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VOORWOORD
VAN HET COMITÉ
VAN MINISTERS
Waar de Europese Unie in woelige
wateren verkeert, blijft de Benelux
een voorbeeld en een voortrekker
inzake integratie en samenwerking.
Naast de gebruikelijke samenwerking
op het gebied van interne markt en
veiligheid en samenleving wordt de
urgentie almaar groter om de uitdagingen op het gebied van milieu samen aan te gaan.
Welvaart en veiligheid in onze samenleving zijn immers slechts op lange termijn haalbaar en daarom dient
de samenwerking op het gebied van
duurzaamheid geïntensiveerd te
worden. Circulaire economie, energietransitie, het aanpakken van vervuiling en de gevolgen van klimaatverandering zijn thema’s waarop het
Secretariaat-Generaal zal inzetten,
zonder dat de aandacht voor economie en veiligheid uit het oog wordt
verloren. Zo zal met de uitvoering
van het nieuwe Benelux-politiesamenwerkingsverdrag, getekend op 23
juli 2018, concrete invulling worden
gegeven aan het motto ‘een Benelux
die bescherming biedt’.

Voor de energietransitie zal meer samenwerking nodig zijn op het gebied
van uitwisseling van technologieën,
netwerkkoppeling en de ontwikkeling
van alternatieve energiebronnen, zoals waterstof en offshore windenergie in de Noordzee.
Ter gelegenheid van de viering van de
60-jarige verjaardag van de Benelux
werd het gebouw van de Benelux in
Brussel officieel ingehuldigd als ‘Huis
van de Benelux’ door de staatshoofden
uit onze drie landen. De Benelux wil
daarmee een platform bieden voor
reflectie over nieuwe wereldwijde
uitdagingen, zoals de opkomst van
artificiële intelligentie en de impact
ervan op werkgelegenheid, vervoer
en logistiek.
2019 wordt ook het jaar waarin de
Brexit-crisis haar ontknoping kent;
de gevolgen ervan zullen met name
hard aankomen bij de economieën
van de Benelux-landen. Tussen onze
drie landen zal meer moeten worden
samengewerkt om de impact op de
logistieke sector op te vangen, mochten de onderhandelingen niet in een
vrij verkeer van goederen resulteren.

4

Dit Huis van de Benelux staat open
voor ideeën en voor de buurlanden:
de samenwerking met de deelstaat
Noordrijn-Westfalen die sinds 2008
bestaat, zal structureel verder ontwikkeld worden en substantieel verdiept worden, terwijl ook de banden
tussen de Benelux en Frankrijk en zijn
regio’s (Hauts-de-France en Grand
Est) nauwer worden aangehaald.
De projecten waarrond onze drie landen in 2019 willen samenwerken en
die in dit jaarplan aan bod komen,
liggen tot slot in de logische lijn van
onze streefdoelen en kunnen rekenen op onze niet-aflatende inzet;
meer dan ooit blijft de Benelux jong
en groen.

PRIORITEITEN
2019
Luxemburg bekleedt in 2019, voor
de derde maal sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Benelux-Verdrag
in 2012, het voorzitterschap van het
Comité van Ministers van de Benelux
Unie. 2019 staat in het teken van de
75e verjaardag van de Benelux Douane-Unie, de voorloper van de Benelux
Economische Unie. Het Groothertogdom zal er tegen deze achtergrond
naar streven de waarden die het land
kenmerken – betrouwbaarheid, slagvaardigheid en openheid – in te zetten voor de Benelux: luisteren naar
de burger, steun verlenen aan het bedrijfsleven en samenwerken met de
diverse stakeholders om te handelen
in het algemeen en gemeenschappelijk belang van de drie Benelux-landen. Door een betere samenwerking
tussen de landen beoogt de Benelux
zo de welvaart en het welzijn van zijn
burgers te bevorderen.
Het Luxemburgse voorzitterschap wil
bijzondere nadruk leggen op twee
aspecten: het beheersen van de klimaatopwarming en het opvangen
en milderen van de gevolgen van klimaatverandering. Daartoe blijft de
Benelux Unie verder inzetten op hernieuwbare energie, energietransitie,
grensoverschrijdende leveringszekerheid, circulaire economie en milieuen duurzaamheidseducatie. In het
kader van de VN-klimaatonderhandelingen wordt onder Luxemburgs
voorzitterschap een Benelux-klimaatplatform opgezet om de globale tem-

peratuurstijging onder twee graden
te houden. Gebruikmakend van de
schaalvoordelen die de Benelux kan
bieden, is het voorts zaak de aanbevelingen van de Benelux Talanoa-verklaring die in september 2018 door
de ministers Marghem, Wiebes en
Dieschbourg werd ondertekend, verder te implementeren.

acquisitiefraude op basis van digitale
uitwisselingen. Gelet op de impact
van artificiële intelligentie op specifieke terreinen zoals mobiliteit, e-commerce of de gezondheidssector vergen deze ingrijpende veranderingen
voorts een gezamenlijke Benelux-gedachtevorming om er kansen voor gezamenlijke acties uit te distilleren.

Om een gunstig groeiklimaat met kansen voor burgers en bedrijven te behouden, wordt in 2019 ambtelijk overleg over de toekomst van de interne
markt in de Benelux georganiseerd.
Het Luxemburgse voorzitterschap zal
er ook naar streven verder uitvoering
te geven aan de Benelux-aanbeveling
inzake territoriale leveringsbeperkingen (TSCs) in de Benelux, die ertoe
strekt de moeilijkheden voor bedrijven
bij de toegang tot toeleveringsnetwerken van hun keuze binnen de interne
EU-markt te beperken. Het gaat erom
ook bedrijven uit de non-retail sector
(bijv. ambachten, enz.) mee te nemen
bij de oplossingsrichtingen voor de
vastgestelde problemen.

Het Luxemburgse voorzitterschap zal
de focus leggen op de uitvoeringsafspraken die prioritair worden geacht
voor de toepassing van het op 23 juli
2018 getekende Verdrag en het Benelux Strategisch overleg Politie. Het
voorzitterschap wil de kansen voor
operationele samenwerking, zoals
gezamenlijke opleidingen, gemengde
patrouilles, versterking van de nationale voorzieningen, informatie-uitwisseling en samenwerking tussen
buren, optimaal benutten en concrete
invulling geven.

Onder Luxemburgs voorzitterschap
zal de Benelux de digitale infrastructuur verder verbeteren om concrete
projecten ook grensoverschrijdend
mogelijk te maken. Daarbij gaat het
om mobiele betalingen, zelfrijdende
auto’s, de uitbouw van het 4G- en
5G-netwerk, het verbeteren van de
grensoverschrijdende gezondheidszorg en de gezamenlijke aanpak van
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Een soortgelijke doelstelling wordt
nagestreefd met de tenuitvoerlegging van de intentieverklaring met
acties en maatregelen ter versterking
van de samenwerking inzake mensenhandel, die op 2 december 2016
werd ondertekend.
Het Luxemburgse voorzitterschap van
het Comité van Ministers kijkt vol ambitie naar het jaar 2019 en zegt toe
ervoor te zullen zorgen dat de Benelux Unie haar rol als aanjager van het
Europese project volop kan opnemen.

DUURZAAM
& DIGITAAL
Duurzaam
De Benelux hecht veel waarde aan het
belang van de komende generaties en
wil vooruitkijken naar en anticiperen
op de toekomstige ontwikkelingen. De
transitie naar duurzaamheid is structureel geïntegreerd in de uiteenlopende beleidsvelden en projecten van de
Benelux-samenwerking, in overeenstemming met de ‘2030 Agenda voor
Duurzame Ontwikkeling’ van de Verenigde Naties.

Het verbinden van de samenwerking op het gebied van energie en
klimaat is noodzakelijk en biedt nieuwe perspectieven. De transitie naar
een duurzame en circulaire economie komt eveneens aan bod in de
specifieke initiatieven voor educatie.
Om tot een duurzame mobiliteit te komen moet verder worden gewerkt aan
het stimuleren van een modal shift ten
gunste van spoor en binnenvaart.

De transitie naar een duurzame economie in de Benelux komt onder
meer tot uiting door de toenemende aandacht voor circulaire economie, waarbij een afvalprobleem een
grondstoffenpotentieel wordt. De Benelux-landen vinden elkaar meer en
meer in de energietransitie. Dit komt
onder andere tot uiting in gezamenlijke verkenningen inzake alternatieve
brandstoffen, in de aandacht voor de
geavanceerde technologie in het verkeer en via het bevorderen van elektrisch rijden.

Duurzaamheid heeft ook een belangrijke maatschappelijke dimensie.
Grensoverschrijdende samenwerking biedt belangrijke perspectieven
om de mogelijkheden op het gebied
van gezondheidszorg te verruimen
en ook het arbeidsmarktbeleid kan
beter functioneren in een grensoverschrijdend perspectief. Het versterken
van het veiligheidsbeleid is uiterst
belangrijk en de verbeterde politiesamenwerking draagt hier sterk toe
bij. Verder komen niet alleen de gevolgen van crisissen en rampen aan
bod, maar ook het reduceren van de
risico’s op extreme weersomstandigheden verdient aandacht.
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De bescherming van het leefmilieu
kan niet zonder intensieve grensoverschrijdende samenwerking. Zo wordt
de luchtkwaliteit niet alleen binnen
de nationale grenzen bepaald, maar
veelal door grensoverschrijdende invloeden. Het beheren van de biodiversiteit door grensoverschrijdende
samenwerking en het beheersen van
de jacht zijn vaste elementen in de Benelux-samenwerking.

Digitaal
Digitale ontwikkelingen veranderen
de manier van leven en werken snel
en diepgaand. De digitale (r)evolutie
en de inzet van artificiële intelligentie zullen de aard en inhoud van de
banen, en dus ook de arbeidsmarkt
in de Benelux, sterk beïnvloeden. De
uitkomst van deze ontwikkeling is vandaag nog niet volledig duidelijk. Ook
op specifieke terreinen zoals mobiliteit, e-commerce of de gezondheidssector, vallen ingrijpende veranderingen te verwachten.
Het voorbereiden van onze samenleving op deze nieuwe ontwikkelingen
en het benutten van de mogelijkheden van de digitale ontwikkeling als
belangrijke stuwende kracht voor
nieuwe bedrijfsmodellen in de bevordering van de digitale markt
binnen de Europese Unie is een belangrijke ambitie, zoals geformuleerd
door de drie premiers in 2016 tijdens
de Benelux-Top. Door nauwe samenwerking en uitwisseling van expertise
kunnen de landen deze transitieprocessen faciliteren en optimaliseren.
Zo zal een gezamenlijke Benelux-gedachtevorming over de impact van
artificiële intelligentie op banen en
samenleving kansen bieden.

