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ACTIEPLAN SENNINGEN 2013-2016
inleiding

De structurele samenwerking in de Benelux op vlak van binnenlandse veiligheid wordt sinds 2007 
geregeld in Senningen Actieplannen. Het eerste actieplan liep van 2007 tot 2008. In 2010 werd een 
tweede actieplan goedgekeurd dat eind 2012 afgelopen is.

De drie landen hebben er voor gekozen om voor de toekomst een actieplan voor vier jaar te maken, 
zodat het parallel loopt met het gemeenschappelijk werkprogramma van de Benelux voor de jaren 2013-
2016.

Het Senningen Actieplan 2013-2016 bestaat uit twee grote luiken, namelijk een luik over politie en 
veiligheid en een luik over het beheer van crisissen en rampen. Hierin zijn een aantal grote doelstellingen 
vastgelegd. Voor elke doelstelling worden telkens een visie en een aantal actiepunten uitgezet.
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luik “poliTie en veiligheid”

doelsTelling 1: 
opTimaliseren van de operaTionele poliTiesamenwerking 
en de uiTwisseling van informaTie

visie

Het Benelux-verdrag inzake grensoverschrijdende politiesamenwerking, dat afgesloten werd op 8 juni 
2004 en de basis vormt voor onze operationele samenwerking en de uitwisseling van informatie, is in 
2010 geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat het Verdrag over het algemeen goed tegemoet 
komt aan de behoeften op het terrein. Er werden evenwel een aantal verbeterpunten geïdentificeerd.

Een aantal van deze punten kunnen op korte termijn aangepakt worden, bijvoorbeeld door een betere 
sensibilisering over de mogelijkheden van het Verdrag, door elkaars dienstrichtlijnen beter te leren 
kennen en opleidingsinitiatieven beter op elkaar af te stemmen. In het Benelux Strategisch overleg 
Politie zijn hierover reeds een aantal afspraken gemaakt (afspraak betreffende het Benelux-verdrag 
inzake grensoverschrijdend politieel optreden van 5 juni 2012).

Andere gesignaleerde knelpunten kunnen enkel via een verdragswijziging aangepakt worden. Zo 
wordt in het evaluatierapport onder meer voorgesteld om een homogenere bevoegdheidsregeling 
voor grensoverschrijdend politieoptreden uit te werken. Ook is gebleken dat er nog heel wat vragen 
bestaan over de mogelijkheden en beperkingen van het Verdrag op het vlak van de uitwisseling van 
informatie. Tot slot wordt in het evaluatierapport ook gepleit om nader te onderzoeken of het mogelijk 
is om tot een regeling te komen om, zonder rechtshulpverzoeken, op elkaars grondgebied eenvoudige 
opsporingsdaden te verrichten, zoals bijvoorbeeld het verhoren van getuigen.

Ons streefdoel voor 2013-2016 is om de analyse en reflectie over deze punten af te ronden en de 
bevoegde ministers een rapport voor te leggen dat aangeeft welke opportuniteiten er bestaan voor 
een eventuele herziening van het Benelux-verdrag inzake grensoverschrijdende politiesamenwerking 
van 8 juni 2004. In voorkomend geval kan vervolgens, op basis van een specifiek politiek mandaat, een 
werkgroep de verdragswijziging voorbereiden.
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actiepunten

Onmiddellijk na de evaluatie van het Verdrag heeft een ad hoc werkgroep een aantal tekstvoorstellen 
uitgewerkt om het Verdrag te optimaliseren, met name rond het gebruik van dwang en geweld en de 
bevoegdheden tijdens grensoverschrijdende achtervolgingen- en observaties. Deze voorstellen, die 
nooit ten gronde besproken werden, zullen worden gecompileerd met het oog op het voortzetten van 
de gezamenlijke analyse en reflectie.

