negatieve) effecten van de
gezondheidscrisis geanalyseerd en geconcludeerd dat educatie een belangrijke rol te spelen heeft bij
de voorbereiding van het post-coronatijdperk door bij te dragen tot de transitie naar een duurzame
samenleving.

Overige activiteiten
In februari vond een intergouvernementele bijeenkomst plaats van specialisten op het gebied van de
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Gezien het innovatieve karakter van het onderwerp
binnen een Benelux-samenwerkingsverband werd een overzichtsdocument opgesteld van de
krachtlijnen van de regeringen van de drie landen. Met een dergelijk document leren de delegaties
elkaar beter kennen aan de hand van de prioriteiten en bijzonderheden van elkeen.
Aangezien de gevolgen van de stopzetting van de economische bedrijvigheid naar aanleiding van de
coronapandemie helaas onmiddellijk voelbaar werden bij de burger, werd bovendien van gedachten
gewisseld over de maatregelen die de regeringen van de Benelux-landen naar aanleiding van deze
situatie hebben genomen om de kwetsbare bevolking te helpen.
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Stimuleren van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit

2.4. WERKEN IN DE BENELUX
2.4.1. Arbeidsmobiliteit
Bevorderen van arbeidsmobiliteit over grenzen heen
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een direct effect
gehad op de mobiliteit van mensen die aan de andere kant van de grens werken. Deze situatie
heeft zowel bij grensarbeiders als bij betrokken werkgevers en bedrijven geleid tot veel vragen.
Het is daarom van essentieel belang geweest dat het Secretariaat-generaal meteen vanaf het
begin van de crisis via het Benelux-informatieportal ‘Startpunt Grensarbeid’ de meest actuele
informatie heeft kunnen verstrekken. Zo werd een speciale rubriek ”coronamaatregelen”
opgezet om grensarbeiders in staat te stellen gemakkelijk informatie te vinden die rechtstreeks
op hen van toepassing is, zoals de documenten die nodig zijn om de toegang tot het land te
vergemakkelijken. De informatie is afkomstig van officiële organisaties in de Benelux en NRW.
Bovendien heeft het Secretariaat-generaal een niet-uitputtend overzicht opgesteld van de
maatregelen die in de drie Benelux-landen en in NRW zijn genomen met betrekking tot
grensarbeid naar aanleiding van de coronacrisis.
Tegelijkertijd hebben de leden van de strategische stuurgroep ‘Grensoverschrijdende
Arbeidsmobiliteit’ uit de Benelux-landen en NRW vanaf de eerste dag informatie uitgewisseld
over de gevolgen van genomen maatregelen op de situatie van grenswerkers. In de loop van
het najaar heeft in het kader van de ‘consultatie grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit’ een
inventarisatie plaatsgevonden van de meest voorkomende knelpunten naar aanleiding van
de COVID-19-crisis in grensgebieden op het gebied van de grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit. Deze inventaris is de basis voor een eventuele overeenkomst tussen de
landen en NRW over een aantal maatregelen ter voorbereiding op een mogelijke nieuwe crisis
met gevolgen voor grenswerkers en in de grensgebieden.

