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van het Comité van Ministers
COMITÉ VAN MINISTERS
COMITÉ DE MINISTRES

HOOGTEPUNTEN
VAN DE BENELUXSAMENWERKING IN 2016
ONDER LUXEMBURGS
VOORZITTERSCHAP
Luxemburg heeft voor de tweede maal sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Benelux-Verdrag ernaar gestreefd zijn kernwaarden
(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.
In aanwezigheid van de voorzitter van de Benelux Interparlementaire Assemblee en van het College van secretarissen-generaal heeft
minister van Buitenlandse en Europese Zaken Jean Asselborn op 22 februari 2016 het programma van het Luxemburgse voorzitterschap
gepresenteerd, waarbij de focus werd gelegd op drie prioriteiten: mobiliteit en veiligheid van personen, meer zorg voor het milieu
en een sterkere Benelux interne markt.
2016 stond ook in het teken van het bezoek van HH.KK.HH. de Erfgroothertog en de Erfgroothertogin van Luxemburg aan het
Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie op 12 december 2016. Een ander belangrijk gegeven is de overplaatsing van de permanente
zetel van het Benelux-Gerechtshof naar Luxemburg.

JULI

MEI

MAART

Mobiliteit en veiligheid van personen verhogen
21 maart
Presentatie van het Benelux-rapport over
de bestuurlijke aanpak van criminaliteit
Het rapport ‘Tackling crime together’ geeft een overzicht
van de bestuurlijke aanpak van de Belgische, Nederlandse,

Luxemburgse en Duitse autoriteiten in het kader van de aan
outlaw motorcycle gangs gerelateerde criminaliteit in de
Euregio Maas-Rijn. De aanbevelingen in het rapport zullen
dienen als basis voor het versterken van de samenwerking op
het gebied van grensoverschrijdend bestuurlijk optreden.

12 mei
Meer informatie voor grensarbeiders
Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Sociale en Solidaire
Economie Nicolas Schmit heeft het startschot gegeven voor de
uitbreiding van de Benelux-portal voor grensarbeiders met een
module over de erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties
– een initiatief beoogt de arbeids- en onderwijsmobiliteit in
de Benelux ten behoeve van afgestudeerde en werkzoekende
jongeren te bevorderen.

13 mei
Benelux-controle tegen sociale fraude
De bevoegde diensten hebben een gezamenlijke controle
tegen sociale fraude uitgevoerd in een uitzendkantoor dat
grensoverschrijdend (BE/NL) actief is in de bouwsector.

27 juli
Rapport over grensoverschrijdende risico’s
Een inventaris van de belangrijkste grensoverschrijdende
risico’s is opgemaakt door de Benelux en Noordrijn-Westfalen

om de bestaande samenwerking tussen de buurregio’s te
stimuleren en de veiligheid van de burgers te verhogen. Deze
risicoanalyse is aan de Europese Commissie overhandigd.

AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

Van 16 tot 19 augustus
Uitwisseling van expertise op het gebied van reddingswerken
In het kader van crisisbeheersing en het beheer van grensoverschrijdende risico’s hebben experts inzake civiele bescher-

ming van Luxemburg en België hun ervaringen uitgewisseld en
hebben ze gemeenschappelijke reddingsoefeningen in het
water uitgevoerd.

14 september
Ondertekening van afspraken op het gebied van crisisbeheersing
Op initiatief van het Luxemburgse voorzitterschap zijn de
directeuren-generaal van de nationale crisiscentra bijeengekomen
om de toekomstige praktische en operationele samenwerking
tussen de Benelux-landen ter zake te benoemen. Bij die
gelegenheid werden twee technische afspraken ter uitvoering
van het Benelux-memorandum inzake de samenwerking op het
terrein van de beheersing van crisissen ondertekend.

29 september en 17 oktober
Brainstormingsdagen over de strijd tegen mensenhandel
Het Luxemburgse voorzitterschap hecht veel belang aan dit
onderwerp en heeft de maatschappelijke actoren en de
handhavingsdiensten van de drie Benelux-landen bijeengebracht
om van gedachten te wisselen over de uitdagingen en mogelijke
oplossingen te vinden om hun coördinatie en samenwerking
bij de zorg voor een slachtoffer van mensenhandel te versterken.