In 2012 is een ad hoc werkgroep Informatie-uitwisseling in de grensstreek uit de startblokken gegaan. 
Deze werkgroep zal zijn werkzaamheden voortzetten en een reeks concrete voorstellen formuleren om 
de politionele informatie-uitwisseling te verbeteren, rekening houdend met de nood aan transparantie 
naar de burgers toe en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Indien de werkgroep nieuwe 
opportuniteiten identificeert die een wijziging van het Verdrag vereisen, zal hierover een rapport worden 
opgesteld ten behoeve van de Centrale overleggroep Senningen.

Tot slot zal elk land intern, in nauw overleg met de gerechtelijke autoriteiten, verder onderzoeken in welke 
mate het nuttig en haalbaar is om de politiediensten beperkte en eenvoudige opsporingsbevoegdheden 
op elkaars grondgebied toe te kennen.

Op basis van de resultaten van de verschillende reflecties zal de Centrale overleggroep Senningen een 
rapport opstellen ten behoeve van de ministers met het oog op het eventueel formuleren van een 
mandaat voor een herziening van het Verdrag of voor het nemen van gemeenschappelijke initiatieven 
binnen de context van de Europese Unie.
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doelsTelling 2: 
gemeenschappelijke oefeningen en opleidingen

visie

De voorbije jaren zijn verschillende oefeningen en opleidingen rond openbare ordehandhaving 
georganiseerd (opleidingen voor pelotonscommandanten en Gold/Silver Commander). 

Daarnaast zijn er de zogenaamde Candy-oefeningen met betrekking tot de aanpak van 
grensoverschrijdende gijzelingen en afpersingszaken en sinds 2010 hebben we ook een 
gemeenschappelijke recherche-opleiding. Voor 2013 staat een grootschalige opleiding over 
grensoverschrijdende operationele samenwerking voor de politiekorpsen aan de grens tussen België  
en Nederland op stapel.

Door dergelijke oefeningen en opleidingen kan de grensoverschrijdende politiesamenwerking effectief 
vorm krijgen en kan het wederzijds vertrouwen alleen maar groeien.

Ons streefdoel voor 2013-2016 is dan ook om deze gemeenschappelijke initiatieven voort te zetten en 
hier in de drie landen voldoende middelen voor te blijven vrijmaken.

actiepunten

De verschillende opleidingsinitiatieven zullen voortgezet en waar mogelijk verbeterd worden.

De Benelux-werkgroep Gemeenschappelijke Benelux-opleidingen zal instaan voor de detectie en de 
identificatie van de noden, de algemene coördinatie, het sensibiliseren, de uitwisseling van kennis en 
goede praktijken en de identificatie van knelpunten en het aanreiken van mogelijke oplossingen hiervoor. 

Binnen de werkgroep zal ook nagegaan worden hoe de oefeningen en opleidingen beter geconsolideerd 
kunnen worden en hoe de verschillende initiatieven beter geborgd kunnen worden in de reguliere 
werking en de reguliere opleidingstrajecten. Belangrijk is ook om na te gaan hoe een aantal nationale 
opleidingen, in de mate van het mogelijke, beter op elkaar afgestemd kunnen worden.
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doelsTelling 3: 
uiTlenen van poliTiemaTeriaal en samenwerking  
rond nieuwe Technologieën

visie

In 2007 werd een uitvoeringsafspraak ondertekend over bruikleen van politiemateriaal. Vijf jaar later 
kunnen we niet omheen de vaststelling dat het effectieve gebruik hiervan zeer beperkt gebleven is. Een 
totaaloverzicht over wat er precies op het terrein gebeurt, is vandaag ook niet voorhanden.

In navolging van de bruikleenafspraak zijn ook werkzaamheden gestart om op termijn tot 
gemeenschappelijke aankopen te komen. Juridische en praktische moeilijkheden zijn echter de oorzaak 
dat dit initiatief uiteindelijk beperkt bleef tot het uitwisselen van informatie over geplande aankopen.