Actualiseren en verbeteren van de informatievoorziening over grensarbeid
De informatiebrochures voor grensarbeiders werden grondig bijgewerkt dankzij
gecoördineerde werkzaamheden met de betrokken ministeries in de drie landen. De zeven
versies van de brochures werden online beschikbaar gesteld op de Benelux-website en op de
portal Grensarbeid, alsook via de distributiekanalen van onze partners. Ze zijn bedoeld om
informatie te verstrekken en de mobiliteit van de 80.000 grensarbeiders die tussen België,
Nederland en Luxemburg pendelen te vergemakkelijken; ze zijn tevens bestemd voor
professionals in de sector. Ze zijn al meer dan 5.000 keer geraadpleegd.
De autoriteiten hebben talrijke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus
binnen de Benelux-regio tegen te gaan, met directe gevolgen voor de mobiliteit van de mensen
die aan de andere kant van de grens werken, evenals voor het werkpatroon. Deze feitelijke
situatie heeft zowel bij de grensarbeiders als bij de betrokken werkgevers en bedrijven veel
vragen doen rijzen. Daarom werd bijgewerkte informatie ter beschikking gesteld op de
Benelux-informatieportal Grensarbeid. Er werd een speciale rubriek ‘coronamaatregelen’
opgezet om grensarbeiders in staat te stellen gemakkelijk informatie te vinden die rechtstreeks
op hen van toepassing is, zoals de documenten die nodig zijn om de toegang tot het land te
vergemakkelijken.
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De informatie is afkomstig van officiële organisaties in de Benelux-landen en NRW. Zo is de portal
aangevuld met relevante informatie over algemene maatregelen, thuiswerk, belastingen en financiële
voorzieningen in geval van werkloosheid.
Daarnaast is aan meer dan honderd burgers informatie verstrekt en zij zijn doorverwezen naar de
bevoegde instanties om een antwoord te krijgen op hun grensoverschrijdende situatie naar aanleiding
van verzoeken om informatie per e-mail, telefoon of via het contactformulier van de portal.

2.4.2. Onderwijssamenwerking
Werken aan één Hogeronderwijsruimte
Op 8 november 2019 hadden de ministers van Hoger Onderwijs van de Benelux-landen en hun
ambtgenoten van de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen), onder het Luxemburgse
voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux Unie, een intentieverklaring ondertekend
over de automatische niveauerkenning van de diploma's van het hoger onderwijs.
Ter uitvoering van deze intentieverklaring is op ambtelijk niveau een multilateraal verdrag uitgewerkt
en goedgekeurd dat momenteel via nationale interne procedures wordt uitgezet met als doel om over
te gaan tot ondertekening zodra alle landen formeel akkoord zijn.
Zodra dit Verdrag van kracht is, zullen houders van Benelux- of Baltische diploma's die onder het
Verdrag vallen, een automatische niveauerkenning genieten voor diploma's en graden binnen de
ondertekenende landen. Net als het bestaande erkenningsmechanisme tussen de Benelux-landen zal
deze maatregel dus de toegang tot studies en de arbeidsmarkt in de andere landen vergemakkelijken.
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Slechten van barrières voor grensoverschrijdende
gezondheidszorg en patiëntenmobiliteit

2.5. GRENSOVERSCHRIJDENDE GEZONDHEIDSZORG
Uitwisselen van elektronische patiëntengegevens
Een beschikking eHealth is tot stand gekomen welke grensoverschrijdende uitwisseling van
elektronische patiëntengegevens mogelijk maakt en waarbij de privacy van de patiënt
gewaarborgd wordt conform de geldende Europese regelgeving (GDPR). Dit zal het voor de
inwoners van de Benelux-landen eenvoudiger maken om in een ander Benelux-land gebruik te
maken van medische voorzieningen. De werkgroep zal de nadere uitvoeringsvoorwaarden van
de beschikking nog uitwerken.

Verbeteren van de medische zorg
In het kader van een door de lidstaten opgesteld werkprogramma heeft een
themabijeenkomst Vaccinatiebeleid plaatsgevonden, toegesneden op de jaarlijkse
griepvaccinaties en de vaccinaties in het kader van het coronavirus. Dit betrof een best practice
uitwisseling tussen virologen en experts van de ministeries. Een vervolgbijeenkomst is
georganiseerd met als thema ‘de communicatie rond de COVID-19-vaccinatiecampagnes’.