Specifiek voor de grensoverschrijdende uitdagingen bieden digitale
ontwikkelingen in principe bijzondere technische mogelijkheden om
informatie-uitwisselingen vlotter te
laten verlopen. Voor de Benelux-samenwerking is het een permanente
uitdaging om de vruchten van de
digitale ontwikkelingen in de vele
beleidsdomeinen, die zich binnen de
landen voltrekken, ook grensoverschrijdend te benutten.
Door enkele Europese regelgevingen, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de
Verordening elektronische identificatie en Vertrouwensdiensten (eIDAS), en de Verordening voor het
creëren van een Single Digital Gateway worden essentiële vraagstukken
op het gebied van privacybescherming, identificatie en authenticatie
en grensoverschrijdende digitale
dienstverlening geregeld. Deze omgeving creëert een bredere vertrouwensbasis voor onderlinge gegevensuitwisseling. Dit laat toe om
gemakkelijker operationele afspraken voor grensoverschrijdende digitale informatie-uitwisseling op vele
domeinen tussen de Benelux-landen
mogelijk te maken.
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De Benelux-samenwerking zet via
diverse projecten sterk in op deze
grensoverschrijdende digitale uitwisseling. Voorbeelden daarvan zijn
talrijk en divers: eHealth informatie,
mobiele betalingen, digitale vrachtbrief, realtime uitwisselen tussen inspectiediensten in het kader van risk
rating (= risicobeoordeling), digitale
pre-employment screening, enz.
Het grensoverschrijdende digitale
verkeer wordt meestal geregeld via
nationale instanties, die instaan voor
het goede verloop. In dit verband
biedt de mogelijkheid van rechtstreekse toegang tot politiedatabanken van andere Benelux-landen
voor bevraging en raadpleging door
politiemensen, waarin het nieuwe
politieverdrag (2018) voorziet, nieuwe perspectieven.

BELEIDSVELDEN
1
ECONOMIE & INTERNE MARKT
De transitie naar duurzaam, digitaal en circulair

Het aantal verzoeken vanuit overheid
en bedrijfsleven om de Benelux Interne Markt in te zetten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Een
effect dat nog versterkt wordt door
de grote (disruptieve) veranderingen
die de economie ondergaat vanuit
digitalisering en verduurzaming. De
Benelux-landen roepen op Europees
niveau op tot een versnelde verdieping van de eengemaakte markt
en de digitale eengemaakte markt.
Het zijn vooral kleine en middelgrote bedrijven en digitale starters die
worden getroffen door het feit dat
de interne markt te vaak slechts een
samenvoeging van 27 nationale wetgevingen blijft in plaats van een ware
interne markt te vormen, gebaseerd
op het beginsel van maximale harmonisatie en wederzijdse erkenning.

Huis van de regionale
samenwerking
De rol van het Secretariaat-Generaal,
in het Huis van de Benelux, bestaat
erin lopende regionale samenwerkingsverbanden te faciliteren en te
coördineren. Met name op het terrein van energie zien we in Penta-1
en Noordzee-verband niet alleen een
toenemende vraag om energie-overleggen te faciliteren, maar ook een
toenemende behoefte om het energiedebat en de klimaatverandering
samen te brengen. Ook voor crisispreventie en -management op het
vlak van elektriciteitsbevoorrading
wordt meer gebruik gemaakt van het
Penta-overleg.

De inspanningen voor een meer geïntegreerde, flexibele en toekomstgerichte Benelux Interne Markt zullen
dan ook in het komende jaar worden
geïntensiveerd.

Benelux-maatwerk voor
grensproblemen en gebrekkig
functioneren van de markt
De Benelux Interne Markt samenwerking werd de laatste jaren vooral
zichtbaar door het leveren van maatwerk bij problemen aan de grens.
De regeling voor 45-voets containers,
lange vrachtwagens, de afspraken
over de gelijke definiëring van papier, bouw- en sloopafval en de afspraken over laadinfrastructuur voor
elektrische wagens. Het waren stuk
voor stuk concrete oplossingen voor
bestaande problemen bij grensoverschrijdende handel, verkeer of andersoortige obstakels. Met name op
het gebied van transport, maar meer
en meer ook op het gebied van handel en afval, kan de Benelux Interne
Markt hierin een rol van betekenis
spelen door gebruik te maken van de
juridische instrumenten die op korte
termijn gerealiseerd kunnen worden
(zie bijvoorbeeld 1.4.).

1 Het Pentalateraal Energie Forum is de samenwerking tussen de Benelux-landen, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, met als doel een betrouwbare regionale
energiemarkt te creëren, als tussenstap naar een Europese energiemarkt.
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1.1

Omvang en structuur van
Benelux-markten
Het in kaart brengen van de omvang
en de structuur van deelgebieden van
de Benelux-economie is zeer waardevol in het prioriteren van projecten
en ook het sturen van beleid. Daartoe
zullen specifieke thema’s worden benoemd waarvoor nog geen substantiële Benelux-data zijn verzameld. Wanneer daaraan behoefte is, kunnen
specifieke studies worden gestart.

Benelux Interne Markt als
smaakmaker van de EU
Interne Markt
De bijzondere plaats van de Benelux-samenwerking binnen Europa
biedt ons de kans om de interne
markt sneller en verder te ontwikkelen en op deze manier als een
laboratorium voor de EU te fungeren. Een volgend voorlopersproject
zou weleens het samenbrengen van
energie- en klimaatplannen kunnen
zijn. Een intentieverklaring over regionale samenwerking hieromtrent
werd alvast ondertekend door de Benelux energie- en klimaatministers.

ENERGIE
Benelux als huis van de
regionale energie- en
klimaatsamenwerking

A

Context

De directeuren-generaal voor energie van de Benelux-landen zien toe
op de energiesamenwerking en bereiden regionale energieoverleggen
zoals het Penta- en Noordzee-overleg en het Gas Platform voor. De
directeuren-generaal voor klimaat
vervullen deze rol voor regionale klimaatsamenwerking. Indien dit voor
het succes en de effectiviteit van de
Benelux-samenwerking noodzakelijk
is, zullen de directeuren-generaal
voor klimaat en energie samengebracht worden.
Zij kunnen daarbij een beroep doen
op het Benelux Energie Expertise
Netwerk, dat momenteel een 40tal kennisinstellingen met elkaar
verbindt die rondom deze thema’s
werken, voor benodigde kennis en
expertise. Daarnaast is er een levendige dialoog gaande met de energiesector, de wetenschap en ngo´s naar
aanleiding van de gestelde klimaatdoelen.
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B

Ambities

Regionale energiesamenwerking is
inmiddels een onmisbare pijler van
de EU-strategie om te komen tot
een eengemaakte energiemarkt. De
Benelux heeft de ambitie om d.m.v.
het faciliteren van het overleg met
onze Penta-buurlanden en de landen rondom de Noordzee verder te
bouwen aan een sterke markt die
hernieuwbare energie een plek kan
geven en ruimte biedt aan snelle innovaties op energievlak.
De voorbije jaren is van onderop
ook een heropleving van Benelux-samenwerking zichtbaar geworden. De
oprichting van het Benelux Energie
Expertise Netwerk en de verkenning
op het vlak van waterstof zijn goede voorbeelden. Er zal dan ook worden verder gewerkt op basis van de
actiepunten inzake waterstof die de
landen in 2018 hebben opgeleverd.
In het Pentalateraal Energie Forum
worden het crisisbeleid en de verhoging van de leveringszekerheid verder uitgebouwd, wordt het marktmodel verfijnd en wordt gekeken hoe
de samenwerking ‘future-proof’ kan
worden. Ten slotte vervult ook het
Gas Platform een belangrijke rol in
de kwesties over grensoverschrijdende leveringszekerheid. De insteek is
om de grensoverschrijdende leveringscapaciteit te optimaliseren door
het onderling afstemmen van benodigde investeringen in de energie infrastructuur. In lijn hiermee worden
in samenwerking met de Europese
Commissie risicoanalyses uitgevoerd
om eventuele bottlenecks in kaart
te brengen. Tevens wordt in het Gas
Platform in goede harmonie gesproken over grensoverschrijdende oplossingen rondom het Gronings gas.

Daarnaast wordt er gestreefd naar
een gestructureerde integratie van
het klimaatdebat2 en de energiesamenwerking. Het gezamenlijk bespreken van de nationale energie- en
klimaatplannen is hiervan een belangrijke pijler. Ten slotte wordt het
Benelux-klimaatplatform, opgezet in
het kader van VN-klimaatonderhandelingen, gebruikt om mee uitwerking te geven aan het streven om de
globale temperatuurstijging onder 2
graden te houden.

C

Projecten

Verhogen van de
voorzieningszekerheid
en versterken van de
elektriciteitsmarkt in
de Benelux door het
Pentalateraal Energie Forum
• Oplevering van een leveringszekerheidsstudie op Pentalateraal
niveau, onderbouwd met een gezamenlijke visie voor grensoverschrijdende investeringen;
• Opvolging van de crisisoefening
‘Pentex 2018’ in de vorm van een
handleiding op hoofdlijnen voor
grensoverschrijdende crisissituaties met betrekking tot elektriciteitsvoorziening;
• Definiëring en afstemming van indicatoren om het goed functioneren van de flow-based marktkoppeling te toetsen, aangevuld met
een halfjaarlijkse monitoring van
de resultaten van de flow-based
marktkoppeling en publicatie van
resultaten en aanbevelingen;
• Regionale dialoog op Pentalateraal
niveau inzake Geïntegreerde Energie- en Klimaatplannen;

• Verdere implementatie van de
nieuwe verordening inzake de bevoorradingszekerheid van aardgas
(2017/1938) via het Gas Platform.

Faciliteren van de transitie
naar een koolstofarme
economie
• Uitwerking van de aanbevelingen
uit de Benelux Talanoa klimaatdialoog over duurzame financiering,
koolstofbeprijzing en circulaire
economie-indicatoren;
• Oplevering, in het kader van de
Noordzeesamenwerking, van een
actieplan met relevante opties
voor de Benelux-landen voor gezamenlijke hernieuwbare energieprojecten en gecoördineerde
netwerkinfrastructuur;
• Benelux-samenwerking
inzake
maatschappelijke aanvaarding van
energieprojecten in het kader van
de energietransitie.

Samenwerken op het gebied
van duurzame waterstof

• Verkenning van de mogelijkheden
om de harmonisatie van de veiligheidsnormen voor hulpdiensten,
de opleiding van technici en de
bewustmaking van de consument
te faciliteren.

