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Preambule 

 

Het Koninkrijk België,  

 

Vertegenwoordigd door: 

 

de Federale Regering,  

de Vlaamse Regering,  

de Franse Gemeenschapsregering,  

de Waalse Regering,  

de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

de Duitstalige Gemeenschapsregering 

 

Het Groothertogdom Luxemburg, 

 

Het Koninkrijk der Nederlanden, 

 

OVERWEGENDE dat zij, in het verlengde van de op 5 september 1944 te Londen 

ondertekende Nederlandsch-Belgisch-Luxemburgsche Douane-overeenkomst, op 3 

februari 1958 het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie hebben 

gesloten; 

 

OVERWEGENDE dat het Verdrag van 3 februari 1958 op 16 maart 1971, op 26 

januari 1976 en op 16 februari 1990 is gewijzigd;  

 

OVERWEGENDE dat het Benelux comité van ministers op 20 november 1995 op 

basis van het rapport van een comité van wijzen de taakstelling van de Benelux 

Economische Unie heeft aangepast;  

 

VOORTS OVERWEGENDE dat artikel 99, eerste lid, van het Verdrag van 3 februari 

1958 stelt, dat dit voor een tijdvak van vijftig jaar is gesloten, welk tijdvak een einde 

neemt op 31 oktober 2010; 
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VERWIJZEND naar de Overeenkomst nopens de instelling van een Raadgevende 

Interparlementaire Beneluxraad van 5 november 1955 en het Protocol tot aanvulling van 

deze Overeenkomst van 3 februari 1958, alsmede naar het Verdrag betreffende de 

instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965 en nadere 

verdragen ter wijziging en uitvoering daarvan; 

 

VASTSTELLEND dat zij, in het kader van de Benelux Economische Unie, op basis 

van het Verdrag van 3 februari 1958 en in de praktijk een dynamische invulling hebben 

gegeven aan hun onderlinge samenwerking in een zich wijzigende internationale 

context, waaronder de toenemende integratie binnen de Europese Unie; 

 

VASTSTELLEND dat zij op basis van hun onderlinge samenwerking met succes 

initiatieven hebben ontplooid, die hebben bijgedragen aan ontwikkelingen in 

internationaal verband en met name binnen de Europese Unie;  

 

VASTSTELLEND dat, ingevolge artikel 306 van het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap en artikel 202 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap voor Atoomenergie, de bepalingen van deze Verdragen geen beletsel 

vormen voor het bestaan en de voltooiing van een regionale unie tussen België, 

Luxemburg en Nederland, voor zover de doelstellingen van deze unie niet bereikt zijn 

door toepassing van de bedoelde Verdragen;  

 

HANDELEND vanuit het vaste voornemen hun samenwerking in de grensgebieden 

op velerlei terrein te verdiepen en te versterken; 

 

VASTSTELLEND dat het Koninkrijk België een federale staatsstructuur heeft 

aangenomen;  

 

ALDUS WENSENDE hun onderlinge samenwerking voort te zetten en uit te 

breiden en daartoe een verdragsbasis te scheppen die op proactieve wijze kan worden 

ingevuld;  
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WENSENDE, na de samenwerking in de Douane-Unie en in het verlengde van de 

Benelux Economische Unie, hun samenwerking in een ruimer verband voort te zetten in 

de Benelux Unie, 

 

KOMEN OVEREEN het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie 

van 3 februari 1958 als volgt te herzien: 
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DEEL 1  - beginselen en doelstellingen 

 

Artikel 1 

 

De Hoge Verdragsluitende Partijen stellen een Benelux Unie in met het oog op het 

bevorderen van hun gemeenschappelijke belangen en het welzijn van hun bevolkingen. 

 

Artikel 2 

 

1. De Benelux Unie heeft tot doel de samenwerking tussen de Hoge 

Verdragsluitende Partijen te verdiepen en uit te bouwen, opdat deze verder een 

voortrekkersrol kan vervullen binnen de Europese Unie en de grensoverschrijdende 

samenwerking op alle niveaus kan versterken en verbeteren.  

