HOOGTEPUNTEN VAN DE
BENELUX-SAMENWERKING IN 2017
ONDER NEDERLANDS VOORZITTERSCHAP

Onder Nederlands voorzitterschap werd verder ingezet op het behalen van concrete resultaten
die een impact hebben op het dagelijkse leven van burgers en ondernemers. De focus lag daarbij
op twee overkoepelende thema’s: ‘duurzame economische regio’ met aandacht voor grenzeloze
economie en arbeid, circulaire economie, vervoer en logistiek, en ‘grenzeloze zekerheid en
veiligheid’ met aandacht voor grensoverschrijdende fraude, belastingrulings en de coördinatie van
crisismanagement en nucleaire inspecties.

DUURZAME ECONOMISCHE
REGIO STIMULEREN
U
 it een Benelux-onderzoek bleek dat het creëren van een
eenheidsmarkt voor de detailhandel tegen 2025 kan zorgen
voor 95.000 nieuwe banen en 36.000 nieuwe bedrijven in
de sector. In opvolging van deze studie werd verder gewerkt
aan het in kaart brengen van belemmeringen in het kader
van territoriale leveringsbeperkingen (welke resulteren in
een verschil van prijs voor een bepaald product afhankelijk
van in welk land men zich bevindt).
 e Benelux-landen ondertekenden een Benelux-beschikking
D
die de bestaande regels over ‘grensbeweiding’ actualiseert.
Grensbeweiding is het tijdelijk laten grazen van – in dit
geval runderen – in een weide over de grens en komt vaak
voor in de grensstreken die de drie Benelux-landen rijk
zijn. Tot voor kort kon enkel de landbouwer van wie het
bedrijf zelf ook in een grensgemeente lag, een aanvraag
tot grensbeweiding indienen. Met deze nieuwe beschikking
werden de regels verruimd.
D
 e Benelux-landen ondertekenden een Beneluxbeschikking die een nieuw mandaat geeft voor vijf jaar
aan de grensoverschrijdende commissie die alle partners
verenigt die instaan voor het gezamenlijk beheer van het
grensoverschrijdende natuurpark ‘De Zoom-Kalmthoutse
Heide’.

 e gemeenten Lanaken en Maastricht en de
D
provincies Belgisch en Nederlands Limburg hebben
gezamenlijke geluidsvoorschriften uitgewerkt voor het
grensoverschrijdende bedrijventerrein Albertknoop.
Zowel in Nederland als in Vlaanderen gelden voor elk
bedrijf afzonderlijke en afwijkende geluidsnormen. Via een
Benelux-beschikking werd het probleem opgelost.
 e bevoegde ministers van de drie landen ondertekenden
D
een politieke verklaring om het voor bestuurders van
elektrische voertuigen makkelijker te maken hun voertuig
op te laden en te betalen in het buurland. Met deze
verklaring wordt grenzeloos elektrisch rijden gestimuleerd
in de Benelux-regio waar maar liefst 1/4 van alle plugin hybride en volledig elektrische voertuigen en bijna
1/3 van alle oplaadpunten in de Europese Unie zich
bevinden.
 oge ambtenaren van de douanediensten van de BeneluxH
landen en van India ondertekenden een intentieverklaring
om een proefproject te starten over de elektronische
uitwisseling van douane- en certificeringsgegevens.
Doel is om op termijn certificaten over kwaliteit en
veiligheid van voedsel en landbouwproducten elektronisch
uit te wisselen.

GRENZELOZE ZEKERHEID EN
VEILIGHEID WAARBORGEN
e Benelux-landen voerden over de grenzen heen
D
wegcontroles uit waarbij Nederlandse, Luxemburgse en
Belgische weginspecteurs over de grens kunnen optreden
op basis van het Benelux-verdrag van Luik. 9 gezamenlijke
Benelux-controles vonden plaats op in totaal 658
voertuigen, waarbij 265 inbreuken werden vastgesteld.

In een breder Euro Contrôle Route verband vonden 5
controleweken plaats op in totaal 161.588 voertuigen,
waarbij 36.919 (22,84 %) inbreuken werden vastgesteld.
De vaststelling dat 1 op 4 vrachtwagens/autocars in
overtreding is op onder andere rij- en rusttijden toont aan
dat dergelijke controles noodzakelijk blijven.

