JAARVERSLAG
2019

Grensverleggend
samenwerken

Colofon
Verantwoordelijke uitgever
De heer Alain de Muyser
Secretaris-generaal van de Benelux Unie
Regentschapsstraat 39 BE-1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 519 38 11
Redactie
Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie
Coördinatie
Dienst Strategie en Communicatie van de Benelux Unie
Datum: mei 2020
Deze publicatie is beschermd door auteursrecht.

Inhoud
•

VOORWOORD VAN HET COMITÉ VAN MINISTERS ................................................................................ 4

•

ACTIES VAN DE BENELUX-INSTELLINGEN ............................................................................................... 5

•

1.

Comité van Ministers ................................................................................................................. 5

2.

Secretariaat-Generaal ................................................................................................................ 8

BELEIDSVELDEN ...................................................................................................................................... 9
1.

ECONOMIE & INTERNE MARKT .................................................................................................... 10
De transitie naar duurzaam, digitaal en circulair........................................................................ 10
1.1. ENERGIE .................................................................................................................................. 10
1.2. TRANSPORT & LOGISTIEK
Benelux als proeftuin voor de nieuwe logistiek ...................................................................... 13
1.3. HANDEL & DIGITALISERING
Benelux als katalysator voor een snel veranderende markt .................................................. 17
1.4. CIRCULAIRE ECONOMIE
Van afvalprobleem naar Benelux-grondstoffenmarkt ............................................................ 19

2.

VEILIGHEID & SAMENLEVING
Het welzijn van de burger als oogmerk........................................................................................ 20
2.1. SENNINGENOVERLEG
Meer veiligheid in een Benelux zonder grenzen..................................................................... 20
2.2. ANDERE VEILIGHEIDSASPECTEN
Naar een veiligere Benelux ..................................................................................................... 26
2.3. FRAUDEPREVENTIE
Voor meer fiscale en sociale rechtvaardigheid ....................................................................... 27
2.4. DUURZAME SAMENLEVING
Belangen en uitdagingen voor de toekomstige generaties .................................................... 29
2.5. WERKEN IN DE BENELUX Over de grens werken zonder obstakels ........................................ 30
2.6. GRENSOVERSCHRIJDENDE GEZONDHEIDSZORG
Obstakels voor de patiëntenmobiliteit opheffen ................................................................... 33

•

WERKING BENELUX UNIE ..................................................................................................................... 34
1.

Benelux Kenniscentrum Grensoverschrijdende Samenwerking .............................................. 34

2.

Externe betrekkingen ............................................................................................................... 35
2.1.

Noordrijn-Westfalen (NRW) ........................................................................................ 35

3 / 38

•

VOORWOORD VAN HET COMITÉ VAN MINISTERS

Het jaarverslag is de maatstaf waaraan de dynamiek van de Benelux-samenwerking kan worden afgemeten.
Tal van events en ontwikkelingen zijn voorbeelden van de toegevoegde waarde van de Benelux Unie in
2019 en onderstrepen de rol van de Benelux als een voortrekker inzake integratie en samenwerking.
Bij de uitvoering van het jaarplan 2019 heeft het Luxemburgse voorzitterschap, met de ondersteuning van
het Secretariaat-Generaal, net als in het verleden, ingezet op het behalen van concrete resultaten die een
impact hebben op het dagelijkse leven van burgers en ondernemers.
Bijzondere nadruk werd onder meer gelegd op het beheersen van de klimaatopwarming en op
klimaatadaptatie. De grondslag voor het oprichten van een klimaatplatform in de Benelux is gelegd.
Tevens blijft de Benelux zich voorbereiden op de digitale toekomst en heeft zich erop toegelegd de digitale
infrastructuur tussen de drie landen te verbeteren om specifieke projecten met een gezamenlijke
meerwaarde voor de drie landen ook grensoverschrijdend mogelijk te maken. Vermeldenswaard zijn de
werkzaamheden met het oog op de ontwikkeling van een digitale vervoersagenda, de proef met de digitale
vrachtbrief, Mobility as a Service (MaaS) en de mobiele betalingen, de bevordering van de circulaire
economie, een betere grensoverschrijdende gezondheidszorg en de uitbreiding van de automatische
erkenning van diploma’s hoger onderwijs.
De belangen van consumenten en bedrijven in de Benelux vormden ook een centraal aandachtspunt, met
name de voortzetting van de gedachtewisselingen voor de uitvoering van de Benelux-aanbeveling inzake
territoriale leveringsbeperkingen (TSCs) in de Benelux die ertoe strekt de moeilijkheden voor bedrijven bij
de toegang tot toeleveringsnetwerken van hun keuze binnen de interne EU-markt een halt toe te roepen.
De Benelux heeft ook ingezet op de toekomstige implementatie van het nieuwe Beneluxpolitiesamenwerkingsverdrag, getekend op 23 juli 2018 en het optimaliseren van de operationele
politiesamenwerking, een betere risico-identificatie en -analyse, de aanpak van mensenhandel en de
Benelux heeft gewerkt aan de verbetering van de bestrijding van elk fraudetype.
De Benelux blijft ook een actieve aanjager van de regionale samenwerking: die met de Duitse deelstaat
Noordrijn-Westfalen, sinds 2008 ingesteld, heeft een nieuwe impuls gekregen met de ondertekening van
een nieuwe verklaring en zal dus structureel verder ontwikkeld en substantieel verder verdiept kunnen
worden. Tevens zijn de contacten, gezamenlijke initiatieven en intentieverklaringen geïntensiveerd, met
name met Frankrijk (meer specifiek de regio's Hauts-de-France en Grand Est) en de Baltische Staten. Verder
is voortaan met de inwerkingtreding op 1 mei 2018 van het hernieuwde Benelux-Verdrag inzake
grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking een volledige juridische toolbox aangeboden aan al
diegenen die een grensoverschrijdende samenwerking binnen of met partners aan weerskanten van de
grenzen van de Benelux willen opzetten of versterken.
Het welzijn, de welvaart en veiligheid van onze burgers en samenlevingen zijn immers slechts op lange
termijn haalbaar en vragen een dagelijkse dynamische en flexibele samenwerking. De projecten waarrond
onze drie landen in 2019 hebben samengewerkt, om steeds meer kansen voor gemeenschappelijke acties
te creëren, dragen ertoe bij dat de Benelux Unie ten volle haar rol van aanjager van het Europese project
speelt.
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• ACTIES VAN DE BENELUX-INSTELLINGEN
Dit verslag richt zich op de volgende Benelux-instellingen: het Comité van Ministers, de Raad en het
Secretariaat-Generaal. Er wordt geen melding gemaakt van de werkzaamheden van de Benelux
Interparlementaire Assemblee (‘Benelux-Parlement’) en evenmin van de werkzaamheden van het BeneluxGerechtshof. De samenwerking tussen de drie Benelux-landen op het gebied van buitenlands beleid komt
aan bod in een afzonderlijk jaarverslag dat door het alternerend voorzitterschap van het Comité van
Ministers wordt opgesteld.
Voor meer informatie over de hierna genoemde acties, evenementen en initiatieven verwijzen we
eveneens naar de website www.benelux.int en met name het onderdeel ‘Actueel’.