 

2. De Benelux Unie richt zich met name op:  

a)  het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van een economische 

unie, die een vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en 

diensten omvat en die een afgestemd beleid op economisch, 

financieel en sociaal gebied betreft, met inbegrip van een 

gezamenlijk beleid in de economische relaties met derde landen;  

b) de duurzame ontwikkeling, waarin een evenwichtige economische 

groei, maatschappelijke bescherming en de bescherming van het 

milieu worden verenigd;  

c) de samenwerking op de gebieden van justitie en binnenlandse 

zaken. 
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Artikel 3 

 

1. Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen in artikel 2 stelt de 

Benelux Unie periodiek een meerjarig Gemeenschappelijk Werkprogramma op, waarin de 

prioriteiten van de samenwerking worden vastgesteld.  

 

2. Het Gemeenschappelijk Werkprogramma betreft onder meer:  

a) de vervolmaking van de interne Benelux markt en de 

verwezenlijking van de Benelux Economische Unie met inbegrip van 

de verdere afstemming van het sociaal beleid, van het beleid op het 

gebied van de energie en het klimaat, alsmede van de 

samenwerking op het gebied van transport en communicatie; 

b) de samenwerking op het gebied van het milieu, de natuur, de 

landbouw en de natuurlijke ruimten;  

c) het beleid op het gebied van visa en immigratie, de politiële 

samenwerking, de samenwerking met betrekking tot het beheer 

van crises en de bestrijding van rampen, alsmede met betrekking 

tot de strijd tegen het terrorisme en tegen fraude, onder meer op 

het gebied van belastingen; 

d) de samenwerking op overig gebied indien noodzakelijk ter 

verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 2.  

 

 

Artikel 4 

 

De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit Deel 1 en Deel 3 van het Verdrag 

van 1958 zijn onverminderd van kracht, tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald.  
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DEEL 2 - Instellingen 

 

Artikel 5 

 

De instellingen van de Benelux Unie zijn:  

a) het Benelux Comité van Ministers;  

b) de Benelux Raad;  

c) de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad;  

d) het Benelux-Gerechtshof; 

e) het Benelux Secretariaat-generaal.  

 

HOOFDSTUK 1 

Het Benelux Comité van Ministers 

 

Artikel 6 

 

1. Het Comité van Ministers draagt zorg voor de toepassing van dit Verdrag en 

verzekert de verwezenlijking van de daarin vervatte doelstellingen. Het bepaalt de 

richtsnoeren en de prioriteiten van de samenwerking in de Benelux Unie.  

 

2. Te dien einde heeft het Comité van Ministers tot taak: 

a) de wijze van uitvoering van de bepalingen van dit Verdrag onder de 

daarin vermelde voorwaarden te bepalen. Deze beschikkingen van 

het Comité verbinden de Hoge Verdragsluitende Partijen;  

b) het Gemeenschappelijk Werkprogramma genoemd in artikel 3 vast 

te stellen op basis van een gecoördineerd voorstel van het 

Secretariaat-generaal; 

c) de begroting van de Benelux Unie vast te stellen overeenkomstig de 

procedure in artikel 22; 

d) het jaarplan van de Benelux Unie vast te stellen; 

  e) het jaarverslag van de Benelux Unie vast te stellen; 
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f) overeenkomsten op te stellen, welke worden voorgelegd aan de 

Hoge Verdragsluitende Partijen, teneinde in werking te worden 

gesteld overeenkomstig de grondwettelijke bepalingen van ieder 

der Hoge Verdragsluitende Partijen;  

g) aanbevelingen te doen ten behoeve van de werking van de Benelux 

Unie. De aanbevelingen van het Comité verbinden de Hoge 

Verdragsluitende Partijen niet;  

h) richtlijnen te geven aan de Raad en aan het Secretariaat-generaal. 

 

Artikel 7 

 

Het Comité van Ministers telt ten minste één vertegenwoordiger op ministerieel 

niveau van elke Hoge Verdragsluitende Partij. De samenstelling van het Comité van 

Ministers kan veranderen in functie van de agenda en van de verdeling van de 

bevoegdheden bij iedere Hoge Verdragsluitende Partij. 

 

Artikel 8 

 

Het Comité besluit met algemene stemmen. Ieder der Hoge Verdragsluitende 

Partijen beschikt over één stem. De onthouding van een Hoge Verdragsluitende Partij 

verhindert niet dat een besluit wordt genomen.  