3 oktober
Overhandiging van het Benelux-rapport over grensoverschrijdende patiëntenstromen aan de Europese Commissie
Minister van Volksgezondheid Lydia Mutsch heeft aan de
bevoegde commissaris een rapport overhandigd waarmee
voor het eerst een samenhangend beeld wordt gegeven
van de grensoverschrijdende patiëntenstromen in regionaal
en Europees verband. Dit rapport komt tegemoet aan de
doelstelling van de Benelux-landen om de toegankelijkheid en
de kwaliteit van het zorgaanbod te optimaliseren en het vrij
verkeer van patiënten te stimuleren.

een internationale gemeenschappelijke operatie onder de
naam Actie Etoile tegen drugshandel en -toerisme opgezet.
Een tweede operatie van dit type heeft van 1 tot 4 december
plaatsgevonden. Tijdens deze operaties werden controles
uitgevoerd op de verkeersassen Rotterdam-RoosendaalAntwerpen-Parijs en Maastricht-Luik-Luxemburg-Metz.

Van 6 tot 9 oktober
Gezamenlijk optreden in het kader van de strijd tegen drugs
Onder de koepel van het Benelux-politieverdrag hebben de
politie- en douanediensten in de Benelux-landen en in Frankrijk

18 november
Gemeenschappelijke verklaring over de strijd tegen
de transnationale criminaliteit
Minister van Justitie Félix Braz en zijn Belgische en Nederlandse
ambtgenoten hebben een gemeenschappelijke verklaring over
de versterking van de grensoverschrijdende politiesamenwerking
tussen hun landen ondertekend. De ministers hebben
afgesproken het Benelux-verdrag inzake grensoverschrijdend
politieel optreden te herzien om de informatie-uitwisseling
te verbeteren en om de achtervolging van criminelen en het
politioneel onderzoek in een ander land te faciliteren.
28 november
Ondertekening van de beschikking over grensoverschrijdend
spoedeisend medisch vervoer
Luxemburg en België hebben een Benelux-beschikking
ondertekend om het grensoverschrijdend spoedeisend vervoer

2 december
Intentieverklaring over de strijd tegen mensenhandel
In de marge van de conferentie over de strijd tegen
mensenhandel hebben Luxemburgs minister van Justitie Félix
Braz, zijn Belgische collega Koen Geens en een Nederlandse
vertegenwoordiger een intentieverklaring ondertekend,
waarin acties en maatregelen zijn opgenomen om de Benelux-

26 oktober
Conferentie over de bestrijding van acquisitiefraude
Staatssecretaris Francine Closener heeft de interinstitutionele
conferentie ‘Tackling business and consumer fraud’ over
het bestrijden en voorkomen van acquisitiefraude geopend.
Ambtenaren uit de Benelux-landen en andere buurlanden
hebben hun goede praktijken kunnen uitwisselen om de strijd
tegen fraude aan te gaan en consumenten en handelaren beter
voor te lichten en beter te beschermen.

met ambulance en SAMU/MUG tussen deze beide landen
te vergemakkelijken. Dit instrument heeft ook tot doel de
vervoersomstandigheden voor orgaantransport te optimaliseren
en rechtszekerheid te bieden aan het betrokken personeel.
29 november
Benelux-aanbeveling om fiscale fraude aan te pakken
Ter gelegenheid van de 15e verjaardag van de Benelux fiscale
samenwerking en strijd tegen de fraude heeft minister van
Financiën Pierre Gramegna een aanbeveling ondertekend
om bepaalde onregelmatigheden in de handel in toppaarden
een halt toe te roepen door meer informatie met elkaar te
delen en samen controles uit te voeren. Daartoe bundelen
de fiscale, douane- en veterinaire diensten van de drie landen
hun krachten.

samenwerking op dit gebied te versterken. Op basis van de
uitwisselingen tijdens de brainstormingsdagen hebben de drie
landen zich ertoe verbonden de samenwerking tussen de
opvang- en bijstandscentra voor slachtoffers, de gerechtelijke
overheden en politie-, immigratie-, integratie-, arbeidsinspectieen sociale inspectiediensten verder uit te bouwen.

DECEMBER

MEI

APRIL

Het milieu beter beschermen
29 april
Workshop klimaatadaptatie
De experts van de drie landen hebben van gedachten gewisseld
over de gevolgen van klimaatverandering voor transport en

mobiliteit in de Benelux en omgeving. Bijzondere nadruk werd
gelegd op het spoor-, weg-, watervervoer en de havens.

9 mei
Regionale samenwerking ten aanzien van
de uitdagingen inzake klimaatverandering
In samenwerking met de Council of the Baltic Sea States heeft
de Benelux Unie de eerste gemeenschappelijke workshop
georganiseerd over hoe moet worden omgegaan met
klimaatadaptatie op macroregionaal niveau.