1. Comité van Ministers
Het Comité van Ministers is het hoogste beslisorgaan van de Benelux Unie en wordt in functie van het
thema samengesteld uit een of meerdere bevoegde ministers van elk land, al naar gelang zijn structuur en
organisatie.
Tijdens de lancering van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers op 5 februari werd
het jaarplan 2019 van de Benelux Unie officieel voorgesteld. Voor 2019 heeft het voorzitterschap
bijzondere nadruk gelegd op de versterking van de interne markt, de strijd tegen klimaatverandering, het
stimuleren van energietransitie en het bevorderen van digitalisering.
Het Comité van Ministers stelde, in samenstelling van de ministers van Financiën van de drie landen, op 10
oktober te Luxemburg een Benelux-aanbeveling vast om hun samenwerking in de gezamenlijke strijd tegen
fiscale fraude te versterken.
Het Comité van Ministers kwam op 9 december bijeen, in samenstelling van de ministers van Buitenlandse
Zaken van de drie landen. Tijdens deze bijeenkomst werden onder meer de prioriteiten voor 2020
vastgesteld door de ministers.
Daarnaast ondertekenden de energieministers van de Benelux-landen met hun ambtsgenoten van
Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland, binnen het Pentalateraal Energieforum, op 4 maart een
politieke verklaring om de nationale energie- en klimaatplannen nauw op elkaar af te stemmen.
De justitieministers ondertekenden op 6 juni een intentieverklaring om de grensoverschrijdende
informatie-uitwisseling tussen de betreffende diensten voor pre-employment screening te verbeteren.
De onderwijsministers ondertekenden met hun ambtsgenoten van de Baltische staten (Estland, Letland en
Litouwen) op 8 november een intentieverklaring over de automatische erkenning van de niveaus van de
diploma’s Hoger Onderwijs.
Tijdens de internationale dag van de mensenrechten op 10 december werd een intentieverklaring
ondertekend betreffende nieuwe stappen in de grensoverschrijdende samenwerking ter bestrijding van de
mensenhandel (sinds 2016) in aanwezigheid van de Luxemburgse minister van Justitie.
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Het Comité van Ministers keurde de volgende Benelux juridische instrumenten goed (exclusief
administratieve aangelegenheden betreffende het Secretariaat-Generaal):
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschikking M (2019) 2 tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het
Benelux-Gerechtshof;
Beschikking M (2019) 3 betreffende de reglementen van orde van het Benelux Comité van Ministers en
van de Benelux Raad;
Beschikking M (2019) 4 tot benoeming van een plaatsvervangend advocaat-generaal bij het BeneluxGerechtshof;
Beschikking M (2019) 5 tot benoeming van een plaatsvervangend advocaat-generaal bij het BeneluxGerechtshof;
Beschikking M (2019) 6 tot vervanging van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, twee leden en
een plaatsvervangend lid van de Raadgevende Commissie bevoegd inzake de rechtsbescherming van
personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen
of modellen);
Aanbeveling M (2019) 7 betreffende de fiscale samenwerking en de strijd tegen de fiscale fraude;
Beschikking M (2019) 8 tot aanwijzing van een lid en diens plaatsvervanger in de Raadgevende
Commissie bevoegd inzake ambtenarenrechtspraak voor de personen in dienst van de Benelux Unie;
Beschikking M (2019) 9 tot aanwijzing van een lid in de Raadgevende Commissie bevoegd inzake
ambtenarenrechtspraak voor de personen in dienst van de Benelux Unie;
Beschikking M (2019) 10 tot aanwijzing van een nieuwe Belgische commissaris;
Beschikking M (2019) 11 tot benoeming van een rechter in het Benelux-Gerechtshof;
Beschikking M (2019) 13 betreffende de algemene wederzijdse erkenning van de hoedanigheid van
gekwalificeerd persoon op het gebied van gezondheid en hygiëne van vrij wild;
Beschikking M (2019) 14 betreffende de wijziging van het financieel reglement van het SecretariaatGeneraal;
Beschikking M (2019) 18 tot benoeming van een plaatsvervangend raadsheer in het BeneluxGerechtshof;
Beschikking M (2019) 19 tot het verlenen van eervol ontslag uit zijn functie aan de secretaris-generaal
van de Benelux Unie;
Beschikking M (2019) 20 tot benoeming van een adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie;
Beschikking M (2019) 21 tot benoeming van de secretaris-generaal van de Benelux Unie;
Beschikking M (2019) 22 tot het verlenen van eervol ontslag uit zijn functie aan een adjunct-secretarisgeneraal van de Benelux Unie.

Daarnaast maakt dit jaarverslag zo nodig melding van de stand van zaken met betrekking tot de
voorbereiding van Benelux-beschikkingen, -aanbevelingen of -overeenkomsten inzake aangelegenheden
zoals arbeidsmobiliteit in de maritieme sector, eHealth, de strijd tegen de sociale fraude, de implementatie
van het nieuwe Benelux-politieverdrag, enz.
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Het Comité van Ministers beantwoordde volgende aanbevelingen en vragen van de Benelux
Interparlementaire Assemblee:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanbeveling betreffende de Benelux-samenwerking op het gebied van het management van
incidenten rond voedselveiligheid, gevolg gevend aan de fipronilcrisis (892/2);
Aanbeveling betreft de gevolgen van Brexit voor de Benelux (897/3);
Aanbeveling betreffende de weesgeneesmiddelen (895/3);
Aanbeveling betreffende de politiesamenwerking in de drie lidstaten van de Benelux inzake de
grensoverschrijdende drugsproblematiek (896/3);
Schriftelijke vragen van de leden Martijn van Helvert en mevrouw Patricia Creutz inzake de zinkmijn
Moresnet i.r.t. de Einsteintelescoop;
Schriftelijke vragen van mevrouw P. Creutz inzake de terugbetaling van accijnzen op diesel ;
Aanbeveling over de promotie en uitbreiding van uitzonderingszones in de drie lidstaten van de
Benelux (902/2);
Schriftelijke vragen van de leden Martijn van Helvert en Jef Van den Bergh inzake spoorlijn LuikMaastricht;
Aanbeveling met betrekking tot de bevordering van vrachtvervoer per spoor binnen de Benelux
(899/3);
Aanbeveling met betrekking tot duurzame mobiliteit (890/3);
Aanbeveling met betrekking tot zelfrijdende auto’s (898/3);
Aanbeveling betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de Benelux (894/3).

Volgend verslag werd aangeboden aan de Benelux Interparlementaire Assemblee:
Jaarverslag 2018 van de Benelux Unie.
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2. Secretariaat-Generaal
Het Secretariaat-Generaal is de centrale spil van het uitvoerende deel van de Benelux Unie. Het beschikt
over de nodige kennis en ervaring die in de loop der jaren is opgedaan, levert strategische, procesmatige en
facilitaire steun en is een overlegplatform van de drie landen. Dit vaste steunpunt biedt het voordeel dat
dwarsverbanden tussen de verschillende thema’s en initiatieven kunnen worden gelegd en, in voorkomend
geval, sommige administratieve hobbels gemakkelijker kunnen worden genomen. Het SecretariaatGeneraal beschikt eveneens over een uitgebreid netwerk van contactpunten met overheden en instellingen
binnen en buiten de Benelux.
Wat is de rol van het Secretariaat-Generaal?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Stimuleren van de samenwerking door praktische en inhoudelijke voorstellen uit te werken en ze
vervolgens ter goedkeuring voor te leggen aan de vertegenwoordigers van de drie Benelux-landen;
Toetsen van voorstellen voor nieuwe initiatieven van een van de partners en zelf eigen voorstellen
doen;
Actief bijdragen aan het streven naar compromissen om de samenwerking vooruit te helpen;
Voorbereiden van de agenda, de verslaglegging doen en zorgen voor de opvolging van de
afgesproken actiepunten;
Bekleden van het voorzitterschap bij bepaalde werkvergaderingen;
Ondersteunen van de landen bij de uitwerking van het juridische en het praktische kader voor de
afgesproken actiepunten;
Optreden als procesbeheerder, met name bij de uitwerkingsfase;
Organiseren, beleggen en faciliteren van vergaderingen, symposia en conferenties die binnen de
opdracht van het Secretariaat-Generaal vallen;
Erover waken dat de Benelux-werkgroepen voldoende aandacht schenken aan relevante
ontwikkelingen op het gebied van EU-regelgeving en -beleid;
Voorbereiden van de juridische instrumenten van het Comité van Ministers (Beneluxbeschikkingen, -aanbevelingen, -richtlijnen, -verdragen);
Opvolgen van het goedkeuringsproces met betrekking tot de juridische Benelux-instrumenten;
Zorg dragen voor de beantwoording en – voor zover de aanbevelingen betrekking hebben op de
activiteiten binnen het Secretariaat-Generaal – opvolging van de aanbevelingen van de Benelux
Interparlementaire Assemblee;
Voorbereiden van het jaarplan en het jaarverslag ten behoeve van het Comité van Ministers en
bewaken van de voortgang;
Voorbereiden van de begroting van het Secretariaat-Generaal;
Uitvoering van de begroting;
Communicatie.
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•