 

Artikel 9 

 

1. Het Comité van Ministers komt minstens een keer per voorzitterschap bijeen. In 

dringende gevallen komt het bijeen op verzoek van een van de Hoge Verdragsluitende 

Partijen.  

 

2. De vergaderingen van het Comité van Ministers worden bij toerbeurt door een 

Belgisch, Luxemburgs en Nederlands lid voorgezeten voor de duur van een kalenderjaar, 

ongeacht de plaats van vergadering.  
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Artikel 10 

 

Het Comité van Ministers kan ministeriële werkgroepen instellen, waaraan het 

bepaalde bevoegdheden kan overdragen. Deze werkgroepen bestaan uit de leden van 

het Comité of andere leden van de Regeringen in ieder van de Hoge Verdragsluitende 

Partijen.  

 

Artikel 11 

 

Het Comité van Ministers stelt zijn reglement van orde vast.  
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HOOFDSTUK 2 

De Benelux Raad 

 

Artikel 12 

 

De Benelux Raad heeft tot taak:  

a) de vergaderingen en de besluiten van het Comité van Ministers en 

de ministeriële werkgroepen voor te bereiden; 

b) ambtelijke werkgroepen en commissies van onafhankelijke 

deskundigen in te stellen en op te heffen. De Raad geeft deze 

commissies en werkgroepen richtlijnen ten behoeve van hun 

werkzaamheden. Indien nodig zendt de Raad de voorstellen van de 

commissies en de werkgroepen, zo nodig voorzien van zijn advies, 

aan het Comité van Ministers;  

c) voor zover dit de Raad aangaat, de uitvoering van de besluiten van 

het Comité van Ministers te verzekeren;  

d) aan het Comité van Ministers de voorstellen te doen, welke de Raad 

voor de werking van de Benelux Unie nuttig acht.  

 

Artikel 13 

 

1. Ieder der Hoge Verdragsluitende Partijen wijst ten minste een 

vertegenwoordiger aan om zitting te hebben in de Raad. De samenstelling van de Raad 

kan veranderen in functie van de agenda en van de verdeling van de bevoegdheden bij 

iedere Hoge Verdragsluitende Partij. 

 

2. Het Voorzitterschap van de Raad wordt bekleed door de Hoge Verdragsluitende 

Partij die het voorzitterschap van het Comité van Ministers bekleedt. 

 

Artikel 14 

 

De Raad stelt zijn reglement van orde vast. 
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HOOFDSTUK 3 

De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 

 

Artikel 15 

 

De Overeenkomst van 5 november 1955 nopens de instelling van de Raadgevende 

Interparlementaire Beneluxraad regelt de samenstelling, de bevoegdheid en de 

werkwijze van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.  

 

Artikel 16 

 

Wat de vraagstukken betreft die rechtstreeks verband houden met de werking 

van de Benelux Unie onderhoudt de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 

betrekkingen met het Comité van Ministers.  

 

 

HOOFDSTUK 4 

Het Benelux-Gerechtshof 

 

Artikel 17 

 

Het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een 

Benelux-Gerechtshof regelt de samenstelling, de bevoegdheid en de werkwijze van het 

Benelux-Gerechtshof.  
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HOOFDSTUK 5 

Het Benelux Secretariaat-generaal 

 

Artikel 18 

 

Het Benelux Secretariaat-generaal is gevestigd te Brussel.  

 

Artikel 19 

 

1. Het College van Secretarissen-generaal is samengesteld uit een Secretaris-

generaal en twee adjunct-Secretarissen-generaal. De leden van het College zijn 

onderdaan van de Hoge Verdragsluitende Partijen. De drie nationaliteiten zijn binnen het 

College vertegenwoordigd. Het College geeft leiding aan het Secretariaat-generaal. 

 

2. Het College van Secretarissen-generaal bepaalt zijn onderlinge taakverdeling, 

waarbij de eindverantwoordelijkheid voor de werking van het Secretariaat-generaal 

berust bij de Secretaris-generaal.  

 

3. De Secretaris-generaal en de adjunct-Secretarissen-generaal worden benoemd 

met een mandaat van vijf jaar met een eenmalige mogelijkheid van vernieuwing.  