Inzetten van kennis en
expertise voor de energietransitie
• Organisatie van energie-events
in samenwerking met leden van
het Benelux Energie Expertise
Netwerk met als doel de leden
een platform te bieden en elkaar
grensoverschrijdend te inspireren
op het vlak van de energietransitie;
• Verkenning van een aantal nieuwe thema’s, met eventueel de
steun van kennisinstellingen, zoals
het potentieel en de rol van zonne-energie bij de energietransitie
in de Benelux, toekomstige behoeften aan geschoold personeel
en opleidingen in een getransformeerde Benelux-energiesector.

• Inventarisatie van mogelijke en
zinvolle werkvelden binnen de
Benelux op het gebied van groene
waterstof;
• In kaart brengen en technische
stand van zaken met betrekking
tot de transmissie- en distributienetwerken van aardgas en verkenning van de mogelijkheden van
injectie van waterstof in deze netwerken;

2 Het klimaatbeleid maakt onderscheid tussen enerzijds klimaatmitigatie (het beheersen van de klimaatopwarming) en anderzijds klimaatadaptatie (het opvangen en milderen
van de gevolgen van klimaatverandering). De samenwerking beschreven in paragraaf 1.1. betreft klimaatmitigatie. Klimaatadaptatie wordt behandeld in paragraaf 2.2.
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D

1.2

Samenwerking

De Benelux is een proeftuin voor regionale energiesamenwerking en werkt
daarom ook heel nauw samen met
andere landen. Inzake elektriciteit
structureerden de Benelux-landen
hun samenwerking met Duitsland,
Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland
in het Pentalateraal Energie Forum.
Inzake gas vindt regionaal overleg
plaats tussen de Benelux, Duitsland
en Frankrijk in het Gas Platform. Ook
inzake het energiepotentieel van de
Noordzee is er een structurele samenwerking in het North Seas Energy
Forum (Benelux, Duitsland, Frankrijk,
Ierland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen).
Organisaties uit Noordrijn-Westfalen
(NRW) zijn betrokken bij het Benelux
Energie Expertise Netwerk.

TRANSPORT
& LOGISTIEK
Benelux als
proeftuin voor de
nieuwe logistiek

A

Context

De directeuren-generaal voor transport van de Benelux-landen zetten
ieder jaar de strategische lijnen uit
voor de Benelux-samenwerking. Zij
werken hierbij binnen het kader van
de in 2018 ministerieel vastgestelde
Benelux-Roadmap voor Transport en
Logistiek en het jaarplan. Met betrekking tot de douane betreft dit de
directeuren-generaal van de nationale douaneadministraties.
Ook de wegvervoerders en de verladersorganisaties uit onze drie landen komen regelmatig bij elkaar en
reageren op Benelux-initiatieven of
nemen gezamenlijke standpunten in.

B

Ambities

De draaischijfpositie van de Benelux
binnen de interne markt van de EU
is sterk aan het veranderen door de
Britse uittreding uit de EU. De Brexit
zal gevolgen hebben en zich vertalen
in een toename van de douaneformaliteiten en de daarmee gepaard
gaande problemen.
Tegelijkertijd zet de trend van digitalisering zich door in de transporten logistieke sector en wordt zowel
op overheids- als ondernemingsniveau de vraag naar aanpassing van
het beleidskader aan digitalisering
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zichtbaar. Het is de ambitie van de
drie landen om de Benelux klaar te
stomen voor de digitale toekomst.
Voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van vrachtdocumentatie, maar
ook de roep om realtime-uitwisseling
van informatie bij inspectiediensten.
Bovendien vragen innovaties zoals
de ´connected vehicles´ om maatwerk aan de grens om pilotprojecten
met een grensoverschrijdend karakter mogelijk te maken. Het verbeteren van de bereikbaarheid door infrastructuur beter te benutten sluit
hierop aan.
De roep binnen onze dichtbevolkte
Benelux om schoner en efficiënter
transport is groter dan ooit. Dit geldt
op stedelijk niveau, maar betreft in
het kader van de klimaatdoelstellingen in principe alle modaliteiten op
de gehele infrastructuur. In dit kader
zal in Benelux-verband met een grote
openheid de rol van de nieuwe vervoersmodi zoals inter alia elektrische
fietsen, vrachtauto´s en drones worden verkend.
Ten slotte, overeenkomstig de EU-Verkeersveiligheidsdoelstelling, streven
de Benelux-partners naar het verder
terugdringen van het aantal dodelijke
en gewonde verkeersslachtoffers met
bijzondere aandacht voor kwetsbare
weggebruikers.

C

Projecten

Klaarstomen van de Benelux
voor de digitale toekomst het ontwikkelen van een
digitale transportstrategie
• Uitbouw van de digitaliseringsinspanningen rond het wegvervoer naar de binnenvaart, zo
mogelijk door middel van een
beschikking, en lancering van een
proefproject digitalisering van de
communautaire vervoersvergunning;
• Bevordering van multimodaliteit
door voorwaarden te scheppen
die het ´delen van data´ voor intermodaal Benelux-goederenvervoer mogelijk maken;
• Opstelling van een Benelux-beschikking Intelligente Transport
Systemen (ITS) die, aanvullend op
nationale en gewestelijke regelgeving, een kader moet scheppen
voor grensoverschrijdende Benelux-pilots op het vlak van bijvoorbeeld connected cars en smart
shipping.

Verdiepen van de samenwerking van inspectiediensten en het uitbreiden ervan
naar de buurlanden
• Organisatie van vier gezamenlijke
inspecties;
• Verwezenlijking van realtime delen van inspectieresultaten met
behulp van digitale middelen (risk
rating);
• Ontwikkeling van een databank
voor vervoer van gevaarlijke stoffen, enerzijds ten dienste van
hulpdiensten in geval van ongelukken/calamiteiten en anderzijds
ten behoeve van meer effectieve
en gerichte inspecties.

Verbeteren van de bereikbaarheid door infrastructuur beter te benutten –
het ontwikkelen van Mobility
as a Service
• Koppeling van nationale proefprojecten rond Mobility as a Service
om te komen tot een grensoverschrijdend proefproject;
• Organisatie in de laatste helft van
2019 van een Benelux-hackathon
rond Mobility as a Service in samenwerking met de sector.

Uitrollen van een infrastructuur voor alternatieve
brandstoffen
• Implementatie van de politieke
verklaring van 7 december 2017
rond e-mobility services teneinde
het voor bestuurders van elektrische voertuigen gemakkelijker
te maken om in de Benelux hun
wagen op te laden en hiervoor te
betalen;
• Verdieping van de monitoring tussen de drie landen met betrekking
tot het aantal rondrijdende voertuigen op alternatieve brandstoffen
en van de infrastructuur, in samenwerking met de European Alternative Fuels Observatory (EAFO).

Verhogen van de efficiëntie
van het Benelux-luchtruim
• Opstelling van een gezamenlijke
verklaring over een efficiënter gebruik van het Benelux-luchtruim
op basis van de uitkomsten van
het Benelux ministerieel overleg
in 2018.
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Verzekeren van grensoverschrijdende dienstverlening
met drones
• Overleg over de toepassing van de
EU-verordening inzake gemeenschappelijke regels op het gebied
van burgerluchtvaart;
• Afstemming van minimumvoorwaarden voor testlocaties.

Bevorderen van samenwerking rond milieuzones
• Opstelling van een Benelux-aanbeveling met een voor de overheden, consumenten en transporteurs werkbaar kader voor het
instellen van milieuzones in Benelux-steden.

Verbeteren van bereikbaarheid door stimulering van
fietsgebruik
• Opstelling van een Benelux-verklaring om de EU-fietsstrategie aan
te jagen;
• Uitwerking van mogelijkheden
voor grensoverschrijdende fietssnelwegen.

Verbeteren van de administratieve en gerechtelijke
douanesamenwerking
• Opstelling van een handleiding
over de toepassing van de Benelux-overeenkomst van 1969 en
van een lijst van te benaderen
diensten in het kader van de administratieve en strafrechtelijke
samenwerking;
• Uitwisseling van informatie over
de toepassing en de controletechnieken voor pakketjes;
• Uitstippeling van een gemeenschappelijke communicatiestrategie voor het afschaffen van de
btw-vrijstelling voor goederen
met een totale waarde van minder
dan 22 euro;
• Lancering van een proefproject
voor de digitalisering van fytosanitaire certificaten tussen de Benelux-landen en India;
• Uitwisseling van informatie over
de status en resterende risico’s
van geautoriseerde marktdeelnemers (AEO) om de audits te vergemakkelijken.

D

Samenwerking

Reeds vele jaren werken onze drie
landen actief samen met andere landen in het kader van transport. Zo
neemt Noordrijn-Westfalen (NRW)
ook deel aan het strategisch overleg
Transport waar wordt bepaald aan
welke projecten NRW zal deelnemen.
Zo zal NRW betrokken worden bij
binnenvaart en andere achterlandverbindingen, het project rond
Mobility as a Service (MaaS) en de
samenwerking rond ITS. Bovendien
wordt de uitrol van de infrastructuur
voor elektrische mobiliteit en alternatieve brandstoffen met NRW besproken.
Frankrijk en Duitsland zijn nauw betrokken bij de samenwerking rond
inspectiediensten en nemen als
waarnemer ook deel aan bepaalde
inspecties.
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In het licht van de samenwerking rond
inspectiediensten moet melding worden gemaakt van Euro Contrôle Route
(ECR), een project waaraan onze drie
landen zeer actief deelnemen. ECR
telt momenteel 13 volwaardige leden
en het is de bedoeling dat ECR de komende jaren verder zal uitbreiden.
De ondertekenings- en ratificatieprocedure met het oog op een Europese
Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) is lopende. Het Secretariaat-Generaal zal ECR hierbij blijven
ondersteunen.
Tegelijkertijd zal ECR zijn grensoverschrijdende controleacties actief
voortzetten en gezamenlijke opleidingen organiseren. ECR zal nauw
blijven samenwerken met de Benelux
op het gebied van wegvervoer, met
name in het licht van het Verdrag van
Luik. Het is van belang deze gecoördineerde activiteiten in de nabije
toekomst voort te zetten om profijt
te trekken van de synergie die uit dit
soort samenwerking ontstaat.

1.3
HANDEL &
DIGITALISERING
Benelux als katalysator
voor een snel
veranderende markt

A

Context

De secretarissen-generaal van Economische Zaken hebben besloten
gericht te werken aan een aantal
projecten met betrekking tot de zogenaamde territoriale leveringsbeperkingen en productvereisten. Een
ambtelijk overleg wordt georganiseerd over de toekomst van de interne markt in de Benelux.
De Benelux-rapporten en -verklaringen betreffende de Benelux Interne
Markt worden meer en meer in Europees verband opgemerkt en tot
voorbeeld genomen. Daarnaast geldt
dat de beroepsfederaties, de detailhandelsassociaties en de consumentenorganisaties uit onze drie landen
gezamenlijk nadenken hoe tot een
efficiëntere markt kan worden gekomen voor ondernemer en consument.

