HOOGTEPUNTEN VAN DE
BENELUX-SAMENWERKING IN 2018
ONDER BELGISCH VOORZITTERSCHAP

Onder Belgisch voorzitterschap werd het 60-jarige bestaan van de Benelux-samenwerking gevierd in aanwezigheid van
de drie staatshoofden. Tijdens dit Belgische voorzitterschap werd ingezet op het behalen van resultaten ten dienste
van de burgers en die een bron van inspiratie kunnen zijn binnen de Europese Unie. Duurzame ontwikkeling en digitalisering waren de hoofdthema’s van het voorzitterschap. Ook veiligheid was een bijzonder aandachtspunt. Verder
werden er concrete stappen gezet voor een nauwere samenwerking met Frankrijk en de Franse regio’s, door de ondertekening van een ministeriële intentieverklaring. Dit jubileumjaar was ook het moment om de banden nauwer aan te
halen met de jeugd door de oprichting van een Benelux-jongerenparlement.

FOCUS OP DUURZAME ONTWIKKELING
• De ministers van Hoger Onderwijs keurden een Benelux-besluit goed over de uitbreiding van de automatische niveauerkenning voor de diploma’s en
graden van elk niveau van het hoger onderwijs in de
Benelux-landen.
• Voor het eerst hebben de logistieke clusters uit de
Benelux tijdens een Lean and Green conferentie samen, in aanwezigheid van de Belgische minister van
Mobiliteit, hun prijzen uitgereikt aan ondernemingen die hun CO2-emissies terugdringen.
• Benelux organiseerde samen met Noordrijn-Westfalen en Frankrijk een conferentie waar de problematiek van de oprukkende Afrikaanse Varkenspest
centraal stond.
• Samen met de Belgische minister van Leefmilieu en
Duurzame Ontwikkeling werden de resultaten bekendgemaakt van de Benelux-studie naar de mogelijkheden voor de verlenging van de levenscyclus van
producten (circulaire economie), door criteria voor
de repareerbaarheid voor te stellen.
• Na de organisatie van een Benelux Talanoa-dialoog
presenteerden de drie landen hun Benelux Talanoa-verklaring in het Benelux-paviljoen op de COP24
te Katowice. In deze politieke verklaring bevestigen
de 3 landen het belang van de Talanoa-dialoog als
een belangrijke stap in de richting van de realisatie
van de temperatuurdoelstellingen van Parijs en het
koolstofneutraal maken van de economie.

• In samenwerking met het Benelux-parlement werd
in Groningen een conferentie over de mogelijkheden
van waterstof georganiseerd. Zowel publieke als private partners hebben zich ertoe verbonden grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen bij de
uitrol van waterstoftechnologieën in verscheidene
sectoren.
• Bij een Benelux-conferentie over de rol van educatie
in duurzame ontwikkeling stonden de toekomstige
duurzaamheidsuitdagingen voor de stad centraal.
• De Belgische minister van Werk, Economie en Consumenten overhandigde officieel de Benelux-onderzoeksresultaten naar “Territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel in België, Nederland en
Luxemburg” aan de bevoegde Europese commissaris. Zo werd tijdens de EU-conferentie over de detailhandel in Europa over dit onderzoek van gedachten
gewisseld.
• De energieministers ondertekenden op 11 juni een
Benelux-Verklaring over regionale samenwerking bij
de uitwerking van de geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen. De ministers voeren hiermee
hun samenwerking in het kader deze plannen, zoals
wordt aangemoedigd door de EU, op. Grensoverschrijdende afstemming van zowel de energie- als
klimaatplanning vormt immers het sluitstuk van de
governance waarmee de EU haar klimaatdoelstellingen van Parijs wil hard maken.

INZET OP DIGITALISERING
• Benelux startte met het proefproject digitale vrachtbrief voor de transportsector en dit in aanwezigheid
van de Belgische minister van Mobiliteit.
• België en Nederland lanceerden een project rond
elektronische gegevensuitwisseling om grensoverschrijdende sociale fraude te stoppen.

• De politiechefs van de drie landen gaven het startschot voor een applicatie voor o.a. smartphones
om politieambtenaren die grensoverschrijdende politieoperaties moeten uitvoeren te voorzien van de
nodige informatie.
• Geüpdatete informatie werd ter beschikking gesteld
van de grensarbeiders in de Benelux-regio via brochures en de daartoe speciaal ontwikkelde website.

VEILIGHEID VERHOGEN
• Een nieuw Benelux-politieverdrag werd ondertekend door de bevoegde Benelux-ministers. Daarmee
wordt voortaan onder meer het uitwisselen van
gegevens verbeterd, ontstaan meer mogelijkheden
voor grensoverschrijdend optreden en wordt politieonderzoek in het buurland vergemakkelijkt.
• Er vonden drie controles plaats op het wegvervoer
door de inspectiediensten van de Benelux binnen het
Benelux-verdrag van Luik. Door het delen van kennis
en goede praktijken komen de betrokken landen tot
een grotere uniformiteit in het toezicht op de weg.

• Het Benelux-secretariaat organiseerde naast een
Week van de Veiligheid ook een Week voor politieverbindingsofficieren die in het buitenland gestationeerd zijn.
• Er werden twee uitvoeringsprotocollen getekend
tussen enerzijds Benelux en Armenië en anderzijds
Benelux en Oekraïne. Met deze uitvoeringsprotocollen wordt de uitvoering van de repatriëringsprocedures op Benelux-niveau geharmoniseerd.

POLITIEKE SAMENWERKING
• Het Comité van Ministers legde de Benelux-prioriteiten en samenwerkingsprojecten vast voor 2019;
• Benelux-overleg voorafgaand aan EU-toppen
(premiers);
• Gezamenlijk bezoek van de ministers van Buitenlandse Zaken aan Bosnië en Herzegovina (september);

• Bezoeken van de Benelux politiek directeurs aan
Mali/Niger (april) en Oekraïne (september);
• Ad hoc Benelux-overleg voorafgaand aan de maandelijkse Raad Buitenlandse Zaken en de vergaderingen van het Politiek en Veiligheidscomité van de EU
(COPS) .