 

4. Het Comité van Ministers benoemt en ontslaat de Secretaris-generaal en de 

adjunct-Secretarissen-generaal. Het bepaalt, na advies van de Raad, de schalen voor hun 

salaris, pensioen en toelagen, alsmede de andere arbeidsvoorwaarden.  
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Artikel 20 

 

1. De Secretaris-generaal benoemt en ontslaat de leden van het personeel van het 

Secretariaat-generaal overeenkomstig het statuut, voorzien in lid 2 van dit artikel.  

 

2. Het personeelsstatuut, de personeelsformatie, de schalen van de salarissen, 

pensioenen en toelagen, alsmede de andere arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld 

door het Comité van Ministers op voorstel van de Secretaris-generaal en na advies van de 

Raad. 

 

Artikel 21 

 

1. Het Secretariaat-generaal heeft tot taak:  

a) een gecoördineerd voorstel te doen voor het Gemeenschappelijk 

Werkprogramma; 

b) het secretariaat te verzorgen van het Comité van Ministers, de 

ministeriële werkgroepen, de Raad, de ambtelijke werkgroepen en 

de commissies van onafhankelijke deskundigen;  

c) op administratief gebied de werkzaamheden te coördineren van het 

Comité van Ministers, de ministeriële werkgroepen, de Raad, de 

ambtelijke werkgroepen en de commissies van onafhankelijke 

deskundigen; 

d) het jaarplan van de Benelux Unie op te stellen;  

e) alle voorstellen te doen welke nuttig zijn voor de uitvoering van dit 

Verdrag, met inachtneming van de bevoegdheden van de andere 

instellingen van de Benelux Unie.  

 

2. Het Comité van Ministers kan aan het Secretariaat-generaal andere taken 

opdragen.  
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Artikel 22 

 

1. De Secretaris-generaal stelt de jaarlijkse ontwerp-begroting van de instellingen 

van de Benelux Unie op en legt deze voor aan het Comité van Ministers met begeleidend 

advies van de Raad. 

 

2. De Hoge Verdragsluitende Partijen regelen bij overeenkomst:  

a) het toezicht op de uitvoering der begrotingen;  

b) het afsluiten van de rekeningen;  

c) het toekennen van de noodzakelijke voorschotten;  

d) de verdeling tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen van het 

nadelig saldo tussen uitgaven en ontvangsten.  

 

3. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de Raadgevende 

Interparlementaire Beneluxraad en het Benelux-Gerechtshof. 

 

Artikel 23 

 

De Secretaris-generaal maakt de beschikkingen, het Gemeenschappelijk 

Werkprogramma, het jaarplan, het jaarverslag en de aanbevelingen genoemd in artikel 6, 

tweede lid, onder (a), (b), (d), (e) en (g) bekend in het Benelux Publicatieblad.  
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DEEL 3 - Externe betrekkingen 

 

Artikel 24 

 

Het Comité van Ministers bepaalt de uitgangspunten van de samenwerking van de 

Benelux Unie met andere staten en deelstaten en met name met Lidstaten van de 

Europese Unie en regionale samenwerkingsverbanden van deze Lidstaten, indien dit de 

verwezenlijking van de doelstellingen van dit Verdrag bevordert en in het bijzonder de 

voortrekkersrol binnen het bredere kader van de Europese Unie.  

 

Artikel 25 

 

Het Comité van Ministers kan bij de opstelling of uitvoering van het 

Gemeenschappelijk Werkprogramma besluiten tot samenwerking tussen enerzijds de 

Benelux Unie en anderzijds de staten, deelstaten en bestuurlijke entiteiten die grenzen 

aan de grondgebieden van de Hoge Verdragsluitende Partijen.  

 

Artikel 26 

 

Indien de uitvoering van de artikelen 24 of 25 leidt tot verdragsluiting door de 

Hoge Verdragsluitende Partijen met een derde staat of een deelstaat, is artikel 6, tweede 

lid, onder (f), van toepassing. 

 

Artikel 27 

 

Het Secretariaat-generaal van de Benelux Unie onderhoudt, in het kader van de 

doelstellingen van dit Verdrag en in overleg met de Raad, dienstige betrekkingen met 

staten, deelstaten en andere bestuurlijke entiteiten, alsmede met internationale 

organisaties en andere internationale instellingen.  
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DEEL 4 – Internationale rechtspersoonlijkheid, voorrechten en immuniteiten 

 

Artikel 28 

 

De Benelux Unie geniet internationale rechtspersoonlijkheid met het oog op de 

verlening van voorrechten en immuniteiten.  