Daarom is het aangewezen om de werkgroep inzake bruikleen en gemeenschappelijke aankopen die in 
2007 opgericht werd, op te heffen. Dit neemt echter niet weg dat we, in functie van specifieke noden en 
behoeften, de komende jaren naar mogelijke synergieën blijven zoeken.

actiepunten

De drie landen zullen, op ad hoc basis, relevante informatie blijven uitwisselen en de lijsten van materiaal 
dat voor bruikleen in aanmerking komt up to date houden. De bestaande praktijk zal geëvalueerd worden 
en nieuwe mogelijkheden onderzocht.

De aandacht zal verder vooral uitgaan naar de nieuwe technologieën die voor veiligheidsdoeleinden 
gebruikt kunnen worden. De drie landen spelen vandaag reeds een actieve rol in het in 2008 opgerichte 
ENLETS (European Network of Law Enforcement Technologie Services). Dit is dan ook het forum bij 
uitstek om na te gaan of een Benelux-samenwerking rond specifieke thema’s zinvol kan zijn.
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doelsTelling 4: 
samenwerking Tussen de verBindingsofficieren

visie

In 2011 werd een afspraak ondertekend over het gemeenschappelijk gebruik van de netwerken van 
verbindingsofficieren. In navolging hiervan zijn een aantal proefprojecten opgestart. De eerste ervaringen 
hiermee zijn alvast positief.

Zowel in België als in Nederland is het netwerk van verbindingsofficieren ook grondig geëvalueerd, 
wat onder meer tot optimalisatierapporten geleid heeft. Luxemburg beschikt vandaag nog niet over 
verbindingsofficieren in het buitenland. 

Ons streefdoel voor 2013-2016 is om de bestaande samenwerking te consolideren en verder uit te 
breiden naar andere landen en regio’s in de wereld.

actiepunten

Op basis van de verdeling van de accreditaties zal verdergewerkt worden om in een aantal landen 
effectief tot volwaardige Benelux-verbindingsofficieren te kunnen komen.
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doelsTelling 5: 
BesTuurlijke aanpak van criminaliTeiT

visie

De idee dat criminaliteit, bovenop de klassieke methodes, ook met bestuurlijke maatregelen moet 
aangepakt worden, begint nu ook binnen de EU meer en meer veld te winnen. Sinds 2011 beschikken 
we over een Europees netwerk dat de bestuurlijke aanpak moet promoten en de uitwisseling van goede 
praktijken tussen de Lidstaten moet bevorderen. De Benelux-landen spelen hier een voortrekkersrol in.

In 2012 hebben reeds expertvergaderingen plaatsgevonden om na te gaan hoe de bestuurlijke aanpak 
van metaaldiefstallen binnen de Benelux beter kan afgestemd worden. Daarnaast werd ook het initiatief 
gelanceerd om een studiebijeenkomst te organiseren over de bestuurlijke aanpak in de strijd tegen 
mensenhandel en seksuele uitbuiting.

Ons streefdoel voor 2013-2016 is om binnen de Benelux tot een betere uitwisseling van kennis en goede 
praktijken te komen, een betere afstemming te verzekeren van de bestaande bestuurlijke maatregelen 
en de maatregelen die gepland worden en gezamenlijke strategieën uit te werken opdat de bestuurlijke 
aanpak een volwaardig onderdeel zou worden van de strijd tegen criminaliteit.

actiepunten

In de eerste plaats zal een gezamenlijk plan van aanpak tegen metaaldiefstallen uitgewerkt worden. De 
conclusies van de expertvergaderingen van 2012 zullen hierbij richtinggevend zijn. Het verbeteren van de 
informatie-uitwisseling over metaaldiefstallen, de invoering van een identificatie- en registratieplicht in 
de gehele Benelux en een betere sensibilisering van de bevolking en doelgroepen zullen de krachtlijnen 
van het gezamenlijk plan van aanpak vormen.