B

postbedrijven expliciet in op de Benelux-bezorging en grensoverschrijdende fusies en samenwerkingen
van Benelux-bedrijven gaan gestaag
voort.
Voor verdere integratie van de markt
van de toekomst is een verdere verbetering van met name de digitale
infrastructuur nodig om projecten
als bijvoorbeeld mobiele betalingen
en zelfrijdende auto´s en digitale uitwisselingen tussen en met overheidsinstellingen ook grensoverschrijdend
mogelijk te maken. De evaluatie van
het digitale Benelux coördinatiepunt
voor acquisitiefraude wordt afgerond.
De Benelux Interne Markt is een inspiratie voor de Europese interne
markt, zoals de digitale vrachtbrief
en het onderzoek naar territoriale
leveringsbeperkingen aantonen. Om
de wisselwerking met de EU interne
markt te versterken zal het overleg
om de handhaving van EU-wetgeving
binnen de Benelux af te stemmen
worden hervat, en worden ingezet
op gezamenlijke implementatie en
handhaving. Op deze manier zal de
laboratoriumfunctie alsook de aanjagende werking van de Benelux Interne Markt binnen de EU optimaal
benut kunnen worden.

Ambities

C

Projecten

Versterken van de interne
markt voor retail
• Uitwerking van concrete scenario´s om de belemmering van de
territoriale leveringsbeperkingen
het hoofd te bieden;
• Afstemming van regelgeving over
materialen die in contact komen
met voedingsmiddelen zoals de
verpakkingsmaterialen plastic en
papier (zogenaamde voedselcontactmaterialen);
• Afstemming binnen de Benelux
over risicoanalyses op het vlak van
voedselveiligheid;
• Inrichting van een digitaal kennis- en informatiepunt over voor
de detailhandel relevante regelgeving in de Benelux-landen om
grensoverschrijdende retail te bevorderen;
• Inventarisering van belemmeringen voor pakketbezorging;
• Oplevering van een studie naar een
mogelijke uitzondering voor beginnende grensondernemers om (tijdelijk) geen dubbele btw-administratie te moeten voeren.

Verbeteren van de dekking
van het 4G- en 5G-netwerk
voor een sterke digitale
positie
• Het in gezamenlijkheid met de lidstaten uitvoeren van een verkenning ter identificatie van de ‘gaten’
in het bestaande en toekomstige
4G- en 5G-netwerk en met name
in de grensstreek;
• Facilitering om mobiele betalingen op grote schaal mogelijk te
maken binnen de Retail Markt.

Bijna 90.000 extra banen en ruim 20
miljard euro extra omzet liggen in het
verschiet indien de Benelux-markt
voor detailhandel daadwerkelijk
verder integreert en obstakels aan
de grens worden weggenomen. De
Benelux-markt wordt meer en meer
als vehikel gezien voor groei in het
bedrijfsleven. In het kader van de
toenemende e-commerce zetten
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1.4
CIRCULAIRE
ECONOMIE
Van afvalprobleem
naar Beneluxgrondstoffenmarkt

A

Context

De circulaire economie is goed op
weg. Zo zijn er in de lidstaten en regio´s concrete plannen om te komen
tot een circulaire economie. De Benelux-landen zetten zich in om deze
initiatieven een platform te bieden
en een uitwisseling van goede praktijken te faciliteren.
Daarnaast beschikt de Benelux over
een aantal aanbevelingen over afvalstromen, maar dit kan verder worden
uitgebreid, bijvoorbeeld naar plastic
afval en tapijten.

B

Ambities

Om de laboratoriumfunctie van de
Benelux ook voor circulaire economie verder tot wasdom te laten komen zal er een studie komen naar de
meest veelbelovende verdienmodellen binnen de circulaire economie en
de manier waarop de fiscaliteit ingezet kan worden om dit te stimuleren.
Circulaire economie en rendabiliteit
kunnen immers uitstekend hand in
hand gaan. Door vroeg en structureel in te zetten op circulaire economie zouden zowel ondernemers als
consumenten hiermee hun voordeel
kunnen doen.

Door een grote afvalberg via de interne markt om te zetten in een nieuwe
en waardevolle grondstofvoorraad
die grensoverschrijdend verhandeld
en verwerkt kan worden.
In het kader van de binnenmarkt
voor afval zal in navolging van de Benelux-aanbevelingen over papierafval en bouw- en sloopafval ook naar
andere grote afvalstromen worden
gekeken zoals plastic en tapijten.

C

Projecten

Bevorderen van de circulaire
economie
• Oplevering van een Benelux-aanbeveling over de financiering en
verdienmodellen van de circulaire
economie.

Stimuleren van het gebruik
van afval als grondstof
• Uitvoering van de aanbevelingen
over papierafval en bouw- en
sloopafval;
• Organisatie van een Benelux-afvalconferentie met als doel om de
Benelux-afvalinstanties en -industrie verder bekend te maken met
de mogelijkheden van de Benelux
Interne Markt;
• Toewerken naar een Benelux-aanpak rond plastic afval;
• Inventarisatie van de mogelijkheden om de recyclage van textiel en
textiel gerelateerde producten te
verbeteren;
• Opstelling van een kaart over de
verwerkingsmogelijkheden
van
erkende recyclagebedrijven.
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Promoten van de ‘repareerbaarheid van goederen’
• Opstelling van een Roadmap met
maatregelen om repareerbaarheid te promoten;
• Bestudering van mogelijkheden
voor het inzetten van consumentenlabels over repareerbaarheid.

D

Samenwerking

Naast de Benelux-landen zijn ook
andere regionale entiteiten zoals de
Noordse staten en de Baltische staten proactief bezig met circulaire
projecten. Door interregionale bijeenkomsten zullen goede praktijken
worden uitgewisseld om zo te leren
van opgedane ervaringen in die regio´s. Zo zal een bijeenkomst met
de Baltische en Noordse staten rond
circulaire economie worden georganiseerd.
Vertegenwoordigers van de betrokken ministeries uit Frankrijk en Duitsland zullen ook uitgenodigd worden
voor de afvalconferentie.

2
VEILIGHEID & SAMENLEVING
Het welzijn van de burger als oogmerk
Er wegen tal van grensoverschrijdende dreigingen op onze landen
en de rest van de wereld: handel in
mensen, drugs, wapens, gevaarlijke
stoffen; cybercriminaliteit, keerzijde
van de medaille van de digitalisering;
gewelddadige radicalisering en terrorisme. Gelet op deze bedreigingen
kan enkel dankzij méér samenwerking tussen de landen en uitwisseling
van informatie de veiligheid van de
medeburgers worden gewaarborgd.
Het is ook aangewezen om tot een
hechtere samenwerking op vlak van
migratie te komen, gezien de uitdagingen waarmee onze landen vandaag geconfronteerd worden.
In Benelux-verband krijgt deze samenwerking, die gebaseerd is op
het Senningenoverleg, gestalte in
tal van zeer concrete politieke, strategische en operationele activiteiten, met name op het gebied van
politiesamenwerking, crisisbeheersing en migratie. Met deze samenwerking loopt de Benelux in sommige sectoren tevens voorop in Europa.
De hoogambtelijke Centrale Overleggroep (COG) Senningen heeft de
opdracht om richtinggevende besluiten te nemen over thema’s die in de

Senningensamenwerking aan bod
komen en te zorgen voor een adequate en reguliere monitoring van
deze samenwerking.
Naast deze zogenaamde Senningensamenwerking vereisen ook andere
veiligheidsonderwerpen aandacht
van onze landen. Het gaat onder
meer om vraagstukken m.b.t. voedselveiligheid, klimaatadaptatie en het
nucleaire risico.
Voor de Benelux is fraudebestrijding
overigens een van zijn prioriteiten;
de Benelux is namelijk van oordeel
dat generlei vorm van fraude of misbruik geaccepteerd kan worden in
een maatschappij die gestoeld is op
solidariteit en een eerlijke marktwerking, waarbij elk individu, elke
ondernemer, dezelfde kansen moet
krijgen en de staatsinkomsten moeten gebruikt worden voor publieke
doeleinden.
Met het oog op het streven naar een
duurzamere samenleving ligt de focus op vraagstukken die betrekking
hebben op luchtkwaliteit, biodiversiteit en burgereducatie over de uitdagingen op het gebied van het milieu.
Deze verschillende samenwerkingen
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zijn erop gericht oplossingen te vinden om onze levensomstandigheden
in stand te houden en bij te dragen
aan een duurzamere ruimte voor de
toekomstige generaties.
Een goede balans tussen werk en
privéleven is belangrijk voor werknemers en voor de samenleving, maar
de combinatie werk-privéleven is niet
altijd eenvoudig, en al helemaal niet
in een grensoverschrijdende context.
Daartoe worden in de Benelux-initiatieven genomen om de grensoverschrijdende mobiliteit in elke fase
van het beroepsleven van burgers te
ondersteunen.
De Benelux zet zich in voor het wegnemen van barrières voor grensoverschrijdende zorg, bijvoorbeeld door
betere eHealth communicatie en
door fraudebestrijding, dit teneinde
de keuzevrijheid van de patiënt en
de toegang tot kwaliteitsvolle zorg te
verhogen.

2.1
SENNINGENOVERLEG
Meer veiligheid in
een Benelux zonder
grenzen
2.1.1

POLITIESAMENWERKING
Een voorbeeld voor Europa

A

Context

De grensoverschrijdende politiesamenwerking is inmiddels weliswaar
aanzienlijk gevorderd, maar het werk
is nog niet af. Daarom hebben de ministers in 2018 het nieuwe Beneluxpolitieverdrag ondertekend. Zo blijven onze landen zich samen inzetten
als voortrekkers van een concrete,
succesvolle en sterke grensoverschrijdende samenwerking.
Bij de bestrijding van ondermijnende
grensoverschrijdende criminaliteit zoals cybercriminaliteit, criminaliteit
die verband houdt met motorbendes
(OMCG), drugs of rondtrekkende dadergroepen - is het van belang te komen tot een gecoördineerde aanpak
op basis van een gemeenschappelijke visie ten aanzien van de dreiging
en met behulp van de in de Benelux
beschikbare analyse-instrumenten.