BELEIDSVELDEN
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1. ECONOMIE & INTERNE MARKT
De transitie naar
duurzaam, digitaal en circulair
1.1. ENERGIE
STRATEGISCH OVERLEG
Het strategisch overleg Energie van de Penta-landen werd gelanceerd door het Luxemburgse
voorzitterschap waarbij sterk de nadruk werd gelegd op de verdere uitwerking en uitwisseling rond de
nationale Energie- en Klimaatplannen. De directeuren-generaal belast met klimaatvraagstukken zagen
elkaar dit jaar eenmaal en spraken daarbij onder andere hun ambitie uit om tot een Benelux Klimaat
Platform te komen.
Voor het Noordzee overleg werd onder Deens voorzitterschap op ministerieel niveau zowel in juni als in
december overlegd. Bij de laatste zitting werden een nieuwe structuur en het werkprogramma voor de
komende drie jaar vastgelegd.
Verhogen van de voorzieningszekerheid en versterken van de elektriciteitsmarkt in de Benelux door het
Pentalateraal Energie Forum1
De allereerste Penta-elektriciteitscrisisoefening in 2018 bracht een aantal verbeterpunten aan het licht.
Daarom stelden alle Penta-landen vorig jaar op een gestructureerde wijze hun elektriciteitscrisisplannen
aan elkaar voor. Experts uit crisisdepartementen namen deel aan de besprekingen. De lessen die de landen
uit het overzicht trokken, nemen ze nu mee in de implementatie van de Europese
risicoparaatheidsverordening voor elektriciteit (Verordening (EU) 2019/941).
De Penta-netbeheerders, in nauw overleg met de ministeries van energie en toezichthouders, maakten
voor de derde keer een leveringszekerheidsstudie op Pentalateraal niveau. Voor deze studie gingen de
experts aan de slag met het toepassen van flow based, oftewel een model gebaseerd op de werkelijke
fysieke elektriciteitsstromen in het grensoverschrijdende elektriciteitsnet. De studie maakt ook gebruik van
de meest recente cijfers op het vlak van uitstap uit kolen en nucleair, om het evenwicht in vraag en aanbod
de komende jaren in te schatten in de bredere Benelux-regio. De definitieve oplevering is voorzien voor
2020.
De periodieke bespreking tussen overheden, netbeheerders, toezichthouders en marktpartijen over de
resultaten van de flow-based marktkoppeling werd doorkruist door ontwikkelingen op Europees niveau.
Ten eerste was er onvoldoende animo om op het niveau van Penta (= Centraal-West-Europa) te werken
rond indicatoren. Het design van de elektriciteitsmarkt is vandaag namelijk geschoeid op het niveau van
CORE (= Centraal-West-Europa + Centraal-Oost-Europa). Ten tweede ging de prioriteit naar hoe de ‘70%’
regel, waarbij op korte termijn 70% van de interconnecties opengesteld moet worden voor
grensoverschrijdende handel, geïnterpreteerd, geïmplementeerd en gemonitord kan worden. Ten slotte
ging veel aandacht naar hoe bestaande afspraken rond redispatch en countertrading zijn georganiseerd en
mogelijk verbeterd kunnen worden. Ook de afspraken met Zwitserland werden verder uitgewerkt.

1

Pentalateraal Energie Forum
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Verhogen van de leveringszekerheid van laagcalorisch gas
In het licht van de verdere afbouw van de gasproductie van het ‘Groningen veld’ vonden meerdere
overleggen van het Gas Platform plaats, waarbij wordt voorgesorteerd op het EU Gaspakket. Naar
aanleiding van Verordening (EU) 2017/1938 betreffende maatregelen tot veiligstellen van de
gasleveringszekerheid, heeft de met deze verordening ingestelde L-gas Risico Groep (bestaande uit
Nederland, België, Frankrijk en Duitsland) regionale hoofdstukken opgesteld voor de door deze landen bij
de Europese Commissie in te dienen nationale preventieve actieplannen en noodplannen.
Faciliteren van de transitie naar een koolstofarme economie
Gedurende het overleg tussen de directeuren-generaal belast met klimaatvraagstukken werden prioriteiten
gedeeld en werd de basis gelegd voor een Benelux Klimaat Platform. Op de VN-Klimaattop in Madrid van 2
tot 13 december bundelden de landen opnieuw hun krachten voor een gezamenlijk Benelux-EIB (European
Investment Bank) Paviljoen.
De Penta-ministers ondertekenden op 4 maart de politieke verklaring inzake samenwerking rond de
geïntegreerde energie-en klimaatplannen2. Tussen april en juni gaven experts uitvoering aan de politieke
ambities. Op 25 juni stemden de Penta-ministers tijdens hun meeting in Luxemburg een gezamenlijk Pentahoofdstuk af dat elk land in het eigen geïntegreerde energie- en klimaatplan zal toevoegen. Experts
begonnen met het operationaliseren van dit gezamenlijke hoofdstuk. Op 21 en 22 oktober vond op
initiatief van het Luxemburgse voorzitterschap een buitengewone Penta ministeriële conferentie plaats
rond elektro-mobiliteit.
Ook in het kader van de Noordzee samenwerking kwamen de landen een gezamenlijk hoofdstuk overeen
voor de geïntegreerde energie-en klimaatplannen. High Level overleg in mei finaliseerde de grote lijnen en
de ministers van de landen rond de Noordzee stemden het hoofdstuk af op hun vergadering in juni in
Esbjerg. Daar engageerden de landen zich ook tot het ontwikkelen van 70 GW offshore windenergie in hun
wateren tegen 2030. Op de ministeriële vergadering van 4 december werden aanbevelingen uit alle
werkgroepen van de Noordzee samenwerking aangenomen en gaf men het startschot voor de opmaak van
een nieuw werkprogramma. Na High Level overleg in november, spraken ook de ministers hun steun uit
voor een nieuw programma voor de komende drie jaar, met een nieuwe structuur en behoud van het
Secretariaat-Generaal als centrale basis voor de samenwerking.
Samenwerken op het gebied van duurzame waterstof
De Benelux-landen sporen de administratieve en juridische barrières in verschillende waterstofapplicaties
op met de ambitie om enkele van deze barrières via Benelux-instrumenten op te lossen en zo de
energietransitie te bevorderen door ten volle gebruik te kunnen maken van waterstof als energiedrager en
opslagmedium. Er heeft ook een uitwisseling plaatsgevonden over het systeem van garanties van
oorsprong voor hernieuwbare waterstof. Het overleg over waterstof is in het kader van het Pentalateraal
Energieforum uitgebreid met de buurlanden, waarbij de Benelux-landen ambiëren om waterstof middels
dit regionale forum hoog op de Europese agenda te zetten (European Green Deal).
Bovendien vormde het Secretariaat-Generaal het afgelopen jaar het kader voor meerdere bijeenkomsten
die de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van waterstof tussen de EU-landen alsook tussen
regio´s bevorderen (Europees Platform Hydrogen Valleys, Europese week van de Duurzame Energie).
Bijzondere vermelding in dit kader verdient de aanwijzing door de ‘EU Gemeenschappelijke Onderneming
Waterstof’ (FCH JU) om de regio Noord-Nederland als eerste ‘Hydrogen Valley´ in Europa aan te wijzen, die
als proeftuin voor de ontwikkeling van groene waterstof zal fungeren.

2

Politieke verklaring inzake samenwerking rond de geïntegreerde energie-en klimaatplannen
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Inzetten van kennis en expertise voor de energietransitie
De activiteiten van het Benelux Energie Expertise Netwerk3 waren gelieerd aan zijn missie van het
ondersteunen van de energietransitie in de Benelux. In lijn met zijn kernthema’s en opdracht faciliteerde
het netwerk in april een masterclass waterstof en in september de ‘connected energy conference’ met
focus op nieuwe business modellen rond energie. In oktober ondersteunde het netwerk de deelname van
het Secretariaat-Generaal aan de conferentie ‘Wind meets Gas – North Sea Energy & the Hydrogen
Economy: a Pentalateral and Nordic Perspective’ en het ‘regionaal waterstof ontbijt’ dat tijdens deze
conferentie door het Secretariaat-Generaal georganiseerd werd.

3

Benelux Energie Expertise Netwerk
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1.2. TRANSPORT & LOGISTIEK
Benelux als proeftuin voor de nieuwe logistiek
STRATEGISCH OVERLEG
Het Directiecomité Verkeer en Vervoer vond plaats op 23 oktober in Luxemburg. In dit overleg werd onder
andere gewezen op de voortrekkersrol van de Benelux in Europa en werd ook de ambitie uitgesproken om
resultaten in een Europees kader onder de aandacht te brengen.