De drie Benelux-landen zullen verder afstemmen om gezamenlijke standpunten in te nemen en 
initiatieven voor te stellen om de bestuurlijke aanpak van criminaliteit binnen de Europese Unie te 
versterken.
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doelsTelling 6: 
prevenTie van gewelddadig radicalisme en Terrorisme

visie

De voorbije jaren is binnen de Benelux ook een samenwerking op vlak van de preventie van gewelddadig 
radicalisme ontstaan. Het Europees COPPRA-project bijvoorbeeld, dat vooral de detectie van 
gewelddadige radicalisering door eerstelijns politiemedewerkers behelst, is gegroeid in de schoot van de 
Benelux. Aangezien de implementatie van dit project nu volledig op EU-niveau gebeurt, zal de COPPRA-
werkgroep van de Benelux opgeheven worden.

Verder wordt ook bekeken hoe de krachten beter gebundeld kunnen worden in de strijd tegen het 
misbruik van het internet door terroristische en radicale groeperingen en individuen. Begin 2012 
werd hierover een eerste verkennende vergadering georganiseerd. Ons streefdoel voor 2013-2016 is 
om, complementair met de actie binnen de Europese Unie en op basis van verdere reflectie, samen te 
werken rond nader te bepalen specifieke projecten. De samenwerking binnen de Europese Unie vormt 
hierbij het uitgangspunt.

actiepunten

De werkzaamheden rond internetrecherche zullen op een pragmatische manier en geleidelijk aan 
voortgezet worden. Indien zich in het kader van de samenwerking binnen de Europese Unie andere 
opportuniteiten voordoen waarin een Benelux-aanpak een meerwaarde kan betekenen, zullen deze 
onderzocht, en in voorkomend geval, geïmplementeerd worden.
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doelsTelling 7: 
samenwerking inzake cyBerveiligheid en cyBercrime

visie

In 2011 werd een ministeriële intentieverklaring over Benelux-samenwerking inzake cyberveiligheid 
en cybercrime ondertekend. In navolging hiervan zijn een drietal conferenties georganiseerd over dit 
onderwerp, waarna de samenwerking zo goed als stilgevallen is.

Ons streefdoel voor 2013-2016 is om een nieuwe impuls aan de samenwerking te geven. Hierbij is het 
aangewezen om in eerste instantie bottom-up te werken.

actiepunten

In het licht van de vele initiatieven die momenteel al lopen in Europees verband, zullen een aantal 
specifieke thema’s afgebakend worden waarvoor een nauwere Benelux-samenwerking effectief voor 
een meerwaarde zou kunnen zorgen. Mogelijke thema’s hierbij zijn de bestrijding van botnets, de 
uitwisseling van best practices over publiek-private samenwerking, de samenwerking bij oefeningen en 
de samenwerking tussen onze CERT-teams.
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doelsTelling 8: 
samenwerking rond de poliTionele inzeT in civiele 
crisisBeheermissies

visie

De drie Benelux-landen zijn momenteel actief in verschillende civiele crisisbeheermissies van de  
EU en de Verenigde Naties. Net zoals voor de verbindingsofficieren en met het oog op een doelmatige 
en efficiënte inzet van de middelen is het streefdoel voor 2013-2016 om na te gaan of we hier ook niet 
tot betere synergieën zouden kunnen komen.

actiepunten

Op basis van een oriënterende paper zal een gezamenlijke reflectie gevoerd worden over mogelijke 
domeinen waarin samenwerking tussen de Benelux-landen effectief tot een meerwaarde kan  
leiden. Mogelijke domeinen zijn bijvoorbeeld de organisatie van specifieke opleidingen of het 
gemeenschappelijk beheer van logistieke aspecten. Aspecten zoals het gezamenlijk bepalen van 
prioritaire regio’s of het gezamenlijk uitsturen van contingenten blijft buiten deze reflectie.