Platform COVID-19/Volksgezondheid
Met de landen is een platform voor uitwisseling opgezet in de vorm van een twee-/
driewekelijks overleg. Dankzij deze uitwisselingen konden de partners op de hoogte worden
gebracht van de maatregelen, kon de balans worden opgemaakt van de situatie en konden
bepaalde thema's zoals de strategische voorraden, de productie van materiaal op nationaal
niveau en de teststrategieën nader worden besproken.
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BENELUX KENNISCENTRUM
GRENSOVERSCHRIJDENDE
SAMENWERKING
De inwerkingtreding van de BGTS Baarle is opnieuw een stap dichterbij gekomen. Na de ondersteuning
bij het opstellen van de inmiddels formeel goedgekeurde statuten verleent het Secretariaat-generaal
ook doorlopende ondersteuning bij de praktische invulling van de verschillende onderdelen van de
BGTS onder andere bij het oplossen van verschillen in wet- en regelgeving. Ook de oprichting van een
BGTS in de Kanaalzone is na ondersteuning van het Secretariaat-generaal bij het opstellen van de
statuten, nu in de eindfase van de goedkeuringsprocedure bij de deelnemers aanbeland.
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SAMENWERKEN MET ANDERE STATEN,
DEELSTATEN EN INTERNATIONALE
ORGANISATIES
1.

Noordrijn-Westfalen (NRW)