B

Ambities

De algemene doelstelling is de grensoverschrijdende politiesamenwerking voort te zetten en te versterken
voor zowel concrete projecten ter
ondersteuning van operationeel politiewerk als gezamenlijke operaties.
De door het Benelux Strategisch
overleg Politie verleende mandaten
zijn erop gericht de kansen voor operationele samenwerking optimaal te
benutten en de nodige initiatieven
concrete invulling te geven zoals gezamenlijke opleidingen, gemengde
patrouilles, versterking van de nationale voorzieningen, uitwisseling van
informatie, en samenwerking tussen
buren/operationele diensten in de
grensregio.
Een van de grote ambities is de praktische tenuitvoerlegging van het
nieuwe Benelux-politieverdrag dat
onze politiemensen de mogelijkheid
biedt om met minimale beperkingen
grensoverschrijdende achtervolgingen te verrichten, opsporingshandelingen in buurlanden te verrichten,
indien nodig informatie uit te wisselen in het kader van de bestuurlijke
aanpak van criminaliteit en bovendien de samenwerking te bevorderen tussen speciale eenheden, onder
andere tijdens een crisissituatie zoals
een terreuraanslag.

C

Projecten

Implementeren van het
nieuwe Beneluxpolitieverdrag
• Opstelling van een gemeenschappelijke memorie van toelichting en
van de uitvoeringsovereenkomsten en -afspraken die prioritair
zijn voor de toepassing van het
nieuwe politieverdrag: in eerste
instantie de uitvoeringsovereenkomsten over raadpleging van
elkaars politiedatabanken in een
gemeenschappelijke politiepost
en tijdens gemengde patrouilles
en gemeenschappelijke controles
(enkel tussen België en Nederland), uitwisseling van ANPR-gegevens (enkel tussen België en
Nederland), grensoverschrijdend
vervoer en begeleiding van personen in het kader van de vreemdelingenwetgeving en aanduiding
van de bevoegde autoriteit voor
vervoer en dragen van wapens en
munitie, alsook de uitvoeringsafspraak over het gemeenschappelijk gebruik van de verbindingsofficieren.

Consolideren van het
Benelux-netwerk van
verbindingsofficieren
• Follow-up van de gezamenlijke
week van de Benelux-verbindingsofficieren (16-20 april 2018);
reflectie over mogelijke terugkomdagen.

Het Strategisch overleg Politie, dat is
samengesteld uit hoge politievertegenwoordigers van de drie landen,
is het hoogste ambtelijke orgaan en
stuurt de politiesamenwerking aan.
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Optimaliseren van de operationele politiesamenwerking
• Actualisering van de informatiebrochure voor politiediensten
over de autonome politiële uitwisseling van gegevens;
• Organisatie van opleidingen met
oog op het nieuwe politieverdrag;
• Update van de politieapp voor
smartphones (met alle nodige instructies in geval van opdrachten
over de grens) met oog op het
nieuwe politieverdrag;
• Ontwikkeling van een nieuw formulier voor verzoeken om bijstand en uitlenen van materiaal
tussen partners;
• Implementatie van een semi-roaming systeem voor radiocommunicatie tussen België en Nederland;
• Versterking van de samenwerking
tussen de meldkamers van de
grensgebieden.

D

Samenwerking

Noordrijn-Westfalen (NRW) is sedert een aantal jaren betrokken bij
de operationele politiesamenwerking en neemt, op ad-hocbasis, deel
aan een aantal werkgroepvergaderingen en activiteiten. Zo wordt NRW
onder meer betrokken bij sommige
operationele oefeningen en ook bij
de gezamenlijke opleidingen en trainingen.

2.1.2

CRISISBEHEERSING
Elkaar beter leren kennen om
elkaar beter te kunnen bijstaan

A

Context

Er zijn talloze potentiële bronnen
van ernstige incidenten of ongevallen met een grensoverschrijdende
impact. Denk bijvoorbeeld aan de
aanwezigheid van Seveso-bedrijven,
de opslag van gevaarlijke stoffen,
natuurfenomenen (pandemieën, klimaatverandering, …), maar nu ook
terreurdaden.
Het spreekt voor zich dat de Benelux-landen op deze terreinen nauw
moeten samenwerken waarbij processen van wederzijdse bijstand worden gestimuleerd en dit in een Europese context. Tevens wordt de focus
gelegd op crisisvoorbereiding en
-beheersing, kennisdeling en andere
uitwisseling van ervaringen.
Bijzondere aandacht gaat ook uit
naar de operationele samenwerking
langsheen de grenzen, hetgeen essentieel is voor een snelle bijstand.
De structurele en operationele samenwerking tussen de crisiscentra
wordt aangestuurd door een strategisch overleg dat is samengesteld
uit de directeuren-generaal van de
crisiscentra.

B

Ambities

Gezien het belang en de relevantie,
zal het gerealiseerde werk inzake de
analyse en de opvolging van de geïdentificeerde risico’s worden voortgezet: nationale methodologieën en
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analyses zullen worden uitgewisseld,
teneinde de gemeenschappelijke risico’s te identificeren en tot een grensoverschrijdende aanpak te komen.
De Benelux plaatst zich hierdoor in
de voorhoede van het Europese toneel en toont zich aandachtig voor
de bekommernissen van de burgers
in de grensgebieden.

C

Projecten

Identificeren en analyseren
van grensoverschrijdende
risico’s
• Opzetten van mechanismen voor
samenwerking en antwoorden op
de Europese verplichtingen in het
kader van de geïdentificeerde risico’s;
• Wederzijdse informatie-uitwisseling over nationale risicoanalyses
in het kader van de Europese aanpak, alsook de aangenomen methodologieën;
• Medewerking aan andere initiatieven van de Benelux in het domein
van risico’s (verbonden aan de klimaatverandering, energie, …);
• Identificatie van homologen voor
de prioritair geachte onderwerpen
zoals Seveso-bedrijven (antwoorden op de Europese verplichtingen
inzake informatie-uitwisseling en
preciseren van de samenwerking
in geval van ongevallen), de bescherming van kritieke infrastructuur en de operatoren van essentiële diensten (identificatie van
bevoegde instanties en uitwisseling van ervaringen en expertise).

Organiseren van de
informatiestroom tussen
de crisiscentra
• Programma van semestriële bezoeken en trimestriële communicatietesten, teneinde de wederzijdse kennis uit te breiden van
de front office operatoren die in
geval van incidenten moeten samenwerken;
• Ontwikkelen van netwerken tussen
homologen van de crisiscentra,
op niveau van de directeurengeneraal, front office operatoren
en communicatoren;
• Identificatie en up-to-date houden
van de aanspreekpunten en vaststelling van standaardformaten
voor het uitwisselen van informatie tussen de crisiscentra;
• Uitwisseling over communicatiemiddelen die bij een crisis worden
gebruikt om de bevolking te informeren en met haar te communiceren.

Nadere invulling geven aan
operationele samenwerking
bij een spoedinterventie
• Op basis van de conclusies van het
Benelux-symposium ‘Grenzeloze
veiligheid’ op 27 en 28 november
2018 in Maastricht zal een inventarisatie van de bestaande grensoverschrijdende samenwerking
worden gemaakt.

D

Samenwerking

In de cyclus van werkbezoeken aan
de crisiscentra zal een werkbezoek
aan het crisiscentrum van Noordrijn-Westfalen plaatsvinden.

Noordrijn-Westfalen neemt deel aan
de strategische en structurele samenwerking op het gebied van crisisbeheersing.
2.1.3

ASIEL EN MIGRATIE
Een gemeenschappelijke
aanpak in een context in
verandering

A

Context

De partnerlanden werken al tientallen jaren nauw samen tot aller tevredenheid.
In bestuurlijk opzicht wordt deze samenwerking aangestuurd door het
Strategisch overleg Asiel en Migratie.

B

Ambities

In Europees verband streven de Benelux-landen ernaar hun standpunten meer in overeenstemming te
brengen en nauwer samen te werken
rond welbepaalde thema’s zoals hervestiging en het beheer van de buitengrenzen.

C

Projecten

Ondertekenen van
overname-/visumovereenkomsten
• Onderhandelingen met derde landen met het oog op het sluiten
van nieuwe overname- en visumovereenkomsten.

21

Uitvoeren van het project
Asiel, Migratie, Radicalisme
(AMR)
• Totstandbrenging van nauwere
samenwerking bij het uitwisselen
van relevante informatie tussen
de landen via asiel- en migratiediensten.

Hervestiging
• Organisatie van uitwisselingen
tussen deskundigen en mensen
uit de praktijk op het gebied van
hervestiging in aanvulling op de
bestaande fora.

Beheer van de buitengrenzen
van de Schengenruimte
Uitwisseling van goede praktijken
tussen experten inzake het efficiënt
beheer van de buitengrenzen van de
Schengenruimte, meer bepaald rond
het in werking stellen van de regelgeving in het domein van de ‘Slimme
grenzen’ (EES, ETIAS en andere) en
nationale pilootprojecten op vlak van
IT-systemen aan de grenzen.

D

Samenwerking

Er zijn contacten met verschillende
derde landen, teneinde tot overname- en visumovereenkomsten te komen.

2.1.4

THEMATISCHE
SAMENWERKING
Informatie-uitwisseling als
sleutel tot succes

A

Context

Andere onmisbare partners op het
gebied van binnenlandse veiligheid
zoals justitiedepartementen of openbare ministeries werken eveneens
samen om grensoverschrijdende
problemen zoals mensenhandel aan
te kunnen pakken dan wel informatie-uitwisseling in het kader van
pre-employment screening te versterken.

B

Ambities

In het kader van pre-employment
hebben de betrokken ministers zich
tot doel gesteld het ‘grensneutraal’
maken van de verschillende nationale
justitiecertificaten. Enerzijds draagt
dat bij aan de doelstelling van de
grensoverschrijdende arbeidsmarkt.
Anderzijds zal herhaling van delicten
over de landsgrenzen worden voorkomen, waarmee de integriteit van
kwetsbare sectoren in de Benelux en
Duitsland wordt vergroot.

C

Bestrijden van mensenhandel
• Instelling van een Benelux adhocgroep voor de oprichting van
‘national contact points’ en denkoefeningen over het inrichten van
de slachtofferzorg op lange termijn;
• Organisatie van een reflectiedag
over de kwetsbaarheid van migranten en de risico’s op exploitatie in het kader van mensenhandel.

Verbeteren van de grensoverschrijdende informatieuitwisseling inzake preemployment screening
• Ondertekening en follow-up van
de intentieverklaring: uitwisseling
van kennis en goede ervaringen,
versterking van netwerken en bespreking van de mogelijkheden
met betrekking tot de verbetering
van de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling.