Klaarstomen van de Benelux voor de digitale toekomst - het ontwikkelen van een digitale
transportstrategie
Proefproject Digitale vrachtbrief
Evaluatiesessies met respectievelijk de binnen de proef erkende softwareproviders, de
wegvervoersinspectiediensten en de transport- en verladerssector vonden plaats. Allen waren zeer positief
en kenden als gezamenlijke conclusie dat toegewerkt moet worden naar een zogenaamd ‘common access
point’ via hetwelk de bevoegde autoriteiten gegevens digitaal kunnen opvragen bij alle deelnemende
softwareproviders.
Dat dit project ondertussen een voortrekkersrol in de EU speelt, bleek wederom door het regelmatig
bijwonen van de werkoverleggen door de Europese Commissie. De ontwerpverordening rond elektronische
vrachtvervoerinfo (COM (2018) 279) is voor een zeer aanzienlijk deel geïnspireerd op de opzet van de
Benelux-proef digitale vrachtbrief. De betreffende verordening, die naar verwachting in 2025 in werking zal
treden, verplicht overheden om digitaal aangeleverde transportgegevens te accepteren.
Besloten is om de proef, die in november 2020 afloopt, te verlengen en het doel ervan te richten op de
inwerkingtreding van de genoemde verordening. Ook is besloten om het vervoer van gevaarlijke stoffen en
van afvalstoffen mee op te nemen in het doel van de proef en om er een e-call functie aan te verbinden,
waardoor bijvoorbeeld bij ongevallen er direct informatie beschikbaar is voor eventuele hulpdiensten.
Documentloos varen
Ook de binnenvaart valt binnen de reikwijdte van de hierboven genoemde ontwerpverordening. Als
voornaamste spelers, samen met Noordrijn-Westfalen, binnen Europa op het gebied van binnenvaart,
hebben de Benelux-landen een gezamenlijk belang om het voortouw te nemen bij dergelijke
ontwikkelingen. Er werd besloten om een gezamenlijke proef op te zetten waarin Noordrijn-Westfalen ook
actief participeert. Er zijn grote stappen gezet in het inventariseren van alle data-elementen die onder de
verordening vallen en dus meegenomen zullen worden in de proef. Vanwege de sterke dwarsverbanden
met de e-cmr proef zijn de noodzakelijke personele verbindingen gelegd tussen beide overleggen.
Zowel met betrekking tot de verdere uitwerking van de proef met de digitale vrachtbrief als met betrekking
tot documentloos varen wordt nadrukkelijk gekeken naar het delen van data ten behoeve van intermodaal
vervoer.
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Digitalisering communautaire vervoersvergunning
Dit project heeft grote vertraging opgelopen omdat de juridische basis voor een Benelux-proef niet meer
aanwezig is.
Gedurende de besprekingen bleek namelijk dat het vergunningenregime neergelegd in beschikking M (91)
204 van het Comité van Ministers geen toepassing meer vindt in de landen. Dat regime bepaalde dat intraBenelux-vervoer uitgevoerd mag worden op basis van de vergunningvereisten die voor nationaal vervoer in
een Benelux-land gelden. Op die basis zou een eigen digitaal intra-Benelux-regime met betrekking tot de
communautaire vervoersvergunning te verantwoorden zijn geweest. De communautaire
vervoersvergunning wordt nu ook geëist door de landen voor intra-Benelux-vervoer. Beschikking M (91) 20
zal dus in die zin ook worden aangepast.
Smart shipping
Het Directiecomité Verkeer en Vervoer heeft opdracht gegeven om bij het bedrijfsleven de belangstelling te
onderzoeken voor een proefproject rond autonoom varen.
Verdiepen van de samenwerking van inspectiediensten en het uitbreiden ervan naar de buurlanden
In het kader van de tenuitvoerlegging van een beschikking van het Comité van Ministers betreffende de
grensoverschrijdende gegevensuitwisseling inzake risicoclassificatie voor wegvervoerinspectie5 zijn nadere
afspraken gemaakt.
Om tot digitale uitwisseling op Benelux-niveau te komen is afgesproken dat elk gewest/land ruwe gegevens
volgens een vooraf bepaalde gegevensstructuur naar een databank stuurt, dat deze gegevens er worden
samengevoegd en elk gewest/land ze kan gebruiken om zijn eigen risiconiveau vast te stellen volgens zijn
eigen methode. Doel daarbij is ook dat het systeem zelf het risiconiveau toekent. De opstelling en
uitwerking van een gedetailleerd projectvoorstel is prioriteit voor de eerste helft van 2020.
Verbeteren van de bereikbaarheid door infrastructuur beter te benutten – het ontwikkelen van Mobility
as a Service (MaaS)
Binnen het Benelux-/NRW-overleg werd in de eerste plaats ingezet op het uitwisselen van kennis en
informatie over diverse initiatieven die spelen binnen de verschillende landen en regio’s. Er werd met
succes gewerkt aan een standaard met betrekking tot gegevensuitwisseling voor deel-auto’s en deel-fietsen
welke inmiddels ook is uitgebreid naar openbaar vervoer (Transport Operator MaaS Provider API). Hiermee
kunnen ook apps aan elkaar gekoppeld worden. Besloten is om nu prioriteit te geven aan de vaststelling
van een standaard voor internationale openbaar vervoer betalingen.
Ten slotte werd besloten om gezamenlijk te werken aan het opzetten van een demonstratieproject waarin
voor potentiële deelnemers aan MaaS en voor overheden inzichtelijk wordt gemaakt hoe MaaS in de
praktijk op een veilige manier werkt en waarin nieuwe standaarden en concepten kunnen worden
uitgetest. Een concreet projectvoorstel wordt momenteel uitgewerkt. Zoals eerder afgesproken worden de
contacten met dit grensoverschrijdende MaaS-proefproject in het Nederlands/Duits/Belgisch grensgebied
nadrukkelijk onderhouden.

4

Beschikking van het Comité van Ministers inzake de vaststelling van de voorwaarden waaronder in een Benelux-land
gevestigde ondernemers in de andere Benelux-landen worden toegelaten tot het beroepsgoederenvervoer over de
weg
5
Beschikking van het Benelux Comité van Ministers betreffende de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling inzake
risicoclassificatie voor wegvervoerinspectie
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Uitrollen van een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
De Benelux-landen bespraken samen het voortgangsrapport met betrekking tot de uitvoering van de
nationale kaders betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Er werd op 21 en
22 oktober een ministeriële conferentie georganiseerd op Pentalateraal niveau, waarbij de transport- en de
energiesector betrokken waren om de impact van elektromobiliteit op het elektriciteitsnet te evalueren en
te voorspellen.
Veilige en beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen
Op 6 november is een rondetafel met overheden, de sector en Europese instellingen georganiseerd. Op
basis van de resultaten van dit overleg werd besloten te starten met een Benelux-projectgroep, die zal
werken aan een Benelux-visiedocument.
Verzekeren van grensoverschrijdende dienstverlening met drones
De Benelux-landen hebben overleg gepleegd over de toepassing van de EU-droneregelgeving. Het overleg
was erop gericht het examen en de opleiding voor bestuurders van drones, de standaardscenario’s en de
vlieggebieden onderling af te stemmen. Dit Benelux-initiatief geniet ondertussen sterke Europese interesse
en wordt tevens bijgewoond door experten uit Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.
Bevorderen van samenwerking rond milieuzones
Op 19 februari heeft een eerste rondetafel plaatsgevonden waarbij steden, regionale en nationale
overheden betrokken waren. De Benelux-landen hebben informatie uitgewisseld over de verschillende
milieuzones en hebben intensief gekeken naar mogelijkheden voor de uitwisseling van technische gegevens
ten behoeve van de handhaving. Tijdens de vergadering van het Directiecomité van 23 oktober hebben de
Benelux-landen zich gecommitteerd om deze gegevens met elkaar uit te gaan wisselen. De praktische
implementatie zal in 2020 verder lopen.
Verbeteren van bereikbaarheid door stimulering van fietsgebruik
De Benelux-landen hebben best practices uitgedeeld op het vlak van fietsbeleid, m.b.t. wetgeving
elektrische fiets, grensoverschrijdende fietssnelwegen, fietsveiligheid, stimuleringsmaatregelen en
fietsinfrastructuur. Hierbij werden enkele pregnante verschillen blootgelegd die voor de gebruikers tot
onduidelijkheden kunnen leiden. Het Directiecomité Verkeer en Vervoer heeft op 23 oktober besloten om
een ministerieel event te gaan organiseren in de loop van 2020 om het gebruik van de fiets verder te
stimuleren in de Benelux-landen en een signaal af te geven naar de EU.
Verbeteren van de administratieve en gerechtelijke douanesamenwerking
Uitvoering van de pilot rond de digitalisering van gewasbeschermingscertificaten tussen de Benelux en
India. Het project werd ondertussen afgerond en het eindrapport werd succesvol voorgesteld op de
internationale ASEM-conferentie, waar het op veel buitenlandse belangstelling kon rekenen. Waar het gaat
om de administratieve en strafrechtelijke samenwerking is een lijst van Benelux-contacten opgesteld. De
hoge vertegenwoordigers van de douanediensten zijn op 16 oktober bijeengekomen voor hun jaarlijks
strategisch overleg.
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Samenwerking met andere staten, deelstaten en internationale organisaties: Euro Contrôle Route (ECR)
De procedure ter oprichting van de ECR6 Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)
verkeert in een afrondende fase. De nationale goedkeuringsperiode van zes maanden van de conventie en
statuten zijn afgerond en de finale documenten zijn door de lidstaten vertaald.
De resultaten van de zeven gecoördineerde controles verduidelijken de stijging van manipulaties en de
noodzaak van kennisdeling onder inspectiediensten. Het gediversifieerde opleidingsprogramma
(uitwisselingen, Master/Expert Classes en workshops) legt de focus op het detecteren van de nieuwste
manipulaties, het verbeteren van de handhaving van de regels die gelden voor het veilig vervoer van
gevaarlijke stoffen over de weg en brengt de verschillende Europese handhavers met elkaar in contact.