Samenwerking Benelux-NRW
2020 stond in het teken van de coronapandemie, hetgeen ons heeft doen beseffen hoe waardevol de
nauwe samenwerking tussen de Benelux Unie en Noordrijn-Westfalen is. Alleen dankzij de bestaande,
op vertrouwen gebaseerde samenwerking kon, ondanks alle uitdagingen, zoveel mogelijk rekening
worden gehouden met de dagelijkse realiteit van de burgers in onze nauw verweven regio. Een
belangrijk element in dit verband was de regelmatige uitwisseling tussen de grensoverschrijdende
taskforce waarin de regionale overheden van de buurlanden van NRW, België en Nederland zijn
vertegenwoordigd en de Benelux-groep COVID-19, alsook de deelname van NRW aan de besprekingen
van de crisiscentra voor de bestrijding van de pandemie.
Hoewel het pandemievraagstuk in 2020 overheerste, werd de doelstelling van nauwere
grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van energietransitie en klimaatverandering,
binnenlandse veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding, grensoverschrijdende mobiliteit,
opleiding en digitalisering, gezondheid, alsook transport en verkeer niet uit het oog verloren. Op 6
oktober 2020 heeft het College van de Benelux Unie in Düsseldorf overleg gepleegd met de minister
voor Europese aangelegenheden, de heer Holthoff-Pförtner, alsmede met de staatssecretaris voor
Europese aangelegenheden, de heer Mark Speich, en met vertegenwoordigers van alle ministeries van
Noordrijn-Westfalen. Er werd gesproken over de toekomstige samenwerkingsthema's, die zijn
opgenomen in het werkprogramma 2021-2024 en in het jaarplan 2021.
Wat de uitvoering van de in de hernieuwde politieke verklaring van 2 april 2019 genoemde
thematische prioriteiten betreft, lag de focus in 2020 (naast de lopende samenwerkingsprojecten) op
de volgende onderwerpen.
Energie en klimaat
NRW is lid van de Benelux-werkgroep Waterstof. Er worden onder meer best practices gedeeld.
De samenwerking wordt voortgezet binnen het Benelux Energie Expertise Netwerk, waarin NRW is
vertegenwoordigd. Voorts werd overeengekomen de samenwerking in de klimaatsector voort te
zetten in het kader van de lancering van het Benelux Circulaire Klimaatplatform.
Transport en logistiek
Op het gebied van transport en logistiek is NRW betrokken bij de strategische werkgroepen. Er vindt
nauw overleg plaats over duurzame mobiliteit, bijvoorbeeld op het gebied van het fietsbeleid met
inbegrip van een grensoverschrijdende infrastructuur van fietssnelwegen.
Binnen het project MaaS zijn de Benelux Unie en NRW de mogelijkheden voor het gebruik van digitale
technologieën voor de grensoverschrijdende interoperabiliteit in de mobiliteitssector blijven
promoten.
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NRW neemt deel aan de proefprojecten Documentloos varen in de binnenvaart en Smart Shipping met
als doel de binnenvaart voor kleinere schepen en waterwegen economisch rendabel te maken.
AI
Het thema artificiële intelligentie neemt in Benelux-verband een alsmaar belangrijkere plaats in; dat
NRW zijn knowhow inbrengt in met name sectoren als transport en logistiek, gezondheid en circulaire
economie wordt toegejuicht.
Politiesamenwerking
NRW is al verscheidene jaren betrokken bij de operationele politiesamenwerking in de Benelux,
bijvoorbeeld bij een aantal operationele maatregelen, gezamenlijke bijscholing en het opstellen van
een gezamenlijk meldkamerprotocol. In 2020 is NRW lid geworden van de werkgroep Recherche. Ook
werd overeengekomen dat er moet worden samengewerkt op het gebied van cybercriminaliteit. Ten
slotte werd NRW uitgenodigd deel te nemen aan het Cocaïne Platform, dat zich voornamelijk toespitst
op de cocaïnestromen via de havens.
Crisisbeheersing en rampenbestrijding
NRW is lid van het Strategisch overleg Crisisbeheersing en neemt actief deel aan de structurele en
operationele samenwerking van de crisiscentra om bij ongevallen, rampen of grensoverschrijdende
crises in real time informatie te kunnen uitwisselen. NRW neemt ook deel aan het totstandbrengen
van een kader voor de grensoverschrijdende inzet van hulpverleningsdiensten, aan een
grensoverschrijdende risicoanalyse, aan brand-, persoons- en rampenbestrijding, alsook aan de
uitwisseling van informatie en ervaringen over hoe om te gaan met grootschalige schadesituaties
(black-outs, enz.). Voorts vinden er geregeld bezoeken plaats tussen de respectievelijke crisiscentra.
De vergaderingen van de crisiscentra van de Benelux-NRW die in september hebben plaatsgevonden,
waren gericht op de beheersing van de pandemie.
Grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Als lid van het strategisch overleg Arbeidsmobiliteit werkt NRW mee aan het verkleinen van de
belemmeringen voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Doel is de meeneembaarheid en
vergelijkbaarheid van beroepskwalificaties, het verstrekken van vergelijkbare arbeidsmarktgegevens
als basis voor arbeidsmarktplannen in de grensstreek en ten slotte het verbeteren van de persoonlijke
en digitale dienstverlening en informatieverstrekking aan grensarbeiders.
Uitkeringsfraude/fiscale fraude
Onder verwijzing naar de in de politieke verklaring genoemde fenomenen ‘sociale dumping’ en
‘eerlijke concurrentie’ heeft de Benelux Unie aan NRW voorgesteld om samen te werken op het gebied
van frauduleuze arbeidsbemiddelaars en om ervaringen uit te wisselen over maatregelen ter
bestrijding van sociale fraude.
Waar het gaat om de bestrijding van fiscale fraude in de handel met elitepaarden is NRW (financiële,
veterinaire en douaneautoriteiten) al enige tijd betrokken bij een multidisciplinaire aanpak.
Duurzame samenleving
Op het gebied van de jacht blijft de dreiging van de Afrikaanse varkenspest een belangrijk vraagstuk,
dat voortdurende contacten en gecoördineerde maatregelen vereist. Op het gebied van
voedselveiligheid, met name wat diergeneesmiddelen en diervoeders betreft, werkt NRW (MULNV:
Ministerie voor Milieu, Landbouw, Natuurbehoud en Consumentenbescherming) nauw samen met zijn
Benelux-partners.
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2.