 

Artikel 29 

 

1. De voorrechten en immuniteiten welke nodig zijn voor de uitoefening van de 

taken en het bereiken van de doelstellingen van de Benelux Unie zijn vastgelegd middels  

het bijgevoegde Protocol.  

 

2. De Secretaris-generaal is gemachtigd namens de Benelux Unie aanvullende 

overeenkomsten te sluiten met de staat waar de Benelux Unie haar zetel heeft of met 

een staat waar een entiteit is gevestigd die door de Benelux Unie is ingesteld en die als 

zodanig is erkend door deze staat. Dergelijke aanvullende overeenkomsten geven 

nadere uitvoering aan de bepalingen van het Protocol bedoeld in het eerste lid en treffen 

andere regelingen ter waarborging van een goede functionering van de Benelux Unie en 

ter beveiliging van haar belangen in de betreffende staten. 

  

3. De Secretaris-generaal legt dergelijke aanvullende overeenkomsten, 

voorafgaand aan de ondertekening, voor aan het Comité van Ministers met een 

begeleidend advies van de Raad.  
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DEEL 5 – Benelux Gemeenschappelijke Diensten 

 

Artikel 30 

 

Het Comité van Ministers kan de voor de werking van de Benelux Unie wenselijke 

Gemeenschappelijke Diensten instellen; het bepaalt de bevoegdheden, de organisatie en 

de werkwijze van deze Diensten.  

 

 

DEEL 6 – Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom 

 

Artikel 31 

 

De Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of 

modellen) is geregeld in het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken 

en tekeningen of modellen) ondertekend te ’s-Gravenhage op 25 februari 2005.  
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DEEL 7 – Overgangsbepalingen 

 

Artikel 32 

 

1. Het Comité van Ministers besluit op basis van een inventarisatie door het 

Benelux Secretariaat-generaal en na advies van de Raad, welke beschikkingen, 

aanbevelingen en richtlijnen bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder (a), (g) en (h), zijn 

vervallen omdat zij geen toepassing meer vinden. 

 

2. De Commissies en Bijzondere Commissies die zijn ingesteld in en op basis van 

het Verdrag van 1958 zijn gerechtigd hun werkzaamheden voort te zetten. De Raad 

bepaalt zo spoedig mogelijk op basis van een inventarisatie van het Secretariaat-generaal 

op welke wijze artikel 12, onder (b), op deze Commissies en Bijzondere Commissies wordt 

toegepast.  

 

Artikel 33 

 

1. Zolang daarin niet nader is voorzien door een aanvullende overeenkomst tussen 

de Benelux Unie en de staat waarin de Benelux Unie haar zetel heeft, bedoeld in artikel 

29, tweede lid, genieten de Secretaris-generaal en de adjunct-Secretarissen-generaal in 

deze staat de voorrechten en immuniteiten die zijn toegekend aan een in deze staat 

geaccrediteerd hoofd van een diplomatieke zending respectievelijk aan de leden van het 

diplomatiek personeel ingevolge het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake 

diplomatiek verkeer. 

 

2. De gerechtelijke immuniteit kan in voorkomende gevallen door het Comité van 

Ministers worden opgeheven.  

 

Artikel 34 

 

Artikel 19, derde lid, is bij de inwerkingtreding van dit Verdrag onverkort van 

toepassing op de op het tijdstip van de ondertekening in functie zijnde Secretaris-

generaal.  
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DEEL 8 – Slotbepalingen 

 

Artikel 35 

 

De titel van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie wordt 

gewijzigd in “Verdrag tot instelling van de Benelux Unie”.  

 

Artikel 36 

 

1. De toepassing van dit Verdrag is beperkt tot het grondgebied van België, 

Luxemburg en Nederland. 

 

2. Het Koninkrijk der Nederlanden behoudt zich het recht voor in de 

overeenkomsten bedoeld in de artikelen  6, tweede lid, onder (f), en 26 bepalingen in te 

lassen die van belang zijn voor de andere constituerende delen van het Koninkrijk der 

Nederlanden. 