6

Euro Contrôle Route

16 / 38

1.3. HANDEL & DIGITALISERING
Benelux als katalysator voor een snel veranderende markt
STRATEGISCH OVERLEG
Er vond geen hoogambtelijk strategisch overleg plaats. Wel is in overleg met de economische Beneluxcoördinatoren afgesproken om naar een dergelijk overleg toe te werken in het licht van de inventarisatie
exercitie rondom de ‘Nieuwe Interne Markt’, waarbij de prioriteiten voor de eigen Benelux Interne Markt,
alsook richting de nieuwe Europese Commissie, in kaart worden gebracht.

Versterken van de interne markt voor retail
Territoriale Leveringsbeperkingen (TLBs)
De samenwerking van de Benelux-landen rond TLBs concentreerde zich op de mogelijke rol van
mededingingsrecht, parallelimport en ‘BtoB-geoblocking’. Ook relevante nationale ontwikkelingen en
initiatieven werden uitvoerig besproken. Bij de herziening van de Europese groepsvrijstellingsverordening
werd in een gezamenlijke Benelux-brief aan de Europese Commissie aandacht gevraagd voor TLBs.
Daarnaast werden TLBs tijdens een door het Secretariaat-Generaal gefaciliteerde publieke discussie van de
Benelux-mededingingsautoriteiten expliciet aan de orde gesteld (zie hieronder).
De voortrekkersrol van de Benelux op Europees niveau werd voortgezet. De discussies in de Benelux
genoten grote aandacht van de Europese Commissie. In de aanloop naar de Europese studie naar TLBs
vond een gesprek plaats tussen DG Grow en het Secretariaat-Generaal en tijdens de Europese high-level
conferentie in juni stelde Luxemburg de TLBs ter discussie. In november ten slotte werd het SecretariaatGeneraal uitgenodigd zijn enquête naar TLBs uit 2018 te presenteren tijdens een workshop van de
Europese associatie van detailhandel.
Digitaal kennis- en informatiepunt detailhandel Benelux
In samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en relevante sectororganisaties van de drie
Benelux-landen is een digitaal kennis- en informatiepunt voor de detailhandel in de Benelux ontwikkeld.
Het platform wil de internationalisering van de detailhandel in de Benelux bevorderen.
Stedenconferentie ‘Vitale Binnensteden – de Rol en betekenis van Winkelgebieden’
In het kader van zijn werk rond de Benelux-markt voor detailhandel organiseerde het Secretariaat-Generaal
op 26 september een conferentie rond de betekenis van winkelgebieden voor de vitaliteit van
binnensteden. Aan de conferentie namen m.n. middelgrote en kleine steden uit alle Belgische gewesten,
Nederland, Luxemburg en Noordrijn-Westfalen deel. Ook verenigingen van steden en gemeenten,
detailhandelsassociaties, ministeries en de Europese Commissie namen deel aan deze conferentie.

17 / 38

Retail – productvereisten
De Benelux-landen hebben in het kader van productvereisten hun aandacht gevestigd op de samenwerking
op het vlak van voedselcontactmaterialen. In dit licht is afgesproken om te kijken naar mogelijkheden om
de Raad van Europa resoluties gezamenlijk om te gaan zetten in een Benelux-beschikking, te beginnen met
de resolutie over metalen en legeringen.
Andere
Mededingingsrecht in de digitale economie
Naar aanleiding van een memorandum van de Benelux-mededingingsautoriteiten faciliteerde het
Secretariaat-Generaal op 20 november een publieke discussie over mededingingsrecht en digitalisering. De
drie voorzitters van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse mededingingsautoriteiten presenteerden
hun gezamenlijk memorandum ‘toezicht mededinging in de digitale economie’ en bespraken de
uitdagingen van de digitale economie voor mededingingsautoriteiten, mogelijke oplossingen en
mogelijkheden tot samenwerking.
Verbeteren van de dekking van het 4G- en 5G-netwerk voor een sterke digitale positie
De Telecom-experten hebben zich naast hun nuttige overleggen met Europa (DG Connect) gericht op de
beantwoording van aanbeveling 898/2 van de Benelux Interparlementaire Assemblee. In afwachting van
verdere EU-regelgeving is in overleg met het Luxemburgse voorzitterschap veel aandacht besteed aan de
5G-conferentie ‘Innovation Across Borders’ in Luxemburg op 11 en 12 december.
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1.4. CIRCULAIRE ECONOMIE
Van afvalprobleem naar Benelux-grondstoffenmarkt
STRATEGISCH OVERLEG
Er vond geen strategisch overleg plaats. Op verzoek van de delegaties werd besloten toe te werken naar
een eerste strategisch overleg begin 2020. Er bestaat een behoefte aan een betere inkadering om zowel de
structuur van de werkgroepen als de inhoud van de overleggen meer sturing vanuit hoogambtelijk niveau
te geven.

Bevorderen van de circulaire economie
Op 25 september vond – in nauwe samenwerking met de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden –
de Benelux Circular Conference plaats, met een focus op zowel productie/eco-design als recycling/afval.
Actieve kennisdeling vond plaats door zowel academische alsook pragmatische inleidingen gecombineerd
met paneldiscussies waarbij zowel nationaal als Europees beleid aan bod kwamen. Bovendien werden een
aantal succesvolle projecten voorgesteld uit de verschillende Benelux-regio´s. De partners deelden
bovendien informatie over onder andere de financiering van de circulaire economie en voorbeelden van
circulaire bouw- en infrastructuurprojecten. In navolging van Nederland en Luxemburg organiseerde België
de Circular Economy Hotspot in november.
Stimuleren van het gebruik van afval als grondstof
Door de Benelux Circular Conference, zijn de recycling en afvalfederaties bekend geworden met de
mogelijkheden die de regionale samenwerking kan bieden en als gevolg daarvan presenteerden zij een
gemeenschappelijk standpunt. Hierin worden vier concrete aanbevelingen gedaan, waaronder een
voorstel om bindende afspraken te maken over einde-afval-criteria voor papier. Een andere conclusie van
de conferentie was dat de Benelux-landen de faciliteiten hebben om een verschil te maken, hetgeen werd
onderbouwd met cijfers en data.
Bijkomend werd een eerste themavergadering georganiseerd waarin werd besproken hoe tapijten beter
gerecycled zouden kunnen worden, waar reeds enkele voorstellen uit voort kwamen.
Promoten van de ‘repareerbaarheid van goederen’
De Benelux-studie repareerbaarheid7 werd verder besproken en informatie werd ingewonnen over de
wensen die vanuit de dagelijkse praktijk bestaan om stappen vooruit te kunnen zetten. Het is nu van belang
om eerst een overzicht te hebben van de initiatieven die binnen de landen en Europa genomen worden,
zodat een gezamenlijke actie beter gecoördineerd kan worden.