D

2.2

Projecten

Samenwerking

• De Benelux-landen en Duitsland
onderzoeken de mogelijkheden
met betrekking tot het verbeteren van de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling inzake
pre-employment screening. Het
project kan een voorbeeld voor
Europa worden. Tevens wordt onderzocht of de samenwerking kan
worden uitgebreid naar andere
sectoren en gevoelige beroepen.
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ANDERE
VEILIGHEIDSASPECTEN
Naar een veiligere
Benelux

A

Context

Naast onderwerpen op het gebied
van binnenlandse veiligheid heeft
de Benelux-samenwerking aandacht
voor nucleaire veiligheid, vuurwerk
en gegevensbescherming.
Ook vraagstukken met betrekking
tot voedselveiligheid behoren tot de
uitdagingen op het gebied van veiligheid in Benelux-verband, met inbegrip van veterinaire vraagstukken,
waarvan de werkzaamheden worden
aangestuurd door de Chief Veterinary Officers, de hoofden van de veterinaire diensten.
Hetzelfde geldt voor de effecten en
uitdagingen van klimaatverandering.
Zij lopen voor de Benelux-landen
grotendeels gelijk en zijn grensoverschrijdend. Tegelijk verschillen ze
evenwel grondig van andere delen in
Europa. Om die reden wordt klimaatadaptatie in Europa meer en meer
regionaal aangepakt.

B

Ambities

Het opvangen van de gevolgen van
klimaatverandering ambieert niet
alleen het beheersen van crisissen
maar vooral het reduceren van de risico’s op rampen3. De Benelux koos
wegens het grensoverschrijdende karakter drie prioritaire thema’s: energie, transport en volksgezondheid.

C

Projecten

Klimaatbestendig worden

Samenwerken om handel in
illegaal vuurwerk aan banden
te leggen

Wat volksgezondheid betreft zal een
gezamenlijke strategie ten aanzien
van schadelijke stoffen in gerecyclede producten worden onderzocht.

• Formulering van conclusies en beleidsaanbevelingen voor een strategie voor de toekomstige Benelux-samenwerking op basis van de
uitkomsten van de Table Top oefeningen (2018): een goede aanpak
vereist dat meerdere sectoren en
beleidsvelden transversaal worden betrokken, zoals rampenrisicoreductie,
volksgezondheid,
transport en energie.

Het schrijven van een Benelux-aanbeveling met betrekking tot de vereisten van gespecialiseerde kennis
voor het afsteken van professioneel
consumentenvuurwerk en een Benelux-beschikking voor certificering van
handelaren in professioneel consumentenvuurwerk.

Daar waar nodig werken onze landen
ook samen in het kader van nucleaire
veiligheid.

Garanderen van voedselveiligheid

Op het gebied van veterinaire aangelegenheden en diervoeders werkt
Noordrijn-Westfalen (NRW) samen
met de Benelux-landen om de voedselveiligheid voor burgers in een
ruimer en zeer dichtbevolkt gebied
te vergroten. Bovendien neemt het
Duitse federale niveau – de Bund structureel deel aan de samenwerking inzake diervoeders. Ten slotte
kan ook Frankrijk gerichter aan deze
samenwerking bijdragen.

In het algemeen draagt de samenwerking op het gebied van voedselveiligheid ertoe bij crises als de
fipronilcrisis te vermijden. In het
bijzonder is de veterinaire samenwerking er in hoofdzaak op gericht
grip te houden op de risico’s op besmettelijke dierziekten. Voorts heeft
de samenwerking op het gebied van
diervoeders tot doel gezamenlijke
technische standpunten uit te werken, ook op het niveau van de Europese wetgeving.

• Wederzijdse erkenning van de opleiding op het gebied van volksgezondheid en hygiëne voor jagers;
• Maken van concrete afspraken om
het verkeer van dieren te faciliteren en zich daarbij tevens tegen
dierziekten te beschermen;
• Uitwisseling over wetgevingen en
aanpakken met betrekking tot de
kwaliteitscontrole (met inbegrip
van de gebruikte tools) van via internet verhandelde producten.

D

Samenwerking

NRW is betrokken bij de Benelux-aanbeveling met betrekking tot de vereisten van gespecialiseerde kennis
voor het afsteken van professioneel
consumentenvuurwerk.

3 Het klimaatbeleid maakt onderscheid tussen enerzijds klimaatmitigatie (het beheersen van de klimaatopwarming) en anderzijds klimaatadaptatie (het opvangen en beperken van de gevolgen van klimaatverandering). Dit deel betreft klimaatadaptatie. Klimaatmitigatie wordt behandeld onder 1.1.
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2.3
FRAUDEPREVENTIE
Voor meer fiscale
en sociale
rechtvaardigheid
2.3.1

BESTRIJDING VAN
FISCALE FRAUDE

A

Context

Op een thema als de fiscaliteit is het
belangrijk om kennis van elkaars procedures en werkmethodes te hebben
en elkaar daarin te kunnen inspireren.
De Benelux-economieën zijn immers
sterk met elkaar verweven en vormen
daarmee ook een speelterrein voor zij
die misbruik maken van het systeem
of frauderen. Gezamenlijke acties en
initiatieven zijn noodzakelijk om hiertegen op te treden en de gezonde en
eerlijke marktwerking te bewaken.
De Benelux-activiteiten op het gebied
van fiscale samenwerking en fraudebestrijding hebben al heel wat mooie
resultaten voortgebracht voor de
economieën van onze landen, waarvan sommige als voorbeeld hebben
gediend voor Europa. Deze gemeenschappelijke ervaring effent het pad
voor nieuwe samenwerkingsverbanden wanneer de drie landen dat nodig
achten.
De werkzaamheden worden aangestuurd door een strategisch overleg.
Zo wordt de uitvoering verzekerd en
gemonitord van projecten op het vlak
van de indirecte en directe belastingen alsook van accijnzen.

B

Ambities

De fiscaliteit is in volle ontwikkeling
en de nieuwe technologieën hebben niet alleen de markt veranderd
(e-commerce/internetverkopen),
maar kunnen ook een nieuwe dimensie aan deze samenwerking geven.
Het is de uitdaging om deze veranderingen van dichtbij te volgen om
passende maatregelen te nemen of
van de kansen te profiteren. Daarbij
moet in elk geval aandacht zijn voor
vereenvoudiging en digitalisering. De
blik mag niet alleen intern gericht
blijven, maar moet opengesteld worden naar de Europese Unie, met haar
bijbehorende regelgeving, en naar
de internationale gremia.

C

Projecten

Bijdragen aan handhaving
• Beheer en verbetering van het
btw-forum, in samenwerking met
de Europese Commissie;
• Presentatie van toezichtsmogelijkheden binnen de Mini One Stop
Shop;
• Opstelling van een multidisciplinair actieplan voor het aanpakken
van problemen bij de invoer van
pakketjes uit derde landen.

Invorderen van schulden
• Uitwerking van een proefproject
om de teruggaaf van de brandstofheffing te vereffenen met
openstaande schulden;
• Opstart van een testcase met de
invordering van lage schulden,
die als voorbeeld kan dienen voor
Europa.
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Aandacht geven aan sectoren
• Uitvoering van de Benelux-aanbeveling betreffende het bevorderen
van de fiscale, douane- en veterinaire samenwerking aangaande
de paardensector, ondertekend in
2016;
• Organisatie van gemeenschappelijke fiscale controles in de transportsector.

D

Samenwerking

Noordrijn-Westfalen (NRW), Nedersaksen en Hauts-de-France werken
samen met de Benelux-landen voor
bepaalde projecten. Zo nemen zij actief deel aan de vergaderingen en de
controles in het kader van de samenwerking in de paardensector. De regio
Hauts-de-France is daarnaast ook actief betrokken bij de samenwerking
rondom de btw-teruggaaf.
2.3.2

BESTRIJDING VAN
SOCIALE FRAUDE

A

Context

Grensoverschrijdende sociale fraude is vaak gebaseerd op constructies
waarbij meerdere landen betrokken
zijn en waarvoor een multilaterale
aanpak nodig is, naast de bestaande
bilaterale overeenkomsten.
De structurele en operationele samenwerking wordt aangestuurd door
het Strategisch overleg Sociale reglementering en strijd tegen de fraude,
dat is samengesteld uit de directeuren-generaal van de betrokken administraties.

B

Ambities

De Benelux-landen werken gezamenlijke initiatieven en maatregelen uit
om deze fraudevorm doeltreffender
te bestrijden en zo een voortrekkersrol te spelen ten opzichte van de
Europese Unie. Hierbij zijn vooral de
nationale inspectie- en controlediensten betrokken die aanlopen tegen
territoriale beperkingen ten aanzien
van de toepassing van de controlemechanismen.
Op basis van concrete samenwerking
en snelle en veilige uitwisseling van
strategische en operationele informatie tussen de betrokken partijen
kunnen vele gevallen van fraude en
sociale dumping worden opgespoord
en opgelost.

C

Projecten

Uitwerken van een
Benelux-verdrag op het
gebied van de bestrijding
van sociale fraude
• Opstelling van een Benelux-verdrag ter verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking bij
de bestrijding van sociale fraude
en in het bijzonder gezamenlijke
inspecties.

2.4

Opsporen van frauduleuze
uitzendkantoren
• Voorbereiding en organisatie van
gemeenschappelijke controles
(onder meer door te focussen op
signalen als onderbetaling, illegale
arbeid en (te) lange werktijden) en
deze te evalueren om zo de fenomenen van frauduleuze uitzendkantoren te herkennen;
• Uitwisseling op structurele wijze van informatie die als basis
kan dienen voor controles op het
terrein.

Implementeren van de pilot
uitkeringsfraude
• Uitvoering en evaluatie van het
proefproject in het kader van de
op 9 april 2018 ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen België en Nederland inzake
elektronische gegevensuitwisseling ter verbetering van de handhaving van de socialezekerheidswetgeving;
• Uitbreiding van het proefproject
naar andere betrokken diensten
en/of landen van de Benelux.

DUURZAME
SAMENLEVING
Belangen en
uitdagingen voor de
toekomstige generaties

A

Context

Een goede leefomgeving voor de
burger is van groot belang. De Benelux-samenwerking is onder meer
gericht op educatie en bewustwording bij jongeren en volwassenen ten
aanzien van de uitdagingen met betrekking tot duurzaamheid, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het
beschermen van de biodiversiteit.
De Benelux-directeuren voor Natuur,
Jacht en Bossen zorgen hierbij voor
de strategische aansturing.