De uitkomst van deze gemeenschappelijke reflectie zal aan de bevoegde ministers worden voorgelegd, 
met het oog op het nemen van een beslissing om een effectieve samenwerking rond de voorgestelde 
domeinen aan te vatten.
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luik “crisis- en rampenBeheersing”

De werkbasis is een Memorandum van overeenstemming over de samenwerking tussen de Crisiscentra 
dat is ondertekend op 1 juni 2006 door de 3 bevoegde Benelux-ministers. Dit memorandum biedt een 
algemeen kader dat kan dienen als kapstok voor de meeste gemeenschappelijke projecten en technische 
afspraken voor bepaalde thematieken. 

Sinds 2010 neemt Noordrijn-Westfalen als actief waarnemer deel aan de werkzaamheden van de groep 
Crisisbeheersing en aan enkele thematische groepen. Er is een gedachtewisseling gaande over de 
middelen om de samenwerking op bepaalde gebieden te verdiepen.

doelsTelling 1: 
opTimisalisaTie van de gemeenschappelijke  
sTraTegische aanpak

visie

De Stuurgroep Crisisbeheersing is binnen het Senningen-overleg het strategische overlegforum op 
het niveau van crisis- en rampenbeheersing. De groep buigt zich over verschillende thematieken (die 
soms in de technische werkgroepen worden behandeld) in het licht van de vastgestelde prioriteiten, 
zoals de risico-identificatie en kartering, nucleaire aspecten, de rol van de liaisons, de voorlichting 
aan de bevolking in geval van crisis. Gelet op de ontwikkeling van de EU en de verruiming van haar 
werkzaamheden tot nieuwe thematieken bestaat ons doel erin de werkmethode van deze groep aan te 
passen.

actiepunten

De belangrijkste doelstellingen voor 2013-2016 zijn:

•  het meenemen op het niveau van de Benelux van het werk dat op Europees vlak is verricht;
•  betrekken van andere partners bij de relevante Benelux-werkzaamheden, in het licht van behandelde 

thematieken, daar waar synergieën mogelijk en wenselijk zijn;
•  organiseren, op ad hoc basis, van strategische vergaderingen op hoog niveau met, indien 

noodzakelijk, de Directeurs-Generaal van de bevoegde structuren in elk land;
•  op jaarbasis de resultaten rapporteren van de werkzaamheden van de lokale overlegstructuren die 

grensoverschrijdend opereren rond de thema’s die aansluiten bij de Benelux-doelstellingen op het 
gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding (Euregio’s, Grande Région, APPORT, …).
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doelsTelling 2: 
uiTvoering van de Bepalingen over de wederzijdse 
informaTie Tussen de crisiscenTra

visie

De artikelen 4, 5 en 9 van het MOU van 2006 voorzien in de instelling van een aangepast systeem voor 
constante wederzijdse informatie tussen de Crisiscentra van de drie landen. Gelet op de tenuitvoerlegging 
van deze bepalingen wordt overwogen een deskundigengroep informatiestromen in te stellen die zich 
zou bezighouden met de invoering en werking van een dergelijk systeem. 

Daartoe zouden de partners zich buigen over de identificatie van de structuren in de drie landen, met 
inbegrip van het lokale niveau, over de bevoegdheden van elkeen, zowel als over het delen van informatie. 
De bestaande netwerken en het reeds uitgevoerde werk zullen natuurlijk worden meegenomen.

actiepunten

2013: voorbereiding van een werkdocument door België om de denkoefening over de kwesties m.b.t. de 
wederzijdse informatie in geval van crisissen op te starten en instelling van een werkgroep op basis van 
de beginselen die gezamenlijk zijn afgesproken en vaststelling van zijn mandaat.

2013-2016: ontwikkeling en inzetten van wederzijdse informatievoorzieningen waarvan de nadere 
regels worden vastgelegd in een technische afspraak.

