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PRIORITEITEN 2020
In 2020 bekleedt Nederland het voorzitterschap van het Comité van
Ministers van de Benelux Unie. Voor Nederland is het van belang dat de
Benelux-samenwerking zich blijft richten op resultaten die het dagelijks
leven van burgers en ondernemers raken. Op deze manier laten we zien
dat de Benelux meer dan 75 jaar na de oprichting van de douane-unie
nog altijd van groot belang is. Zeker in de Europese Unie is het voor de
Benelux-landen zaak om te laten zien dat ze samen concrete successen
boeken en door deze samenwerking een sleutelrol in de Europese Unie
blijven spelen. Nederland zal zich tijdens het voorzitterschap laten leiden
door continuïteit en flexibiliteit.

Tijdens het voorzitterschap zal Nederland
zich richten op drie overkoepelende thema’s, te weten de duurzame economische ontwikkeling, de waarborging van
grensoverschrijdende veiligheid en de
samenwerking met andere regio’s.
Het aanbreken van 2020 betekent een
nieuwe stap in het ontwikkelen van een
effectief en ambitieus klimaatbeleid, zeker in het licht van de European Green
Deal voorgesteld door de nieuwe president van de Europese Commissie. Hierin
speelt vanzelfsprekend het ontwikkelen
en in stand houden van een effectief
energie- en klimaatbeleid een sleutelrol.
Daarnaast zal de focus worden gelegd op
verschillende factoren die bijdragen aan
een duurzame economische regio. Ten
eerste staan circulaire economie, en daarbij circulaire en duurzame bouw, hoog op
de agenda. Hier zal Nederland met name
proberen inhoudelijke kennisdeling te
bevorderen. Dit heeft ook betrekking op
het stimuleren van duurzame mobiliteit,
waarbij o.a. e-mobility en rijden op waterstof, autonoom rijden, Mobility as a
service (MaaS) en grensoverschrijdend
(openbaar) vervoer centraal staan.

Ten tweede vormt digitalisering een belangrijk thema waarbinnen met name de
mogelijkheden in relatie tot Connected
and Automated Mobility (CAM), beschikbaarheid en continuïteit van grensoverschrijdende dataverbindingen en het ontwikkelen van artificiële intelligentie (AI)
binnen de Benelux centraal staan.
Ten derde zal in het kader van het versterken van de Benelux Interne Markt worden gekeken naar het bijeenbrengen van
SOLVIT-centra van de Benelux-landen,
grensoverschrijdende samenwerking en
het samenwerken met stakeholders. Tot
slot blijft grensarbeid een punt waarop
intensieve samenwerking gestimuleerd
blijft worden.
Waarborging van grenzeloze zekerheid
en veiligheid vormt het tweede prioriteitsterrein. Bestrijding van grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit en georganiseerde misdaad heeft
voor Nederland grote prioriteit. Met de
Benelux-landen wil Nederland verder inzetten op het versterken van de monitoring van illegale drugshandel, het stimuleren van operationele samenwerking en

het afpakken van criminele vermogens,
met daarbij ook het versterken van de
bestuurlijke handhaving. Hiervoor worden tijdens het voorzitterschap nadere
afspraken gemaakt zoals het opleveren
van een gezamenlijk criminaliteitsbeeld.
Ook zet Nederland erop in dat het nieuwe Benelux-Politieverdrag in werking kan
treden in (de loop van) 2020. Dit verdrag
geeft de politie meer mogelijkheden om
grensoverschrijdend op te treden en
onderlinge uitwisseling van informatie
waaronder politiegegevens wordt aanzienlijk uitgebreid. Tot slot vormt ook de
preventie van sociale fraude door o.a.
meer onderlinge gegevensuitwisseling
een kernonderwerp.
Tot slot blijft de samenwerking met andere regio’s een prioriteit binnen de
Benelux. Hierbij staan twee activiteiten
centraal het komende jaar. De Benelux
Politieke Samenwerking zal nader vormgegeven worden door de organisatie
van een Benelux-Top en bijeenkomsten
met andere regionale groepen, zoals de
Nordics, Baltics of de Visegrad-4. In dit
kader zal een gezamenlijke reis van de
ministers meer zichtbaarheid genereren voor de Benelux. Daarnaast zal het
Nederlands voorzitterschap zich ervoor
inspannen Frankrijk en Duitsland te laten toetreden tot het ‘Benelux-Verdrag
inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking’. Toetreden van
Frankrijk en Duitsland biedt de mogelijkheid om grensoverschrijdende operationele samenwerking langs de buitengrenzen van de Benelux-landen verder te
versterken.