7

Benelux-studie repareerbaarheid
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2. VEILIGHEID & SAMENLEVING
Het welzijn
van de burger als oogmerk
2.1. SENNINGENOVERLEG
Meer veiligheid in een Benelux zonder grenzen
De Centrale overleggroep Senningen (COG) heeft de opdracht te zorgen voor een adequate en reguliere
monitoring van de Senningen-samenwerking. Dit gremium heeft op 24 september vergaderd. Tijdens dit
overleg is overeengekomen om in ieder geval nog een Hazeldonk-overleg te organiseren onder Luxemburgs of
Nederlands voorzitterschap waarbij gekeken wordt naar de invulling, al dan niet het voortbestaan van het
Hazeldonk-overleg, waarvan ook Frankrijk deel uitmaakt. Ook is besloten dat het Secretariaat-Generaal de
eerstvolgende vergadering zal faciliteren.

2.1.1. POLITIESAMENWERKING
Een voorbeeld voor Europa
Het Benelux Strategisch overleg Politie is het hoogste ambtelijke orgaan voor politiesamenwerking tussen de
drie landen en stuurt de technische werkgroepen aan. Het overleg heeft plaatsgevonden op 26 april en 28
november. Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft de balans opgemaakt van de lopende samenwerking.
Ten behoeve van deze monitoring hebben de coördinatoren van de politie in samenwerking met het
Secretariaat-Generaal de toegevoegde waarde, de mandaten en de samenstelling van de delegaties van alle
politiewerkgroepen geëvalueerd. In het kader van deze exercitie is onder andere besloten dat de
samenwerking inzake cybercriminaliteit een nieuwe impuls zal krijgen. Daarnaast heeft het Strategisch overleg
Politie besloten dat de samenwerking inzake de aanpak van de drugscriminaliteit verder zal worden versterkt.
Implementeren van het nieuwe Benelux-politieverdrag
Het nieuwe Benelux-politieverdrag8 is ondertekend, maar de datum van inwerkingtreding van het verdrag is
afhankelijk van de afronding van de nationale goedkeuringsprocedures in de landen. Voor bepaalde vormen
van samenwerking moeten de betrokken partijen door middel van uitvoeringsovereenkomsten en -afspraken
de modaliteiten nader uitwerken en vastleggen hoe de mogelijkheden die het nieuwe verdrag biedt in de
praktijk zullen worden gebruikt. Er is goede voortgang geboekt met betrekking tot het opstellen van deze
documenten.
Het betreft uitvoeringsovereenkomsten of beschikkingen dan wel uitvoeringsafspraken over:
•
•
•
•
•
•
8