27 mei
Conferentie over natuur- en milieueducatie
en educatie over circulaire economie
Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur
Camille Gira heeft uitgenodigd tot een conferentie over de rol
van natuur- en milieueducatie in de transitie naar een circulaire
economie. Bij die gelegenheid heeft de Benelux een rapport
gepresenteerd met de belangrijkste lessons learned van de
cyclus van drie conferenties over educatie voor transitie.

12 december
Ondertekening van de Benelux-richtlijn
over circulaire economie
Met als doel de samenwerking tussen de drie landen te
formaliseren, heeft staatssecretaris Camille Gira een Benelux-

richtlijn ondertekend om regelmatig van gedachten te wisselen
over de praktische toepassing van de circulaire economie en om
het thema in de opeenvolgende jaarplannen van de Benelux
Unie op te nemen.

Interne markt versterken

JUNI

Energie
6 juni
Verklaring over de oprichting van een geïntegreerd
netwerk van windparken op de Noordzee
De energieministers van de Benelux-landen en de oeverstaten
van de Noordzee hebben een politieke verklaring ondertekend
die een concrete roadmap uitzet voor het ontwikkelen op grote
schaal van wind op zee en voor een betrouwbare, betaalbare
en duurzame energievoorziening.

Op diezelfde dag organiseerde Luxemburg een vergadering
van het Pentalateraal Energieforum om te spreken over
de regionale energiesamenwerking, te beslissen over de
vervolgstappen voor de integratie van de elektriciteitsmarkten
en een gemeenschappelijke aanpak bij het garanderen van de
leveringszekerheid te ontwikkelen.

JUNI

Vervoer
23 maart, 31 mei en 9 september
Gemeenschappelijke controles
van het internationaal wegtransport
Een aantal controles op het internationaal wegtransport is door

de inspectiediensten van de drie landen uitgevoerd. Doel van
deze samenwerking is het delen van kennis om zo te komen tot
grotere uniformiteit van de controlepraktijken in de Benelux.

16 juni
Publicatie van het rapport over goederenstromen
De Benelux heeft een studie uitgevoerd waarbij de
goederenstromen tussen de Benelux-landen onderling en met
aangrenzende landen werden onderzocht. Deze studie, die aan

de Europese Commissie is overhandigd, bevestigt de rol van de
Benelux als draaischijf voor het internationaal goederenvervoer
enerzijds en het belang van de interne markt voor de drie
Benelux economieën anderzijds.

OKTOBER

20 oktober
Erkenning van de maritieme trainingsinstituten en trainingen
In het kader van de week van de multimodaliteit heeft
staatssecretaris voor Economie Francine Closener een
beschikking ondertekend waardoor de drie Benelux-landen

onderling hun maritieme trainingsinstituten en trainingen
erkennen die nodig zijn voor het bekomen of behouden van
het vaarbewijs.

OKTOBER

APRIL

Economie
21 april
Onderzoek naar de markt van mobiele betalingen
De Benelux Unie is in samenwerking met de banksector,
betaalorganisaties en credit en debit card maatschappijen
een onderzoek gestart naar de bestaande belemmeringen op
de markt van mobiele betalingen om de verwachtingen en

suggesties van de professionals van de sector en stakeholders
bijeen te brengen. Dankzij de resultaten van de studie, die
op 5 december tijdens een rondetafelconferentie werden
gepresenteerd, kunnen de knelpunten in kaart worden gebracht
en kunnen de acties worden vastgesteld die in 2017 op het vlak
van mobiele betalingen moeten worden genomen.

24 oktober
Lancering van het onderzoek naar territoriale
leveringsbeperkingen
Om de interne markt te verdiepen is de Benelux een
onderzoek gestart naar de territoriale leveringsbeperkingen

waarmee detailhandelaars, dienstverleners en leveranciers
geconfronteerd worden. Het onderzoek heeft tot doel te
komen tot een duidelijke analyse van de problematiek en tot
concrete oplossingsrichtingen waar deze problematiek daartoe
aanleiding geeft.

Benelux politieke samenwerking

NOVEMBER

OKTOBER

JUNI

Op het gebied van het buitenlands beleid heeft het Luxemburgse voorzitterschap zich ervoor ingezet de samenwerking tussen de Benelux-landen
te versterken en de uitwisselingen met andere samenwerkingsverbanden zowel op ministerieel als op hoogambtelijk niveau voort te zetten.