B

Ambities

Het verbeteren van de luchtkwaliteit
in onze landen is een echte grensoverschrijdende uitdaging. De Benelux-activiteiten zijn toegespitst op
het verminderen van de meest schadelijke emissies voor de volksgezondheid (fijnstof, stikstof). De focus ligt
tevens op binnenvaart, biomassa en
(diesel-)voertuigen.
Op het gebied van biodiversiteit zien
de drie landen toe op de toepassing
en de actualisering van de samenwerkingsinstrumenten - de Benelux-Overeenkomst Jacht en Vogels en
de Benelux-Overeenkomst Natuurbehoud en Landschapsbescherming
alsook de bijbehorende Benelux-be-
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schikkingen - en plegen zij overleg
over Europese ontwikkelingen om
hun standpunten onderling af te
stemmen.
Ten slotte krijgen jaarlijks tienduizenden jongeren en volwassenen via
verenigingen en andere organisaties
voor milieu- en duurzaamheidseducatie de kans om aan natuurbeleving
te doen, informatie in te winnen,
zichzelf vragen te stellen, zich van
een en ander bewust te worden om
vervolgens deel te nemen en te participeren als milieubewuste burger. De
Benelux-samenwerking brengt educatiewerkers met elkaar in contact
om best practices uit te wisselen en
gemeenschappelijke instrumenten
tot stand te brengen.

C

Projecten

Verbeteren van de luchtkwaliteit
• Gemeenschappelijke analyse en
evaluatie van de nationale luchtkwaliteitsplannen, zoals opgelegd
door de Richtlijn (EU) 2016/2284,
die tot doel heeft emissieplafonds
voor luchtverontreinigende stoffen per lidstaat en per verontreinigende stof vast te stellen tegen
2025 en 2030;
• Geharmoniseerde aanpak bij het
verminderen van de schadelijke
emissies van de binnenvaart.

2.5

Bijdragen aan het stoppen van
het biodiversiteitsverlies
• Publicatie van een dossier waarin
het biodiversiteitsbeleid van de
drie landen wordt toegelicht;
• Organisatie van een seminar om
maatregelen vast te stellen die
beantwoorden aan de huidige
behoeften inzake de uitoefening
van de jacht en waarbij rekening
wordt gehouden met de verstoorde evenwichten van sommige
wildsoorten.

Educatie over milieu en
duurzaamheid
• Organisatie van een conferentie in
Luxemburg (natuurbeschermingscentrum Biodiversum) van 20 tot
22 november voor professionele
educatieve medewerkers en beleidsmensen om op hun beurt
jongeren meer bij te brengen over
milieu en duurzaamheid.

D

Samenwerking

• Een goede luchtkwaliteit kent
geen grenzen en daarom is het
volstrekt logisch dat de samenwerking kan worden uitgebreid
met onze buurlanden, wanneer
daarvoor belangstelling bestaat.
In dat opzicht werken de Benelux-landen al nauw samen met
de Franse regio Hauts-de-France
en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) en zijn ze
bereid om samen te werken met
andere naburige regio’s;
• Wat de samenwerking op het gebied van de jacht betreft is NRW
een reguliere samenwerkingspartner.
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WERKEN IN DE
BENELUX
Over de grens werken
zonder obstakels
2.5.1

ARBEIDSMOBILITEIT

A

Context

Het strategisch overleg bestaande uit
vertegenwoordigers van de ministeries van werk ziet toe op de uitvoering van de Benelux-aanbeveling uit
2014 inzake grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit.
De aantrekkende economie in de Benelux en in de ons omliggende landen zorgt ervoor dat er een zekere
krapte op de arbeidsmarkt ontstaat.
Des te belangrijker is het dan ook
om het werken over grenzen heen zo
soepel mogelijk te maken.
Vraagstukken met betrekking tot de
professionele ontwikkeling komen
aan bod binnen de Benelux-samenwerking, vooral vanuit de insteek van
informatieverstrekking aan burgers.
Dankzij een efficiënte informatieverstrekking aan burgers kan arbeidsmobiliteit worden ondersteund en
kunnen de kansen op een baan worden vergroot, met name aan de andere kant van de grens.

B

Ambities

Evenals tijdens de voorbije jaren is
de hoofdambitie om de drempels
om over de grens te gaan werken
te verlagen door middel van een
verbeterde persoonlijke, digitale
dienstverlening en informatievoorziening aan grenswerkers en door de
meeneembaarheid van diploma´s en
beroepskwalificaties te vereenvoudigen. Daarnaast door vergelijkbare arbeidsmarktgegevens ter beschikking
te krijgen voor het maken van grensoverschrijdend beleid.
De snel veranderende economie leidt
ook tot een veelvoud aan nieuwe
beroepen. Een vroegtijdige afstemming over deze beroepen en daaraan
verbonden onderwijsprogramma´s
zouden toekomstige barrières kunnen voorkomen. In het bijzonder in
de kustvaart kan de samenwerking
een aantal maatwerk beschikkingen
leveren die wederzijdse erkenning
van opvarend personeel voor de Benelux-kust mogelijk maken.
De Benelux-informatieportal brengt
in één tool verschillende informatiebronnen samen en verschaft (toekomstige/gewezen/huidige) grensarbeiders een compact en helder
overzicht van de voor hen geldende
fiscale en sociale wetgeving. De inhoud wordt continu bijgewerkt dankzij de expertise van onze externe
partners.
De grensarbeidersbrochures bundelen informatie en wijzigingen met
betrekking tot nationale sociale en
fiscale wetgevingen en bieden zo een
regelgevende, juridische en algemene
basis aan professionals uit de sector.

C

Projecten

Bevorderen van arbeidsmobiliteit over grenzen heen

Maritieme samenwerking ILO

• Verbetering van de vergelijkbaarheid van een aantal arbeidsmarkt-indicatoren (werkloosheid,
grenspendelaars) door middel
van afstemming van definities. Bij
deze samenwerking worden de
best practices in de Benelux en de
Grande Région (GIS-GR, OIE) mee
in beschouwing genomen;
• Organisatie van een consultatiebijeenkomst over vergelijkbare
arbeidsmarktindicatoren,
beroepskwalificaties en informatievoorziening met sociale partners.

• Oplevering van een beschikking
betreffende de kustvaart waarbij
de wederzijdse erkenning van de
vaarbevoegdheidsbewijzen van
zeevarenden en de toelating van
near coastal schepen tot elkaars
wateren worden vastgelegd;
• Oplevering van een beschikking
betreffende de visserijsector: wederzijdse erkenning van elkaars
vaarbevoegdheidsbewijzen;
• Oplevering van een beschikking
betreffende het vervoer van industrieel personeel naar offshore
windmolenparken:
vaststelling
van een gezamenlijk Benelux-regime voor dit soort vervoer.

Verder verbeteren van
erkenning en meeneembaarheid van beroepskwalificaties

Actualiseren en verbeteren
van de informatievoorziening
over grensarbeid

• Uitvoering van het plan ter verbetering en vereenvoudiging van
de erkenning van geïdentificeerde knelpuntberoepen, conform
de Benelux-richtlijn over de meeneembaarheid van beroepskwalificaties;
• Identificering en gebruikmaking
van mogelijkheden waarmee de
meeneembaarheid van beroepskwalificaties kan worden verbeterd met name op het gebied van
vertalingen en taalgebruik;
• Verdieping van de kennis over de
erkenningsprocedures bij de verschillende partners.

• Organisatie overleg van zgn. frontoffices (grensinfopunten, Eures,
vakbonden, enz.) met de bevoegde ministeries en instanties.
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Informatie verstrekken
inzake arbeid
• Update en online publicatie van
de brochures BE-NL/NL-BE en BELU/LU-BE in pdf-format;
• Technische analyse van een mogelijke migratie van de portal naar
een mobiele applicatie (app).

D

Samenwerking

• De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) heeft via
een politieke verklaring aangegeven de Benelux-aanbeveling uit
2014 inzake grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit te ondersteunen
en vergadert mee in de strategische stuurgroep arbeidsmobiliteit
(vergelijkbare arbeidsmarktindicatoren en informatievoorziening
over grensarbeid) alsook in de
expertgroep beroepskwalificaties;
NRW is ook volop betrokken bij
het grensportaal;
• Er vindt een permanente informatie-uitwisseling plaats over dit
onderwerp met de partners in
de Grande Région. De voorzitters
van de Benelux-stuurgroep en de
werkgroep ‘Werk’ van de Grande
Région nemen als waarnemers
deel aan elkaars vergaderingen.

2.5.2

WERKEN NAAR DE
TOEKOMST TOE

A

Context

De nauwe samenwerking op het gebied van hoger onderwijs in de Benelux leidt tot vlottere studie- en arbeidsmobiliteit.
Met de automatische niveauerkenning van de diploma’s hoger onderwijs, mogelijk gemaakt door de
Benelux-beschikkingen ter zake, lopen onze landen voorop in het Bolognaproces: de beschikking vormt
de eerste bindende multilaterale afspraak voor automatische erkenning
in Europa en faciliteert de grensoverschrijdende studie- en arbeidsmobiliteit.

B

Ambities

De Benelux kent een grote diversiteit aan studie- en taalomgevingen.
In plaats van dit als een probleem
te bekijken, biedt goed gebruik van
deze diversiteit, door grotere studiemobiliteit binnen de Benelux, kansen
tot bredere en betere voorbereiding
op de arbeidsmarkt. In deze context
zullen de jongeren geïnformeerd
worden over kansrijke beroepen in
de Benelux en dit op basis van een
lijst met kritieke functies en knelpuntberoepen.

De arbeidsmarkt is voortdurend in
beweging en jongeren vormen een
belangrijke doelgroep binnen de Benelux.

C

Projecten

Meten van de impact van
artificiële intelligentie op de
arbeidsmarkt
• Opstellen van een onderzoek over
artificiële intelligentie om de impact op de Benelux-arbeidsmarkt
in kaart te brengen.

Verruimen onderwijssamenwerking
• Organisatie van een colloquium
over buurtalenonderwijs, met
als insteek het onderzoek om de
teruglopende talenkennis te verbeteren, gebruikmakend van de
veelheid aan talen op een kleine
geografische afstand in de Benelux.

D

Samenwerking

Inzake de hoger onderwijssamenwerking werkt de Benelux-voortrekkersrol inspirerend voor andere
landen en regionale samenwerkingsverbanden. Zo kan eventuele uitbreiding met Frankrijk of Duitsland
perspectief bieden. Andere regionale
samenwerkingsverbanden, zoals de
Nordics en de Baltische staten, werken eveneens aan automatische diploma-erkenning.
Ook wat betreft het verschaffen van
informatie aan jongeren over knelpuntberoepen en in het kader van
de artificiële intelligentie zal gekeken worden naar samenwerking met
Noordrijn-Westfalen (NRW).