 

Artikel 37 

 

De bepalingen van dit Verdrag verzetten zich niet tegen het bestaan noch tegen 

een eventuele ontwikkeling van de Economische Unie tussen het Koninkrijk België en het 

Groothertogdom Luxemburg, voor zover de doelstellingen van die Unie niet zijn bereikt 

door de toepassing van dit Verdrag. 

 

Artikel 38 

 

De officiële talen van de instellingen van de Benelux Unie zijn het Nederlands en 

het Frans. 
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Artikel 39 

 

1. Dit Verdrag wordt voor onbepaalde tijd gesloten.  

 

2. Elke Hoge Verdragsluitende Partij kan het Verdrag opzeggen met een termijn 

van drie jaar, die aanvangt op de dag van ontvangst op het Secretariaat-generaal van de 

kennisgeving van de opzegging. 

 

3. De Secretaris-generaal stelt de andere Hoge Verdragsluitende Partijen van deze 

opzegging op de hoogte, onder vermelding van de datum van ingang van de opzegging. 

 

4. De Hoge Verdragsluitende Partijen treden in overleg over de afwikkeling van 

lopende aangelegenheden.  

 

5. Het tweede lid vindt geen toepassing gedurende een periode van tien jaar vanaf 

de datum van inwerkingtreding van het Verdrag.  

 

Artikel 40 

 

1. Dit Verdrag zal worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen 

worden neergelegd bij de Secretaris-generaal, die de andere Hoge Verdragsluitende 

Partijen van de ontvangst van de akten in kennis stelt.  

 

2. Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende 

op de neerlegging van de derde akte van bekrachtiging. De Secretaris-generaal deelt de 

Hoge Verdragsluitende Partijen de datum van de inwerkingtreding van dit Verdrag mede. 
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 1

Politieke verklaring  
van de Benelux regeringen 

 
 
 
De ondertekening van een nieuw Benelux-Verdrag biedt de gelegenheid om terug te 
blikken op het 50-jarige bestaan van onze organisatie. Deze halve eeuw aan 
samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg heeft onze landen ontzettend veel 
opgeleverd en is een bron van inspiratie geweest voor vele anderen.  
 
Aanvankelijk stond uiteraard de bevordering van het vrije verkeer van personen, 
goederen en diensten tussen onze drie landen voorop. Onze organisatie heeft de Europese 
Gemeenschappen hierin tot voorbeeld gediend.  
 
Later vond het Akkoord van Schengen van 1985, waarbij inmiddels bijna alle lidstaten 
van de Europese Unie zijn aangesloten, zijn oorsprong in de Benelux. Het resultaat 
hiervan is één grote zone zonder controles aan de binnengrenzen. Voortbouwend op wat 
al is bereikt, willen wij ons opnieuw engageren en onze samenwerking onder een 
vernieuwde Benelux versterken. 
 
Het nieuwe verdrag schept het geëigende kader hiervoor. Het is op een modernere leest 
geschoeid en opent de weg om een meer dynamische invulling te geven aan onze 
samenwerking in een veranderende internationale en maatschappelijke context. Onze 
regeringen zijn vastbesloten dit proces politiek te sturen en de Benelux nieuw leven in te 
blazen. Dit zal met name gestalte krijgen in gezamenlijke meerjarenplannen die geregeld 
worden bijgewerkt. Deze plannen zijn samengesteld uit drie delen die overeenkomen met 
de doelstellingen in het vernieuwde Benelux-verdrag: 1) economische unie 2) duurzame 
ontwikkeling en 3) samenwerking op de terreinen van justitie en binnenlandse zaken. 
Daarmee moet de samenwerking geregeld kunnen worden bijgesteld teneinde blijvend 
een voortrekkersrol te spelen in de Europese Unie en de doeltreffendheid van de 
grensoverschrijdende samenwerking tussen onze drie staten op alle niveaus nog te 
vergroten.  
 