Raadpleging van elkaars politiedatabanken in een gemeenschappelijke politiepost;
Raadpleging van voor de politie toegankelijke databanken tijdens gemengde patrouilles en
gemeenschappelijke controles;
Uitwisseling van referentiegegevens voor automatic number plate recognition (ANPR);
Aanduiding van de bevoegde autoriteit die uitzonderlijk toestemming kan geven voor het vervoeren en
dragen van wapens en munitie die normaal gezien niet gedragen en vervoerd mogen worden tijdens een
grensoverschrijdend optreden of een grensoverschrijdende aanwezigheid;
Grensoverschrijdend vervoer en begeleiding van personen in het kader van de vreemdelingenwetgeving;
Het gemeenschappelijk gebruik van verbindingsofficieren.
Benelux-politieverdrag
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Consolideren van het Benelux-netwerk van verbindingsofficieren
Gezien het nieuwe Benelux-politieverdrag, dienen de uitvoerings-en werkafspraken met betrekking tot de
verbindingsofficieren te worden geactualiseerd. Een aandachtspunt hierbij is het vinden van een oplossing
voor de vervanging bij (tijdelijke) afwezigheid van een verbindingsofficier.
Tevens dient er meer bekendheid te worden gegeven aan de gemeenschappelijke Beneluxverbindingsofficieren in de diverse landen waar deze gestationeerd zijn. Ook dienen de diplomatieke
kanalen hierover te worden geïnformeerd. Dit alles kan gebeuren in samenwerking met het SecretariaatGeneraal.
Optimaliseren van de operationele politiesamenwerking
Voor politiediensten bestaat er een Benelux-informatiebrochure over autonome politiële informatieuitwisseling. Gezien de herziening van het Benelux-politieverdrag is ervoor gekozen om deze brochure te
schrijven op basis van het nieuwe verdrag en pas uit te doen komen na ratificatie.
De Benelux-politie-app wordt nu ook in Luxemburg geïmplementeerd. De app werd uitgebreid met de
onderwerpen: bijstand en gemeenschappelijke patrouilles. Er wordt verder onderzocht hoe de app kan
uitgebreid worden met de problematiek van informatie-uitwisseling. Ook wordt de app bijgewerkt en in
overeenstemming gebracht met bepalingen voortkomend uit het nieuwe Benelux-politieverdrag.
Inzake de opleidingen zijn nu alle trainers opgeleid in Benelux-samenwerking. Nu worden de politiemensen
in de grensstreek opgeleid via de Benelux-opleiding ‘Zonder Zorgen de Grens Over’. Deze cursus zorgt
ervoor dat politiemensen actief in de grensregio’s bij interventies weten onder welke omstandigheden ze
de grens over kunnen, wat de te volgen procedures zijn en wat hun bevoegdheden zijn in het partnerland.
Zo kunnen grensoverschrijdende operaties goed afgestemd en gecoördineerd tussen de landen verlopen.
Ook is er een verzoek gekomen om een opleiding te organiseren voor de lokale recherche, de speciale
eenheden en de spoorwegpolitie.
Wat betreft de operationele ondersteuning is er een evaluatie gemaakt van de laatste NAVO-top in Brussel,
waar Nederland ME-bijstand aan België leverde. Mankementen en verbeterpunten werden besproken. Uit
deze evaluatie bleek dat er behoefte was, om voor zover dit mogelijk is, van tevoren afspraken te maken
over operationele communicatie, logistiek en inzet. Afgesproken is om een preparatief draaiboek
(brochure) te maken, alwaar voor zover dit mogelijk is, onderwerpen worden opgenomen die veiligheid en
welzijn van politiemedewerkers bevorderen. Tevens werd het nieuwe bijstandsformulier voor verzoeken
om bijstand en uitlenen van materiaal tussen de partners gefinaliseerd. Ook is men van start gegaan om
een draaiboek op te stellen voor grootschalige evenementen.
Betreffende de telecommunicatie tussen België en Nederland is er een overeenkomst voor twee jaar
afgesloten voor de implementatie van de semi-roaming.
De verantwoordelijken van de communicatie-afdelingen van de politiediensten van de drie landen, samen
met het Secretariaat-Generaal, hebben naast het uitwisselen van best practices ook bekeken hoe men best
communicatie voert omtrent het nieuwe Benelux-politieverdrag en dit zowel intern als extern.
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De meldkamers van de politie hebben een belangrijke rol bij de aansturing van grensoverschrijdend
optreden. Teneinde de samenwerking tussen de meldkamers te versterken hebben de landen samen met
Noordrijn-Westfalen gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijk protocol (werkafspraken) voor wat
betreft grensoverschrijdend optreden.
Naar aanleiding van de aanbevelingen gedaan door het wetenschappelijk onderzoek Dismark hebben de
recherchechefs in het rechercheoverleg aangegeven de behoefte te hebben om een meer gezamenlijke
analyse te krijgen met betrekking tot gezamenlijke prioriteiten.
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2.1.2. CRISISBEHEERSING
Elkaar beter leren kennen om elkaar beter te kunnen bijstaan
De strategische vergadering van de voor de crisiscentra van de Benelux en van Noordrijn-Westfalen
verantwoordelijke directeuren-generaal vond plaats op 27 november. Deze vergadering bood de partners
de gelegenheid hun wensen omtrent samenwerking uiteen te zetten en een eerste strategische
gedachtewisseling te houden over nieuwe thema’s zoals de veiligheid van toekomstige 5G-netwerken en
het gebruik van drones.
Met als doel om een netwerk van crisiscentra van de Europese landen op te zetten, hebben de directeurengeneraal van de crisiscentra van de Benelux tevens hun ambtsgenoten van negen andere Europese
crisiscentra die al in zeven andere Europese landen geïdentificeerd worden, uitgenodigd bij het
Secretariaat-Generaal op 2 mei. Deze eerste bijeenkomst was bedoeld om elkaar te leren kennen en uit te
leggen wat de nationale procedures en strategieën voor crisisbeheersing zijn. Het doel was elkaar beter te
leren expertise en ervaring over gemeenschappelijke uitdaging uit te wisselen (het thema van de dag was
hybride bedreigingen) en elkaar indien nodig op een geïnformeerde manier bij te staan.
Identificeren en analyseren van grensoverschrijdende risico’s
Op 13 en 14 juni vond in het Luxemburgse Mondorf-les-Bains een workshop over een langdurige black-out
plaats. Deze workshop bracht verschillende stakeholders samen: zowel elektriciteitsproviders en -distributeurs
als autoriteiten belast met de bescherming van de kritieke infrastructuur en energie, uit verscheidene
Europese landen. Doel was inzicht te krijgen in de impact van een dergelijke black-out op de essentiële
behoeften van de bevolking en diepgaander in te gaan op de goede praktijken op het gebied van planning ten
behoeve van de slagvaardige gevolgbestrijding van een dergelijke stroomuitval.
In het kader van de op Europees niveau gevraagde herziening van de nationale risicoanalyses hebben de
delegaties de verschillende concepten en methoden voor risicoanalyse met elkaar gedeeld.
Ten slotte hebben de Benelux-landen in het kader van de herziening van de EU-richtlijn inzake de
identificatie van de Europese kritieke infrastructuren en de aanmerking van infrastructuren als Europese
kritieke infrastructuren een eerste uitwisseling gehouden om zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken
over de eerste Europese aanbevelingen.
Organiseren van de informatiestroom tussen de crisiscentra
Op 28 en 29 mei werd een werkbezoek gebracht aan het crisiscentrum en de crisisstaf van de regering van
Noordrijn-Westfalen. De eerste dag is een bezoek aan de installaties afgelegd en de tweede dag zijn de
delegaties over twee workshops verdeeld. De eerste workshop ging over de communicatie in crisistijd en
de tweede workshop richtte zich vooral op de verschillen tussen onze crisiscentra.
Er werden ook communicatietests tussen de verschillende crisiscentra uitgerold.
Op 2 mei hielden de communicatieverantwoordelijken van de crisiscentra hun jaarlijkse bijeenkomst. Er
werden actuele onderwerpen besproken zoals de wijze waarop verspreiding van misleidende informatie
kan worden tegengegaan.
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2.1.3. ASIEL EN MIGRATIE
Een gemeenschappelijke aanpak in een context in verandering
Op 5 april zijn de directeuren-generaal Asiel en Migratie bijeengekomen om de voortgang van de
werkzaamheden te bespreken en van gedachten te wisselen over de huidige prioriteiten en uitdagingen
van onze landen op het gebied van asiel en migratie zoals de Dublin-overdrachten, het
gezinsherenigingsbeleid en het vraagstuk m.b.t. de verwijdering van strafrechtelijk veroordeelde
vreemdelingen.
Ondertekenen van overname-/visumovereenkomsten
Met betrekking tot de overnameovereenkomsten hebben de Benelux-landen de onderhandelingen met
bepaalde derde landen zoals Mongolië, Vietnam en Kirgizië voortgezet. Wat de uitvoeringsprotocollen bij
Europese overeenkomsten betreft zijn de besprekingen met Sri Lanka afgerond.
Uitvoeren van het project Asiel, Migratie, Radicalisme (AMR)
Tijdens een bijeenkomst hebben de Benelux-landen het belang van informatie-uitwisseling over mogelijk
gevoelige casussen onderschreven en is afgesproken om de werkmethoden van onze migratiediensten met
betrekking tot de uitwisseling van informatie over vreemdelingen die een bedreiging voor de nationale
veiligheid kunnen vormen, te verhelderen.
Beheer van de buitengrenzen van de Schengenruimte
Op 16 december hebben deskundigen van de drie landen ervaringen uitgewisseld over de tenuitvoerlegging
van EES (entry/exit system) en ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). ETIAS is een
systeem voor voorafgaande reisautorisatie voor niet-visumplichtige reizigers. EES (entry/exit system) is een
systeem voor de registratie van gegevens met betrekking tot inreis, uitreis en weigering van toegang ten
aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Schengenruimte overschrijden.
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2.1.4. THEMATISCHE SAMENWERKING
Informatie-uitwisseling als sleutel tot succes
Bestrijden van mensenhandel
Op 1 oktober vond in Brussel een colloquium plaats over de kwetsbaarheid van migranten en het risico om
slachtoffer te worden van mensenhandel. Aan het einde van dit colloquium hebben vertegenwoordigers van
de drie organiserende landen en hun partners/actoren op het terrein de lacunes in de bescherming van
slachtoffers van mensenhandel binnen de Europese Unie geïnventariseerd. Er werd geconstateerd dat
slachtoffers van mensenhandel geen uniforme bescherming binnen de Europese Unie genieten, met name
geïdentificeerde slachtoffers uit een derde land die worden uitgebuit op een ander grondgebied dan dat van
het land waar zij om hulp en bijstand vragen.
Tijdens de Internationale Dag van de Mensenrechten, op 10 december, hebben de vertegenwoordigers van de
drie regeringen een intentieverklaring9 ondertekend in Luxemburg om hun samenwerking te versterken met
het oog op een betere bescherming van de slachtoffers van mensenhandel in de Europese Unie.
Verbeteren van de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling inzake pre-employment screening
De partners hebben gewerkt aan het verbeteren van de grensoverschrijdende uitwisseling van juridische
documentatie in het kader van pre-employment screening (preventief antecedentenonderzoek) van personen
die in een ander Benelux-land (in een kwetsbare sector) willen werken. Om de samenwerking kracht bij te
zetten hebben de ministers van Justitie van de Benelux op 6 juni een politieke verklaring10 ondertekend,
waarin afspraken zijn opgenomen over de versterkte samenwerking op dit terrein.
Met deze verklaring willen de ministers twee hoofddoelstellingen nastreven. Enerzijds ervoor zorgen dat de
bestaande Europese mogelijkheden ten volle worden benut. Dit wordt bereikt door te zorgen voor een goede
doorstroming van informatie binnen het ECRIS-netwerk (programma voor de uitwisseling en onderlinge
koppeling van strafregisters tussen de lidstaten van de Europese Unie), maar ook door werkgevers en
overheidsorganen bewuster te maken van de mogelijkheden om bestaande informatie te verkrijgen.
Anderzijds de huidige praktijk van pre-employment screening voor het werken met kinderen uit te breiden
voor alle gevallen waarin deze informatie ook op nationaal niveau kan worden gedeeld.
Doel is het optimaliseren van de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling inzake pre-employment
screening en het ‘grensneutraal’ maken van de verschillende nationale justitiecertificaten. Enerzijds draagt dat
bij aan de doelstelling van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Anderzijds zal herhaling van delicten over de
landsgrenzen worden voorkomen, waarmee de integriteit van kwetsbare sectoren wordt vergroot.
De partners hebben de mogelijkheden onderzocht om Duitsland te betrekken bij deze samenwerking. Er is
reeds opvolging gegeven aan een deel van de voorstellen van de intentieverklaring; overleg tussen relevante
actoren en uitwisseling van goede werkpraktijken heeft plaatsgevonden. Daarnaast is er cijfermatig inzicht
verworven. Deze samenwerking heeft reeds de eerste vruchten afgeworpen. Zo heeft Nederland bijvoorbeeld
de huidige praktijk waarbij lidstaten justitiële informatie verstrekken in het kader van pre-employment
screening ten behoeve van werken met kinderen sinds april uitgebreid naar het verstrekken en opvragen van
die informatie in alle gevallen van pre-employment screening, waarin deze informatie ook op nationaal niveau
kan worden uitgewisseld. Deze nieuwe werkwijze heeft er reeds toe geleid dat het voor bepaalde beroepen
vereiste bewijs van goed gedrag (Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)) in enkele gevallen niet door de
Nederlandse autoriteiten is verleend. Daarom is dit project een goed voorbeeld voor Europa.