13 juni
Ministeriële bijeenkomst Benelux-Visegrád
Het Luxemburgse en het Tsjechische voorzitterschap hebben
het format voor overleg tussen de ministers van Buitenlandse
Zaken van de Benelux en hun ambtgenoten van de lidstaten
van de Visegrádgroep opnieuw opgestart. De besprekingen in

Praag boden de kans om een breed scala van onderwerpen van
gemeenschappelijk belang te behandelen en van gedachten
te wisselen over belangrijke dossiers van de actuele Europese
politiek, waaronder de ontwikkelingen op het gebied van
migratie en de relaties EU-Verenigd Koninkrijk.

3 oktober
Benelux-top van Eerste Ministers
Tijdens hun bijeenkomst in Schengen ondertekenden de drie
regeringsleiders van de Benelux de ‘Digital Benelux’-verklaring,
waarin de landen zich ertoe verbinden hun samenwerking op
digitaal gebied te intensiveren teneinde de voortrekkersrol
van de Benelux ter zake te ontwikkelen en tegelijkertijd de
economische groei en werkgelegenheid te versterken. De
regeringsleiders hebben van gedachten gewisseld over de
toestand van de Europese Unie na de top in Bratislava en
de volgende stappen die genomen moeten worden. In het

gemeenschappelijk persbericht hebben de regeringsleiders hun
commitment voor de waarden van de Europese Unie herhaald
en onderstreepten ze eensgezind het belang om als EU actiever
in te spelen op de wensen en zorgen van de Europese burgers.

14 november
Ministeriële vergadering Benelux-Baltische staten
De jaarlijkse vergadering van de ministers van Buitenlandse
Zaken van de Benelux en de Baltische staten, die heeft
plaatsgevonden in de ambtswoning van de Luxemburgse
ambassadeur in Brussel, bood de gelegenheid om diepgaand

van gedachten te wisselen over de bevordering en eerbiediging
van de rechtsstaat en om het algemene kader van de relaties op
lange termijn tussen de Europese Unie en Rusland te evalueren.
De zes hoofden van de diplomatie hebben afgesproken hun
contacten te intensiveren en deze tot de Noordse landen uit
te breiden.

Op initiatief van het Luxemburgse voorzitterschap werden
regelmatig voorbereidende gesprekken in Benelux-verband
gehouden om de coördinatie tussen de drie regeringen te
versterken en om gemeenschappelijke standpunten te bepalen
met het oog op de besprekingen in de Europese Raad.

DECEMBER

4-6 december
Gemeenschappelijke missie van de premiers aan Tunesië
In het kader van hun eerste gezamenlijke missie in het
buitenland brachten de premiers van de Benelux een bezoek aan
Tunesië, waar zij ontmoetingen hadden met de president en de
regeringsleider van de Republiek Tunesië, alsook met de leden
van het Kwartet voor Nationale Dialoog. De politieke toestand in
Tunesië, regionale veiligheid en samenwerkingsmogelijkheden
stonden op de agenda. De premiers bevestigden hun financiële
steun aan projecten en programma’s die werkgelegenheid
stimuleren en radicalisering voorkomen.

17-19 december
Werkbezoek van de ministers van Buitenlandse Zaken
aan Jordanië en Irak
Onder leiding van minister Jean Asselborn heeft de Beneluxdelegatie een gezamenlijk werkbezoek aan Amman gebracht om
er van gedachten te wisselen met de minister van Buitenlandse
Zaken van Jordanië over de meest recente ontwikkelingen in
het Syrische conflict en de strijd tegen IS. De hoofden van de
diplomatie van de Benelux hebben de Jordaanse autoriteiten
solidariteit en politieke steun van de drie landen betuigd in hun
gestage inspanningen voor de opvang van vluchtelingen. In
Irak hebben de drie ministers premier Haider Al-Abadi en hun
ambtgenoot, dr. Ibrahim Abdul-Kareem Jaafari, ontmoet zowel
als de speciale VN-gezant voor Irak. Ter gelegenheid van een
gedachtewisseling met de Koerdische autoriteiten kon inzicht
worden verkregen in de inspanningen van de Peshmerga in
het kader van de strijd tegen IS. Tijdens hun reis hebben de
ministers ook werkbezoeken gebracht, waaronder aan een
centrum voor ontmijningen en contraterrorisme van de Iraakse
veiligheidskrachten en aan kampen voor intern ontheemden.

www.benelux.int
@beneluxunion