E
en nieuwe Benelux-beschikking laat toe dat
inspectiediensten voor het wegvervoer met elkaar
gegevens uitwisselen over het gebruik van de
tachograaf en het respect voor de rij- en rusttijden door
transportondernemingen. Zo beschikken ze over gegevens
uit de buurlanden om risicoprofielen op te stellen die
ingevolge de Europese transportwetgeving verplicht zijn
en zullen ondernemingen met een hoog risicocijfer meer
en gerichter worden gecontroleerd.
E en Benelux-beschikking over de digitalisering van de
vrachtbrief werd ondertekend, waarmee het startschot
tot een proefproject werd gegeven. Hiermee nemen onze
landen het voortouw op het gebied van onderzoek naar de
betrouwbaarheid van de digitale vrachtbrief, met het oog
op zijn gebruik voor controledoeleinden door de overheid.
 e Benelux-ministers van Volksgezondheid engageerden
D
zich in een Benelux-intentieverklaring om samen te
werken met het oog op het voorkomen en bestrijden van
grensoverschrijdende fraude in de gezondheidssector.
Dit om burgers maximaal te beschermen tegen o.a.
gesanctioneerde zorgverleners waarvan moet vermeden
worden dat ze over de grens hun ‘illegale’ dienstverlening
gewoon verder zetten. Maar ook om financiële verliezen
voor het gezondheidsbudget in de drie landen door fraude
te verhinderen.
 e energieministers van België, Nederland, Luxemburg,
D
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, die
samenwerken in het zogenoemde Penta-energieoverleg,
ondertekenden een Memorandum of Understanding
over noodplanning en crisismanagement voor de
elektriciteitssector. Het komt erop neer dat de landen
verdere stappen zetten om beter voorbereid te zijn bij
crisissituaties, zoals bij plotse grote stroomuitval in één
van de buurlanden.

 erschillende Belgische/Waalse inspectiediensten en de
V
Luxemburgse arbeidsinspectie controleerden 24 bedrijven
actief in de vleesindustrie op sociale fraude. Deze
controles hadden plaats in zowel België (Wallonië) als in
het Groothertogdom Luxemburg . De inspectie vloeit voort
uit de Benelux-samenwerking, waarbinnen de drie landen
samen optreden tegen sociale dumping en het tegengaan
van schijnconstructies.
In november werd de Benelux Veiligheidsweek
georganiseerd. In deze week vond een gezamenlijke
controle plaats op sociale dumping in de vleesindustrie
en één op het internationale wegvervoer. Om het
drugstoerisme te bestrijden werd in de Benelux en Frankrijk
een grootschalige politie- en douaneactie gehouden.
Verder werd er middels conferenties en bijeenkomsten
ingezet op het versterken van de gezamenlijke strijd tegen
mensenhandel, het weerbaarder maken van (lokale)
besturen tegen onveiligheidsfenomenen en het samen
optrekken rond meer cybersecurity.
Een ondertekening vond plaats van een overeenkomst
tussen de regering van de republiek Azerbeidzjan en de
regeringen van de Benelux-Staten inzake de afschaffing
van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten.
 e bescherming van merken in de Benelux versterken en
D
de registratie ervan gebruiksvriendelijker en toegankelijker
maken, daar ondertekenden hoge vertegenwoordigers
van de Benelux-landen een overeenkomst over. Deze
past de bestaande Benelux-regelgeving over Intellectuele
Eigendom (merkenrecht) aan aan een nieuwe Europese
Richtlijn over deze materie. Dit komt ten goede aan de
groei en het concurrentievermogen van kleine en
middelgrote bedrijven die hun merken in de Benelux laten
beschermen.

BENELUX POLITIEKE
SAMENWERKING
O
 p 19 juni kwamen de regeringsleiders van de Benelux en
de Visegrad-4 bij elkaar in Warschau en op 21 juni vond
er een bijeenkomst plaats met de regeringsleiders van de
Noordse landen en de Baltische staten in Den Haag. Er
werd onder andere gesproken over Brexit en de toekomst
van de Europese samenwerking.
M
 inister-president Mark Rutte ontving op 8 november in
Den Haag premier Xavier Bettel van Luxemburg en premier

Michel van België voor de Benelux-Top. Het was de 5e
keer dat de Top werd gehouden. Thema van de top was
‘de Benelux als duurzame en innovatieve koploper’.
E ind November brachten de premiers van de drie landen
een gezamenlijk bezoek aan Mali, waarbij zij spraken met
de president. Dit bezoek vond plaats voorafgaand aan de
vijfde AU-EU Top.
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