Dit vernieuwde kader moet het ook mogelijk maken om als Benelux binnen de Europese 
Unie nauwer gaan samenwerken op onder meer institutioneel gebied en op het terrein van 
het gemeenschappelijke buitenlands- en veiligheidsbeleid. De implementatie van het 
Verdrag van Lissabon met inachtneming van het institutionele evenwicht en van de 
communautaire methode en de standpuntbepaling van de Europese Unie ten opzichte van 
de Westelijke Balkanlanden zijn actuele voorbeelden hiervan.  
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In een uitgebreide Unie van 27 landen is er alle aanleiding voor de Benelux om op een 
breed terrein met één stem te spreken. Om onze samenwerking nog meer kracht bij te 
zetten, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken besloten om naast de traditionele 
ontmoetingen voorafgaand aan de Raden Algemene Zaken en Externe Betrekkingen en 
aan de Europese Raden, ook aan het begin van elk EU-voorzitterschap bijeen te komen. 
Dan kunnen wij onze standpunten voor langere termijn op elkaar afstemmen om onze 
stempel te drukken op de EU-besluitvorming.  
 
Daarnaast willen wij als Benelux de banden versterken met omliggende landen en regio’s 
alsook met andere regionale groeperingen zoals de drie Baltische staten en de 
Visegradlanden. Ook in dit verband kan de Benelux een voortrekkersrol spelen. Het 
nieuwe verdrag voorziet daarin uitdrukkelijk. 
 
Onze landen staan voor dezelfde uitdagingen, zowel waar het gaat om sociaal-
economische vraagstukken, als meer in het algemeen grote maatschappelijke kwesties. 
Wanneer de voor deelonderwerpen verantwoordelijke leden van al onze regeringen elkaar 
met grotere regelmaat ontmoeten, kunnen deze gezamenlijke uitdagingen het hoofd 
worden geboden. Ook de Benelux-regeringsleiders zullen de frequentie van hun 
onderlinge ontmoetingen indien mogelijk verder opvoeren, vergezeld van de ministers 
van Buitenlandse Zaken. 
 
De Benelux zal nieuwe taken vervullen, een nieuwe strategie ontwikkelen en een nieuwe 
politieke sturing krijgen. Het komt er voor onze organisatie op aan om zijn relevantie te 
behouden in een andere wereld, niet alleen met het oog op haar politieke en economische 
macht, maar ook, en vooral, met het oog op het leveren van innovatieve oplossingen voor 
alle Europeanen. Juist dezer dagen is de samenwerking bij de Europese agenda zeer 
actueel. De uitslag van het Ierse referendum over het Verdrag van Lissabon heeft Europa 
onmiskenbaar voor een serieus probleem gesteld. De Benelux is ervan overtuigd dat de 
Europese samenwerking en integratie moeten worden voortgezet; in het belang van onze 
burgers en alle Europeanen. De regeringen van de Benelux-landen spannen zich in voor 
een snelle afronding van hun nationale ratificatieprocessen van het Verdrag van Lissabon. 
Het is belangrijk dat de komende Europese Raad zich bezint op de ontstane situatie. Wij 
moeten daartoe de Ierse regering in de gelegenheid laten eerst haar eigen analyse daarvan 
op te stellen. 
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VERKLARING 

 

 

Bij de ondertekening van het Verdrag tot herziening van het Verdrag tot 

instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958  (hierna: het 

Verdrag), hebben de gevolmachtigde vertegenwoordigers van de Hoge 

Verdragsluitende Partijen het volgende verklaard: 

 

Met betrekking tot het gemeenschappelijk werkprogramma 

 

  Het gemeenschappelijk werkprogramma, genoemd in artikel 3, eerste lid, 

van het Verdrag, wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld. Het Comité 

van Ministers beziet, volgens de procedure van artikel 6, tweede lid, onder (b), 

van het Verdrag, elke twee jaar of het gemeenschappelijk werkprogramma 

aanpassing behoeft.  Het jaarplan genoemd onder artikel 6, tweede lid, onder (d), 

van het Verdrag geeft nadere uitwerking aan het gemeenschappelijk 

werkprogramma. 

 

Elementen van een gemeenschappelijk werkprogramma van toepassing 

vanaf de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag zijn bij deze Verklaring 

bijgevoegd. 

 

Dit initiële gemeenschappelijk werkprogramma dient er toe de continuïteit 

te verzekeren tussen het bestaande Verdrag tot instelling van de Benelux 

Economische Unie en het herziene Verdrag tot instelling van de Benelux Unie. 

Het dient er tevens toe een geleidelijke overgang mogelijk te maken naar een 

verdieping en verbreding van het Benelux takenpakket teneinde een dynamische 

invulling te kunnen geven aan de onderlinge samenwerking in een gewijzigde 

internationale context. 

