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81.000

Zoveel ministeriële besluiten werden op
Benelux-niveau genomen die juridisch bindend zijn
voor de drie landen. Dit op diverse domeinen.
Daar waar het in de jaren zestig nog ging over
Benelux-tarieven rond invoer van
landbouwproducten en voedingsmiddelen,
gaat het recent over onder andere wederzijdse
diplomaerkenning of toelaten van
grensoverschrijdend
ambulancevervoer.

In de ganse Benelux zijn er 81.000 grensarbeiders
actief. De Benelux-samenwerking faciliteert het
vinden van een gepaste job in het buurland door
actuele informatie ter beschikking te stellen via
brochures en een speciaal
daartoe ontwikkelde website.

350
Dat de Benelux aan de wieg stond van de EU is bekend.
Dat het die rol vandaag nog steeds vervult als labo voor
de Europese samenwerking misschien minder.
Artikel 350 van het Verdrag betreffende de werking
van de EU voorziet expliciet deze functie,
die enkel is voorbehouden voor de drie landen.
Of hoe iets uit het verleden nog steeds
brandend actueel is en diverse
toepassingen kent binnen
de samenwerking.

744

Minstens 168.000 patiënten steken de grens over in
de ruime Benelux-regio om zorg te genieten in het
buurland. Benelux onderneemt actie om de
grensoverschrijdende zorgverlening voor burgers
te vergemakkelijken en door samenwerking de
zorgkwaliteit te verbeteren.

Het aantal gezamenlijke controles op vrachtwagens
en autobussen neemt alsmaar toe tussen de drie
landen. Momenteel staat de teller op 744
voertuigen die onderworpen werden aan
gerichte Benelux-inspecties die de
verkeersveiligheid ten goede komen.
Deze samenwerking is geregeld
in een Benelux-verdrag.

#BENELUX60
De Benelux-landen werken dit jaar
60 jaar samen om het leven van hun
burgers en ondernemers te
vergemakkelijken en de Europese
integratie te bevorderen. Voor dit
jubileumjaar verzamelden we enkele
cijfers over het partnerschap tussen
de drie landen.

42
Zoveel gemeenten werken samen in een
grensoverschrijdende juridische structuur op basis van
een Benelux-overeenkomst. Deze gezamenlijke
projecten gaan over concrete noden in de
grensstreek zoals ouderenzorg,
vrijetijdsbesteding en tewerkstelling.
Benelux is in Europa een pionier op gebied
van grensoverschrijdende
samenwerking.

317.965
Dit is het totaal aantal Benelux merken en
modellen die geregistreerd staan bij het
Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom
in Den Haag. Het is al sinds de jaren zestig dat
de drie Benelux-landen gemeenschappelijke
wetgeving ontwikkelen om intellectuele
eigendom te beschermen. Benelux staat
hiermee ten dienste van de moderne en
innovatieve ondernemer.

168.000

6.000

Zoveel hectare groot is het huidige
grensoverschrijdende natuurpark De Kalmthoutse
Heide, gelegen in de Nederlandse provincie
Noord-Brabant en de Belgische provincie Antwerpen.
Het werd op initiatief van de Benelux opgericht op
basis van een Benelux-besluit in ’87.
Vanaf begin ’80 werkten de Benelux-landen
reeds nauw samen rond natuurbehoud en
landschapsbescherming. Duurzaamheid
is tot op vandaag een kernthema van
de Benelux-samenwerking.

400.000.000
Meer dan 400 miljoen inwoners maken deel uit van de
Schengenzone. Deze zone is in 1985 tot stand gekomen
toen de regeringsleiders van de Benelux samen met
Duitsland en Frankrijk in het gelijknamige plaatsje in
Luxemburg overeenkwamen vrij verkeer van personen
mogelijk te maken en de controles aan de binnengrenzen af te schaffen. Benelux had immers
sinds de jaren zestig al veel ervaring opgebouwd in dit domein. Later zijn andere landen tot de Schengenzone toegetreden.

735
Sinds 2015 worden door de lokale politie ongeveer
735 gezamenlijke politieacties uitgevoerd in
de grensstreek tussen Vlaanderen en Nederland
door de lokale politie. Dit is mogelijk dankzij het
Benelux-politieverdrag dat de veiligheid
van de burgers in de Benelux ten
goede komt.

134
Eén van eerste Benelux-aanbevelingen
in de jaren zestig was het harmoniseren van
wetgeving rond cacao en chocolade,
134 aanbevelingen later gaat het onder meer over
gezamenlijk optreden tegen sociale
fraude en de uitbouw van infrastructuur
voor laadpalen voor
duurzame wagens.