Frankrijk

Naar aanleiding van de intentieverklaring van 11 december 2018 betreffende de ontwikkeling van een
nauwere samenwerking tussen de Benelux en Frankrijk, zijn verschillende initiatieven genomen om de
operationele uitvoering ervan te waarborgen, zoals in het kader van de strijd tegen de
grensoverschrijdende drugshandel en grensoverschrijdende criminaliteit (Hazeldonk-overleg). Voorts
was Frankrijk nauw betrokken bij de tweede vergadering van het netwerk van directeuren-generaal
van Europese crisiscentra, een initiatief van de Benelux-landen. Tenslotte heeft de Franse partner
regelmatig deelgenomen aan de wekelijkse vergaderingen van het Benelux-platform voor de
uitwisseling van informatie ‘COVID’ tussen de beheerders van de crisiscentra.

3.

Euro Contrôle Route (ECR)

Tijdens de coronacrisis is meer dan ooit duidelijk geworden dat het wegvervoer belangrijk is voor de
ondersteuning van de essentiële goederen- en personenstromen. Bij het begin van de crisis waren
ingrijpende maatregelen nodig om deze cruciale wegvervoerstromen te faciliteren, wat duidelijk tot
uiting kwam in de talrijke en diverse ontheffingen die door de lidstaten werden ingevoerd.
In dit kader heeft ECR, samen met de meest betrokken partners en stakeholders, een gezamenlijke
verklaring opgesteld, getiteld ‘Efficient enforcement in the aftermath of the COVID-19 pandemic’. Deze
verklaring is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen de deelnemende organisaties.
Het is van belang ook samen te werken aan richtsnoeren over de wijze waarop wegvervoerinspecties
de komende tijd naar behoren kunnen worden uitgevoerd, zonder de gezondheid van inspecteurs en
chauffeurs onnodig in gevaar te brengen.

4.

Grande Région

Eenmaal per maand heeft het voorzitterschap van de ‘Grande Région’ deelgenomen aan de
vergaderingen van het informatie-uitwisselingsplatform ‘COVID’ dat vertegenwoordigers van
Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken van de Benelux-landen bijeenbrengt.
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5.

Schelderaad

Op basis van het ministeriele instellingsbesluit Schelderaad uit 2014 voert het Secretariaat-generaal
het voorzitterschap en het secretariaat van dit adviesorgaan van de Vlaams Nederlandse
Scheldecommissie (VNSC), de intergouvernementele samenwerking rond het beleid en beheer met
betrekking tot het Schelde-estuarium. In de Schelderaad zijn de stakeholders in het estuarium verenigd
(havens, natuurorganisaties, landbouworganisaties, waterschap, provincies, steden).
In het verslagjaar werden de inhoudelijke, binnen de VNSC aan de orde zijnde dossiers aan de
Schelderaad voorgelegd en besproken en werd het verloop en de resultaten van binnen het kader van
de VNSC geïnitieerd onderzoek met betrekking tot de hoofdthema’s natuurlijkheid, toegankelijkheid
en veiligheid besproken. Ook werd door VNSC en Schelderaad gezamenlijk het werkplan 2021 met
betrekking tot onderzoek en monitoring vastgesteld. De Schelderaad is verder actief betrokken bij de
opstelling van twee lange termijnperspectieven, met betrekking tot natuur respectievelijk
toegankelijkheid. De Schelderaad adviseerde positief over de in dat kader opgestelde systeemanalyse
toegankelijkheid en over de voor beide thema’s opgestelde plannen van aanpak voor de vervolgfase.
Het voorzitterschap is zeer actief geweest om de voortgang van de ontwikkeling rond het lange
termijnperspectief natuur vlot te trekken. Die voortgang blokkeerde omdat men het nog niet eens
raakte over de uitgangspunten daarbij.
Tenslotte heeft de Schelderaad het initiatief genomen om tot een gezamenlijke visie voor de
ontwikkeling van de voordelta te komen. Als eerste stap daarbinnen wordt een idee van de Zeeuwse
milieufederatie onderzocht voor de aanleg van een energieatol in het mondingsgebied.

36

37

38

39

Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie
Regentschapsstraat 39, BE - 1000 Brussel
T +32 (0)2 519 38 11
info@benelux.int
www.benelux.int