 

De realisatie van dit gemeenschappelijk werkprogramma noodzaakt een 

politieke en hoogambtelijke sturing. De Hoge Verdragsluitende Partijen zullen er 

op toezien dat deze daadwerkelijk plaats vindt en indien nodig op ministerieel 

niveau. 
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Het  Secretariaat-generaal geeft uitwerking aan de elementen van het 

gemeenschappelijk werkprogramma. Het evalueert op regelmatige basis alle 

samenwerkingstrajecten en initieert daarop passende actie. Het ondersteunt de 

samenwerking in diplomatieke, logistieke en administratieve zin en rapporteert 

over de behaalde resultaten. 

 

 

Met betrekking tot het voorzitterschap van het Benelux Comité van Ministers 

 

Bij de inwerkingtreding van het Verdrag wordt artikel 9, tweede lid, van het 

Verdrag, als volgt uitgevoerd:  

a) Indien het Verdrag vóór 1 oktober van een bepaald jaar in 

werking treedt, wordt het voorzitterschap van het Comité 

van Ministers voor het resterende kalenderjaar vanaf de 

datum van inwerkingtreding bekleed door de Hoge 

Verdragsluitende Partij die op grond van artikel 20, tweede 

lid, van het Verdrag tot instelling van de Benelux 

Economische Unie van 3 februari 1958 op de datum van 

inwerkingtreding het voorzitterschap bekleedt.  

b) Indien het Verdrag op of na 1 oktober van een bepaald jaar 

in werking treedt, wordt het voorzitterschap van het Comité 

van Ministers voor het resterende kalenderjaar vanaf de 

datum van inwerkingtreding bekleed door de Hoge 

Verdragsluitende Partij die op grond van artikel 20, tweede 

lid, van het Verdrag tot instelling van de Benelux 

Economische Unie van 3 februari 1958 het voorzitterschap 

zou bekleden per 1 januari van het jaar volgend op het jaar 

van inwerkingtreding.  

 

Met betrekking tot de vertegenwoordiging in de Benelux Raad 

 

 De in artikel 13, eerste lid, van het Verdrag bedoelde vertegenwoordiger 

of vertegenwoordigers van ieder der Hoge Verdragsluitende Partijen vervult of 

vervullen binnen de overheidsdiensten in de Hoge Verdragsluitende Partijen de 
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functie van Secretaris-generaal, Directeur-generaal, dan wel een leidinggevende 

functie van een vergelijkbaar niveau.  

 

Met betrekking tot de contacten tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen 

en de Benelux Unie 

 

Elke Hoge Verdragsluitende Partij wijst een contactpunt aan dat zal 

optreden als coördinator in de betrekkingen tussen de betreffende Hoge 

Verdragsluitende Partij en de Benelux Unie.  

 

Met betrekking tot artikel 29, derde lid 

 

De onderhandelingen over de tussen het Koninkrijk België en de Benelux 

Unie te sluiten aanvullende overeenkomst zullen zo spoedig mogelijk na de 

ondertekening van start gaan met het oogmerk deze op korte termijn af te 

ronden. Deze overeenkomst heeft onder meer tot doel te komen tot een 

evenwichtiger samenstelling van het Benelux Secretariaat-generaal.   

 

Met betrekking tot de begroting 

 

1. De Overeenkomst van 14 januari 1964 tussen het Koninkrijk der 

Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg ter 

uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux 

Economische Unie wordt geacht te zijn gesloten ter uitvoering van artikel 22, 

tweede lid, van het Verdrag. 

 

2. Het Comité van Ministers stelt binnen drie maanden na de 

inwerkingtreding van het Verdrag per beschikking bedoeld in artikel 6, tweede lid, 

onder (a) van het Verdrag vast, welke vertegenwoordiger van elke Hoge 

Verdragsluitende Partij in de Raad optreedt als persoon bedoeld in artikel 26, 

tweede lid van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie.  
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Voor het Koninkrijk België  
 
Vertegenwoordigd door:  
de Federale Regering,  

 

 

de Vlaamse Regering,  

 

 

de Franse Gemeenschapsregering,  

 

 

de Waalse Regering,  

 

 

de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

 

 

de Duitstalige Gemeenschapsregering 

 

 
Voor het Groothertogdom Luxemburg 
 

 

 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden 


