Uitnodiging van Noodrijn-Westfalen, in eerste instantie als waarnemer, waarna bekeken zal worden of 
de betrokkenheid van Noordrijn-Westfalen wordt geïntensiveerd.
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doelsTelling 3: 
risico-idenTificaTie, -analyse en -karTering

visie

Deze thematieken worden momenteel behandeld in de werkgroep Risico-identificatie voorgezeten door 
Nederland. Een lijst van risico’s is geïdentificeerd op het strategische niveau door de drie Benelux-landen. 
De mogelijkheden voor uitwisseling en benutting zowel als de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt 
momenteel op technisch niveau bestudeerd, op basis van de situatie van de SEVESO-bedrijven. Er is 
afgesproken vervolgens over te gaan tot een uitwisseling van de nucleaire gegevens. 
In het licht van de ontwikkelingen van de Europese Unie en andere Benelux-initiatieven, is het evenwel 
noodzakelijk het mandaat van deze werkgroep te herzien.

actiepunten

Voor de periode 2013-2016, zullen dit de doelstellingen zijn:

•  Afgesproken is het onderdeel “Risico-identificatie en -analyse” af te scheiden van “Risicokartering”.
•  Op het niveau van de risicokartering zal de groep Geodata in de Benelux op de basisgegevens werken. 

De groep Risico-identificatie zal erbij worden betrokken in het kader van de casestudies (vastlegging 
van de behoeften van de gebruikers).

•  Op het niveau van de risico-identificatie en -analyse is de werkgroep Risico-identificatie belast met 
het organiseren van een continue ervaringsuitwisseling over de invoering van een lijst van nationale 
risico’s in het kader van de Europese aanpak ter zake. Hij zal verder werken op dit onderdeel vanaf 2 of 
3 gekozen thematieken, zich verder buigen over de terminologie en rekening houden met de contouren 
(maatregelenzonering) waarbij de thematische experten van de drie landen betrokken worden.

De Stuurgroep Crisisbeheersing zal in 2013 beslissen over voorstellen tot nadere invulling en 
verduidelijking van deze doelstelling en haar actiepunten.

Met volgende elementen zal rekening gehouden worden:

•  rekening houden met de Europese aanpak ter zake en beantwoorden aan de inherente wettelijke 
verplichtingen;

•  verbeteren van de grensoverschrijdende risico-identificatie in het licht van de gekozen 
gemeenschappelijke prioriteiten;

•  ervoor zorgen dat deze werkzaamheden complementair zijn met de werkzaamheden van de 
werkgroep GIS-Geodata van de Benelux en de lokale realisaties.
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doelsTelling 4: 
informaTie aan de Bevolking in noodsiTuaTies

visie 

Op 9 mei 2007 is een Benelux-technische afspraak betreffende de informatie aan de bevolking 
in noodsituaties te Brussel ondertekend. Daarin is de toen al bestaande samenwerking tussen 
communicatieadviseurs op nationaal niveau van de drie landen voorafgaand aan en tijdens crises – 
met mogelijk grensoverschrijdende gevolgen – schriftelijk vastgelegd. Er werd een netwerk opgezet dat 
zowel in dagelijkse als in spoedeisende situaties kan optreden.

actiepunten

Voor de periode 2013-2016:

•  periodieke evaluatie van de technische afspraak;
•  houden van regelmatige vergaderingen;
•  verdieping van de werkzaamheden over het gebruik van de sociale media in geval van crisis;
•  ervaringsuitwisseling zowel over de ontwikkelde projecten als over het beheer van de communicatie 

in geval van noodsituaties;
•  intensivering van de uitwisselingen over de nationale voorlichtingscampagnes die gevolgen kunnen 

hebben voor de buurlanden;
•  deelneming aan door de partners georganiseerde werkzaamheden.
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doelsTelling 5: 
inzeT op nucleair vlak

visie

De Belgische en de Luxemburgse autoriteiten beschikken sinds meerdere jaren over een akkoord inzake 
de uitwisseling van informatie bij incidenten of ongevallen die radiologische gevolgen kunnen hebben. 
Deze overeenkomst ligt ter ratificatie voor op het Belgische niveau.

Op dit ogenblik werken deskundigen aan pragmatische en operationele maatregelen voor de 
samenwerking tussen Belgische en Nederlandse zusterinstanties, op zowel nationaal als lokaal niveau, 
rekening houdend met de ervaringen uit de oefeningen in Doel en Borssele.