Voor bedrijven is het moeilijk om in
sommige sectoren arbeidskrachten
aan te trekken. Om deze reden wenst
de Benelux in het voortraject van de
beroepsopleiding jongeren bewust
te maken van het belang om te kiezen voor een opleiding tot een knelpuntberoep en daarmee hun kansen
op het vinden van een baan te vergroten.
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2.6
GRENSOVERSCHRIJDENDE
GEZONDHEIDSZORG
Obstakels voor de
patiëntenmobiliteit
opheffen

A

Context

Jaarlijks ontvangen in de Benelux minstens 170.000 patiënten medische
zorg voor een behandeling in een
ander Benelux-land, in Duitsland of
Frankrijk in het belang van een grotere patiëntenmobiliteit en een betere
grensoverschrijdende samenwerking
tussen de drie landen. Dit is op zich
al voldoende reden om grensoverschrijdende gezondheidszorg op de
Benelux-agenda te plaatsen. In 2018
publiceerde het Secretariaat-Generaal het rapport ‘Gezondheidszorg
over de grens. Barrières en opportuniteiten in de Benelux’.
Door de uitvoering van de intentieverklaring betreffende het voorkomen van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg hebben de
landen er zich bovendien toe verbonden toekomstige mogelijkheden tot
samenwerking in beeld te brengen
met respect voor de bescherming van
de persoonsgegevens van patiënten.

B

Ambities

Een goed overwogen grensoverschrijdende samenwerking op het
gebied van patiëntenmobiliteit biedt
kansen tot het verbeteren van de
gezondheidszorg, waarbij de juiste

informatie op de juiste plek en op
het juiste moment zowel de patiënt
(veiligheid) als de zorgverlener in zijn
primaire processen helpt. Uiteraard
moeten hierbij de veiligheidsstandaarden en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in acht worden genomen.

jecten op dit gebied (bijv. Interreg
Grande Région), enz.;
• Afronding en uitvoering van een
Benelux-beschikking betreffende
de grensoverschrijdende uitwisseling van persoonsgegevens over de
gezondheid.

In de Europese context speelt de Benelux een voortrekkersrol door de
focus op concrete grensoverschrijdende acties zoals een Benelux-beschikking, projecten, vooruitlopend
op de op- en uitbouw van pan-Europese samenwerking, bijvoorbeeld via
de eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI).

Uitwisselen van informatie
over gesanctioneerde zorgverleners

Voorts willen de partnerlanden een
beter inzicht verwerven in de wijze
waarop fraude wordt gedetecteerd/
bestraft en onrechtmatige vergoedingen aan de andere kant van de
grens worden teruggevorderd teneinde oneigenlijke praktijken tegen
te gaan.
Er wordt gekeken om oplossingen te
vinden om het gebruik van het Europese informatiesysteem voor de
interne markt (IMI - Internal Market
Information System) tussen Benelux-partners te optimaliseren.

C

Projecten

Bepalen en uitwerken van een
strategie op het gebied van
grensoverschrijdende gezondheidszorg
• Bepaling van een strategie over de
verschillende pijlers van deze samenwerking en uitzetting van concrete actielijnen waarbij rekening
wordt gehouden met de ervaringen
binnen verschillende Interreg-pro-
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• Uitvoering van een wetenschappelijke studie die de omvang van de
grensoverschrijdende uitwisseling
binnen het IMI-systeem en de barrières die zich daarbij voordoen in
kaart brengt, waarbij de nationale
context betrokken kan worden;
• Informatieverstrekking aan de Europese Commissie over de resultaten van de studie en bewustmaking
van de beoogde oplossingen.

Opsporen van financiële
stromen in het kader van patiëntenmobiliteit
• Evaluatie van de financiële stromen
in het kader van de grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit, die kunnen leiden tot onrechtmatige vergoedingen of fraudemechanismen;
• Verbetering van de transparantie
van de administratieve processen
in geval van fraude (o.a. inzameling
van gegevens).

WERKING
BENELUX UNIE
1
BENELUX KENNISCENTRUM
Grensoverschrijdende samenwerking
Het Benelux Kenniscentrum Grensoverschrijdende Samenwerking is
bedoeld om besturen aan de binnenen buitengrenzen van de Benelux te
helpen bij hun (structurele) samenwerking, advies te geven en concrete
oplossingen aan te dragen. Die ondersteuning is gericht op een breed
scala aan onderwerpen waaronder
ruimtelijke afstemming, natuurbescherming, ouderenwelzijn, enz.

Het Benelux-Verdrag van 2014 inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking is voor dit
soort van samenwerking ontwikkeld
als instrument en biedt verschillende
mogelijkheden van samenwerking
aan, waaronder een Benelux grensoverschrijdende rechtspersoon, de
meest flexibele en verregaande vorm
voor samenwerking in Europa. Een
aantal bestaande samenwerkingsverbanden worden met de inwerkingtreding van het Verdrag omgezet
en nieuwe initiatieven worden in alle
grensgebieden -met name door middel van gerichte evenementen - aangemoedigd en ondersteund.
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In dit verband zal de Benelux de
werkzaamheden op Europees niveau
met betrekking tot het voorstel voor
een verordening betreffende een
mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een
grensoverschrijdende context uit de
weg te ruimen (COM/2018/373 final
- 2018/0198 (COD)) op de voet volgen, mede in het licht van bestaande
Benelux-instrumenten.

2
EXTERNE BETREKKINGEN
Regionale en grensoverschrijdende
samenwerking is van groot belang
voor Europa. Het is dan ook geen
toeval dat andere landen binnen en
buiten de Europese Unie die hun regionale samenwerking een institutioneel karakter willen geven zich laten
inspireren door de Benelux en dat
tien jaar geleden een geïnstitutionaliseerde samenwerking met Noordrijn-Westfalen (NRW) is opgezet.

2.1
SAMENWERKING MET
NOORDRIJN-WESTFALEN (NRW)
Het unieke karakter van de samenwerking tussen de drie Benelux-landen als pioniers en proeftuin voor
Europa was voor de toenmalige regering van NRW dan ook een aanleiding om het initiatief te nemen
om een nauwe samenwerking met
de Benelux Unie na te streven. Zo
werd in 2008 gezamenlijk een ‘politieke verklaring’ ondertekend, waarbij een geprivilegieerd partnerschap
tot stand kwam, de eerste en tot nu
toe enige structurele samenwerking
tussen de Benelux Unie en een derde
land/deelstaat.

Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat NRW en de
Benelux één gemeenschappelijke
economische en arbeidsruimte vormen.
De nauwe verbondenheid tussen
de Benelux en NRW kwam ook tot
uitdrukking in het feit dat de minister-president van NRW op 5 juni
2018 de viering naar aanleiding van
het 60-jarige bestaan van de Benelux
bijwoonde.
Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de ‘politieke verklaring’
zijn de partners overeengekomen de
samenwerking structureel verder te
ontwikkelen en substantieel te verdiepen. Op basis van een hernieuwde
politieke verklaring die men wenst te
ondertekenen zal de toekomstige samenwerking op het gebied van energie, transport en logistiek, handel en
digitalisering, politiesamenwerking,
crisisbeheersing en rampenbestrijding en arbeidsmobiliteit een nieuwe
impuls krijgen.
Onder elk hoofdstuk worden die
projecten opgesomd waar samengewerkt wordt met NRW.
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2.2
SAMENWERKING
MET ANDERE
STATEN, DEELSTATEN
EN INTERNATIONALE
ORGANISATIES
Naast deze geïnstitutionaliseerde
samenwerking met Noordrijn-Westfalen (NRW) onderhoudt het Secretariaat-Generaal ook contacten over
onderwerpen van wederzijds belang
met andere samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie, de Grande Région, de Internationale Maasen Scheldecommissie of met Länder
en aangrenzende gebieden in Duitsland en Frankrijk (Hauts-de-France,
Grand Est). Tot slot ondersteunt het
Secretariaat-Generaal ook beleidsmatig en administratief zowel formele als informele netwerken zoals Euro
Contrôle Route, het Pentalateraal
Energie Forum, het Tripartiete overleg en de Schelderaad.

BIJLAGE

BEOOGDE
JURIDISCHE
INSTRUMENTEN
Overeenkomstig artikel 6 van het
Verdrag tot instelling van de Benelux
Unie, kan het Benelux Comité van
Ministers beschikkingen, aanbevelingen en richtlijnen vaststellen, alsook
overeenkomsten opstellen. Deze juridische instrumenten worden voorafgaandelijk getoetst door het Benelux Comité van Juristen en worden in
principe bekendgemaakt in het Benelux Publicatieblad. Onder voorbehoud van bevestiging dat de concrete
inhoud van de beoogde afspraken geschikt is om in de voorgestelde vorm
te worden gegoten, stelt het jaarplan
de totstandkoming van de volgende
juridische instrumenten in het vooruitzicht:

Overeenkomsten
A Uitvoeringsovereenkomsten als
1.
bedoeld in het nieuwe Beneluxpolitieverdrag (2.1.1.), onverminderd de in dat verdrag voorziene
mogelijkheid om deze in voorkomend geval in de vorm van een
beschikking te gieten:
• Over raadpleging van elkaars
politiedatabanken: (i) in een
gemeenschappelijke politiepost en (ii) tijdens gemengde

patrouilles en gemeenschappelijke controles;
• Over de uitwisseling van ANPR-gegevens;
• Over grensoverschrijdend vervoer en begeleiding van personen in het kader van de vreemdelingenwetgeving;
• Over de bevoegde autoriteit
voor vervoer en dragen van
wapens.
2.B Nieuwe overname- en visumovereenkomsten met derde landen
(2.1.3.), die evenwel rechtstreeks
tussen de betrokken partijen tot
stand komen, zonder rol voor het
Benelux Comité van Ministers als
dusdanig
3.
C Benelux-verdrag op het gebied
van de bestrijding van sociale
fraude (2.3.2.)

Beschikkingen

Benelux-Overeenkomst Jacht en
Vogels en de Benelux-Overeenkomst Natuurbehoud en Landschapsbescherming (2.4.)
5.E Beschikkingen in verband met
maritieme samenwerking ILO
(2.5.1.):
• Betreffende de kustvaart: (i)
wederzijdse erkenning van
vaarbevoegdheidsbewijzen en
(ii) toelating van schepen tot
elkaars wateren;
• Betreffende de visserijsector:
wederzijdse erkenning van
vaarbevoegdheidsbewijzen;
• Betreffende het vervoer van
industrieel personeel naar
offshore windmolenparken.
6.
F Beschikking over de grensoverschrijdende uitwisseling van persoonsgegevens over de gezondheid (2.6.)

Aanbevelingen

A Eventuele beschikking over digi1.
talisering in de binnenvaart (1.2.)
B Beschikking over Intelligente
2.
Transport Systemen (ITS) (1.2.)
3.C Beschikking over certificering van
handelaren in vuurwerk (2.2.)
4.
D Eventuele actualisering van beschikkingen in uitvoering van de

34

A Aanbeveling over milieuzones
1.
(1.2.)
B Aanbeveling over de financiering
2.
en verdienmodellen van de circulaire economie (1.4.)
3.C Aanbeveling over gespecialiseerde kennis voor vuurwerk (2.2.)
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