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Beschikkingen

BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot aanwijzing van een lid in de Raadgevende
Commissie bevoegd inzake ambtenarenrechtspraak voor de personen in dienst van de Benelux Unie
– M (2021) 14

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 8 van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut
van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van de personen in dienst van de Benelux
Economische Unie, ondertekend te ’s-Gravenhage op 29 april 1969,
Overwegende dat er een einde is gekomen aan de hoedanigheid van de heer E.J.M. Heijs als lid van de
Raadgevende Commissie bevoegd inzake ambtenarenrechtspraak voor de personen in dienst van de
Benelux Unie (hierna: de Raadgevende Commissie), waarin hij door het Benelux Comité van Ministers
bij beschikking M (2019) 8 werd aangewezen,
Op voorstel van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken,
Heeft het volgende beslist:
Artikel 1
Mevrouw B.J. van de Griend, senior raadsheer en adviseur in het ambtenarenrecht bij de Centrale Raad
van Beroep in Nederland, wordt aangewezen als lid in de Raadgevende Commissie.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

Gedaan te Brussel, op 16 september 2021.

De Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers,

S. WILMÈS
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BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend
rechter in het Benelux-Gerechtshof – M (2021) 15

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 3, leden 1 tot en met 3, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van
een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals laatst gewijzigd door het
op 15 oktober 2012 te Luxemburg ondertekende Protocol,
Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 7 april 2021 akte heeft verleend van het ontslag
van de heer S.J. Schaafsma als plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof,
Op voordracht van de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming,
Heeft het volgende beslist:

Artikel 1
De heer P.H. Blok, raadsheer in het Gerechtshof Den Haag, wordt benoemd tot plaatsvervangend
rechter in het Benelux-Gerechtshof.

Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

Gedaan te Brussel, op 1 oktober 2021.

De Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers,

S. WILMÈS
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BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een raadsheer en een
plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof – M (2021) 16

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 3, leden 1 tot en met 3, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van
een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals laatst gewijzigd door het
op 15 oktober 2012 te Luxemburg ondertekende Protocol,
Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 26 april 2021 akte heeft verleend van het
ontslag, per 1 mei 2021, van mevrouw A.M.J. van Buchem-Spapens als raadsheer in het BeneluxGerechtshof,
Op voordracht van de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming,
Heeft het volgende beslist:
Artikel 1
De heer V. van den Brink, plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof, wordt benoemd
tot raadsheer in het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 2
Mevrouw H.M. Wattendorff, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, wordt benoemd tot
plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

Gedaan te Brussel, op 1 oktober 2021.

De Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers,

S. WILMÈS
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BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een raadsheer en een
plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof – M (2021) 17

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 3, leden 1 tot en met 3, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van
een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals laatst gewijzigd door het
op 15 oktober 2012 te Luxemburg ondertekende Protocol,
Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 8 juli 2021 akte heeft verleend van het ontslag
van de heer Eric Dirix, per 16 juni 2021, als raadsheer in het Benelux-Gerechtshof, en van het ontslag
van de heer Benoît Dejemeppe, per 1 september 2021, als plaatsvervangend raadsheer in het BeneluxGerechtshof,
Op voordracht van de Belgische minister van Justitie,
Heeft het volgende beslist:
Artikel 1
De heer Bart Wylleman, raadsheer in het Hof van Cassatie van België, wordt benoemd tot raadsheer
in het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 2
De heer Koenraad Moens, raadsheer in het Hof van Cassatie van België, wordt benoemd tot
plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

Gedaan te Brussel, op 13 december 2021.

De Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers,

S. WILMÈS
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Aanbevelingen

AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende onderlinge afstemming ten
behoeve van de grensoverschrijdende dekking en het naadloos overpakken van het 5G-signaal
– M (2021) 18

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 6, lid 2, onder g), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie,
Overwegende dat de premiers van de Benelux-landen tijdens de Benelux-top op 3 oktober 2016
hebben benadrukt dat de digitale economie een krachtige katalysator is voor innovatie, groei en
sociale welvaart, en de ambitie en het potentieel van de drie landen hebben onderstreept om digitale
pioniers te zijn en als rolmodel te fungeren bij het bevorderen van de digitale eengemaakte markt
binnen de Europese Unie,
Overwegende dat de Benelux Interparlementaire Assemblee de regeringen van de Benelux-landen in
haar aanbeveling van 25 juni 2018 met betrekking tot zelfrijdende auto’s heeft verzocht bijzondere
aandacht te hebben voor de stabiliteit van de 5G-connecties bij grensovergangen, en dat het Benelux
Comité van Ministers op 7 december 2019 het belang daarvan heeft beaamd voor de realisatie van de
ambities inzake geautomatiseerde en geconnecteerde voertuigen,
Overwegende dat een goede grensoverschrijdende dekking en het naadloos overpakken van het 5Gsignaal tevens van belang is voor allerhande andere toepassingen in de landbouw-, industrie- en
dienstensector, alsook voor gebruik door consumenten en burgers meer algemeen,
Overwegende dat het intensieve grensverkeer binnen de Benelux en met de buurlanden des te meer
noopt tot onderling afgestemde maatregelen ten aanzien van de voortschrijdende uitrol van 5G binnen
de Europese Unie,
Overwegende dat aanbeveling (20)03 van het Comité van Elektronische Communicatie (“ECC”) van de
Europese Conferentie van de Administraties van Posterijen en Telecommunicatie (“CEPT”) van 23
oktober 2020 betreffende kaderstructuren om de grensoverschrijdende coördinatie te faciliteren van
TDD MFCN in de 3400-3800 MHz-frequentieband1 de CEPT-Administraties oproept om de in bijlage I
bij die aanbeveling gevoegde kaders (“Frame A” of “Frame B”) te gebruiken,

1

“ECC Recommendation (20)03 of 23 October 2020 on frame structures to facilitate cross-border coordination of
TDD MFCN in the frequency band 3400-3800 MHz”.
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Overwegende dat het wenselijk is dat de drie Benelux-landen daarvoor elk hetzelfde kader gebruiken
en dat zij dienaangaande reeds een voorkeur hebben uitgesproken voor “Frame A”,
Overwegende dat er bestaande lokale breedbandnetwerken zijn die gebruik maken van een
technologie die een “Frame A” structuur niet ondersteunt en waarvan de vergunningen nog niet de
afloopdatum hebben bereikt,
Beveelt aan:

Artikel 1. Onderlinge afstemming
1. De Benelux-landen worden uitgenodigd om met elkaar samen te werken met het oog op de
grensoverschrijdende coördinatie van de maatregelen die nodig zijn voor het gebruik van “Frame A”
als bedoeld in bijlage I bij bovengenoemde aanbeveling (20)3 van het ECC van de CEPT. Hierbij worden
tevens bilateraal afspraken gemaakt over de bescherming en uitfasering van bestaande lokale
breedbandnetwerken die “Frame A” niet ondersteunen.
2. Op verzoek van de Benelux-landen, kan die samenwerking plaatsvinden in het kader van een
ambtelijke werkgroep als bedoeld in artikel 12, onder b), van het Verdrag tot instelling van de Benelux
Unie.

Artikel 2. Externe betrekkingen
De Benelux-landen worden uitgenodigd om de buurlanden in te lichten over de in artikel 1 bedoelde
grensoverschrijdende samenwerking, en om hun waar nodig en wenselijk bij deze samenwerking te
betrekken.

Artikel 3. Inwerkingtreding en uitvoering
1. Deze aanbeveling treedt in werking op de dag van ondertekening.
2. De Benelux-landen worden uitgenodigd om de nodige maatregelen te nemen teneinde aan het
bepaalde in artikel 1, lid 1, en in artikel 2 van deze aanbeveling te voldoen.
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3. Deze aanbeveling doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de Benelux-landen op grond van
richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling
van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) 2, op grond van beschikking
nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een
regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking)3 of op grond van enige andere vigerende of toekomstige rechtshandeling vastgesteld in
het kader van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, op 15 december 2021.

De Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers,

S. WILMÈS

2
3

PB L 321 van 17.12.2018, blz. 36.
PB L 108 van 24.4.2002, blz. 1.
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