De werkzaamheden op nucleair vlak zullen worden voortgezet en de lessen en ervaringen die worden 
getrokken uit de oefening van de Grote Regio, rond de kerncentrale van Cattenom, zullen het reeds 
verrichte werk verder aanvullen.

actiepunten

Op basis van de oefeningen is afgesproken, om vanaf 2014:

•  trekken van horizontale conclusies die de bovengenoemde oefeningen op lokaal niveau deels zullen 
kruisen;

•  voortgaan in het uitwerken van operationele Belgisch-Nederlandse procedures; 
•  operationeel maken van de Belgisch-Luxemburgse overeenkomst;
•  overwegen om gezamenlijk deel te nemen aan een ECURIE-oefening om de internationale 

samenwerkingsprocessen te testen: de locatie van Tihange zou voor het oefenscenario kunnen 
worden gebruikt.

Bij een grensoverschrijdende benadering samen rekening houden met alle grensoverschrijdende 
gevolgen van iedere nationale voorlichtingscampagne.
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doelsTelling 6: 
oefeningen 

visie

Met de huidige middelen van de drie landen kunnen zij geen ambitieus programma van gezamenlijke 
oefeningen plannen. 

Naast de mogelijke ECURIE-oefening waarvan hierboven sprake is, is het wellicht goed om ervaringen uit 
te wisselen om onze oefenmethodieken te verfijnen.

Voor wat betreft de deelname van waarnemers aan nationale oefeningen – of, waarom niet, begeleiders 
– moet worden rekening gehouden met het vraagstuk van de talen en de kennis van de werking van de 
bezochte structuren. Dit punt zou kunnen worden meegenomen in het kader van de uitvoering van de 
rol van liaison.

actiepunten

Voor de periode 2013-2016:

•  eventuele realisatie van virtuele oefeningen in een zaal;
•  uitvoering van de rol van liaison zoals voorzien in de desbetreffende technische afspraak;
•  inzamelen van informatie over de oefeningen die plaatsvinden op lokaal niveau langs de grenzen, met 

uitwisseling van kalenders.

18



doelsTelling 7: 
samenwerking Tussen hulpdiensTen

visie

Overwogen zou kunnen worden de samenwerking tot de hulpdiensten uit te breiden. De nadruk zou 
kunnen worden gelegd op de uitwisseling van goede praktijken en ervaringen op verschillende gebieden, 
zoals onder meer opleiding, brandpreventie (met inbegrip van nieuwe technologieën), etc.

actiepunten

Organiseren van een verkennende vergadering hierover met de betrokken diensten in de drie landen 
waarin de samenwerkingsthema’s zouden worden benoemd.

Overwegen van de wederzijdse deelneming aan bestaande opleidingen.
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doelsTelling 8: 
proBlemaTiek van de evacuaTie

visie

De drie landen vinden het noodzakelijk om samen de problematiek van de evacuatie van de burgers van 
een Benelux-land naar een ander Benelux-land in geval van grootschalige ramp uit te diepen. Dat vraagt 
een denkoefening over opvangcapaciteit, bijstand, logistieke steun, enz.

actiepunten

2013: instelling van een werkgroep, voorgezeten door Nederland en vaststelling van zijn mandaat.

2013-2016: vaststellen van de nationale opvangcapaciteit en uitwerken van procedures en maatregelen 
voor de evacuatie van een deel van de bevolking van een Benelux-land naar een ander Benelux-land. 
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gedaan Te senningen in drievoud op 6 juni 2013
 

voor het groothertogdom luxemburg:
 
de heer jean-marie halsdorf
Minister van Binnenlandse Zaken en ‘la Grande Région’

voor België:

mevrouw joëlle milquet
Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en van Gelijke Kansen
 

voor nederland:
 
de heer ivo w. opstelten
Minister van Veiligheid en Justitie
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