9

Benelux-Intentieverklaring betreffende de Benelux-samenwerking inzake mensenhandel.
Intentieverklaring inzake de verbetering van de informatie-uitwisseling ten behoeve van pre-employment screening.
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2.2. ANDERE VEILIGHEIDSASPECTEN
Naar een veiligere Benelux
Klimaatbestendig worden
Op basis van de uitkomsten van de voorafgaande Table Top Exercities werd een gezamenlijke nota ‘De
mogelijkheden van ‘mainstreaming’ van klimaatadaptatie en rampenrisicoreductie bij volksgezondheid,
transport en energie in de grensoverschrijdende Benelux-samenwerking’ opgesteld, waarin wordt gepleit
voor het creëren van een meer robuust kader voor de grensoverschrijdende samenwerking over de
verschillende deelaspecten van klimaatadaptatie. Dit moet leiden tot het mainstreamen van de Beneluxsamenwerking klimaatadaptatie met de thema’s rampenrisicoreductie, volksgezondheid, transport en
energie. Deze nota werd aan het Comité van Ministers voorgelegd, die er kennis van heeft genomen en de
aanbevelingen zal overmaken aan de verschillende betrokken ministers.
Garanderen van voedselveiligheid
De Benelux-beschikking M (2019) 3 betreffende de algemene wederzijdse erkenning van de hoedanigheid
van gekwalificeerd persoon op het gebied van gezondheid en hygiëne van vrij wild is door het Comité van
Ministers goedgekeurd en ondertekend op 18 december11. Aangezien deze wederzijdse erkenning op
Europees niveau niet geharmoniseerd is, zal dankzij deze beschikking een gekwalificeerd persoon van een
Benelux-land in die hoedanigheid eveneens kunnen optreden in de andere Benelux-landen, wat ook
tegemoetkomt aan een behoefte aan administratieve vereenvoudiging.
Na een controle in een landbouwbedrijf heeft het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen de aanwezigheid van het blauwtongvirus (serotype 8) vastgesteld. Daarop werd heel België
tot ‘beperkingsgebied’ verklaard en de verplaatsingen van dieren zijn sindsdien aan voorwaarden
onderworpen. België heeft in het kader van de bestaande Benelux-overeenkomsten inzake grensbeweiding
met zijn buren afgesproken om de dierengezondheidsstatus in Nederland en Luxemburg te handhaven.
Tegen die achtergrond blijven Luxemburg en Nederland instemmen met begrazing uit België op
voorwaarde dat de betrokken dieren gevaccineerd zijn.
Ten slotte hebben in het kader van de strijd tegen de illegale handel in producten via internet verkennende
bilaterale bijeenkomsten plaatsgevonden tussen België, Luxemburg en het Secretariaat-Generaal om
mogelijke behoeften aan een versterking van de samenwerking in kaart te brengen, rekening houdend met
de activiteiten die op Europees niveau worden uitgevoerd. Uit deze bijeenkomsten is gebleken dat het
relevant is om de samenwerking op specifieke punten te ontwikkelen, door studiedagen of workshops
tussen de drie landen te organiseren, bijvoorbeeld over juridische aspecten (bestaande of te ontwikkelen
wetgeving) of over (bestaande of te ontwikkelen) ICT-monitoringinstrumenten.
Samenwerken om handel in illegaal vuurwerk aan banden te leggen
De Benelux-landen, Noordrijn-Westfalen en de Europese Commissie bespraken de ontwikkelingen en best
practices met betrekking tot het vuurwerkdossier.
Er vonden inhoudelijke voorbereidingen plaats over een Benelux-regeling met betrekking tot de Pyropas.
Deze behelst een eenduidig Benelux-document waarmee professionele afstekers bij aanschaf van
vuurwerkartikelen moeten aantonen voor welke vuurwerkcategorieën zij bevoegd zijn. De Europese
Commissie en de andere Europese lidstaten volgen de maatschappelijke ontwikkelingen en introductie van
de Pyropas met grote belangstelling.
11

Benelux-beschikking betreffende de algemene wederzijdse erkenning van de hoedanigheid van gekwalificeerd
persoon op het gebied van gezondheid en hygiëne van vrij wild
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2.3. FRAUDEPREVENTIE
Voor meer fiscale en sociale rechtvaardigheid
2.3.1. BESTRIJDING VAN FISCALE FRAUDE
Op 23 januari vond een eerste Benelux-overleg van de directeuren-generaal fiscaliteit plaats. Tijdens deze
bijeenkomst is van gedachten gewisseld over concrete thema's die zouden kunnen worden uitgewerkt tot
operationele samenwerkingsprojecten tussen de drie landen.
Naast het Strategisch overleg fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude, dat de werkzaamheden blijft
volgen en bewaken, is een overleg van de nationale coördinatoren fiscaliteit ingesteld om de samenwerking
beter te stimuleren.
Vertegenwoordigers van douane en accijnzen kwamen op 7 juni bijeen voor een themadag over minerale
oliën. Deskundigen uit de drie landen hebben van gedachten kunnen wisselen over de productie, de
verwerking en het voorhanden hebben van energieproducten zoals synthetische brandstoffen.
Op 10 oktober hebben de drie ministers van Financiën in het kader van het Comité van Ministers een
Benelux-aanbeveling12 vastgesteld om hun samenwerking bij de gezamenlijke strijd tegen fiscale fraude te
versterken. Er gaat meer aandacht naar digitalisering om nieuwe vormen van fraude te bestrijden en te
anticiperen op nieuwe fenomenen op dit gebied.
Bijdragen aan handhaving
In het kader van de Mini One Stop Shop procedure is de Benelux-toezichtsmatrix afgerond. Deze matrix
wordt nu door de landen gebruikt om verschillende soorten frauderisico's te beschrijven, om aan te geven
welk soort instrumenten het meest geschikt is om dit risico te beperken. Het btw-mini-éénloketsysteem is
een facultatieve regeling die het mogelijk maakt de btw, die normaal gesproken in meerdere EU-landen
verschuldigd is, in één EU-land te voldoen.
Het Transaction Network Analysis (TNA) systeem is sinds 15 november volledig operationeel met al deze
functionaliteiten. Negentien EU-lidstaten maken nu gebruik van dit systeem, dat door experts van de
Benelux-samenwerking werd ontwikkeld. Dankzij deze analysetool voor transactienetwerken hebben de
belastingdiensten snel en eenvoudig toegang tot informatie over grensoverschrijdende transacties om
gevallen van fraude op te sporen.
Aandacht geven aan sectoren
Dit jaar is de gezamenlijke multidisciplinaire controleactie, met als doel de correcte toepassing van de btwvrijstelling (0%) te controleren, voortgezet met een grondige analyse van de verdachte dossiers door de
belastingdiensten van elk land.

12

Benelux-aanbeveling betreffende de fiscale samenwerking en de strijd tegen de fiscale fraude
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2.3.2. BESTRIJDING VAN SOCIALE FRAUDE
Uitwerken van een Benelux-verdrag op het gebied van de bestrijding van sociale fraude
Aan de landen is een voorontwerp van tekst voorgelegd voor advies en verbetering. De tekst heeft
betrekking op het versterken van de samenwerking op het gebied van gezamenlijke controles en het
vergemakkelijken van de informatie-uitwisseling in dit verband. De landen hebben intern overleg gepleegd
waar het nodig was om een gemeenschappelijke lijn te vinden alvorens de onderhandelingen op Beneluxniveau te starten.
Opsporen van frauduleuze uitzendkantoren
De Belgische en de Luxemburgse inspectiediensten hebben informatie uitgewisseld en een risicoanalyse
uitgevoerd met het oog op een crosschecking van de activiteiten van de ondernemingen en het
identificeren van targetondernemingen. Deze grensoverschrijdende vooronderzoeken hebben geleid tot
controleacties op Belgisch grondgebied door de inspectiediensten van beide landen.
België en Nederland hebben gekeken naar het identificeren van potentiële targets ter voorbereiding van
een gezamenlijke controle. Voorts is afgesproken om communicatie te voeren over de handhaving van de
wetgeving richting Nederlandse bedrijven die in België actief zijn met het oog op hun bewustmaking.
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2.4. DUURZAME SAMENLEVING
Belangen en uitdagingen voor de toekomstige generaties
Verbeteren van de luchtkwaliteit
Een Benelux-conferentie ‘Clean Maritime Shipping’ werd georganiseerd, op 21 november, in samenwerking
met de ministeries van transport, de maritieme sector en wetenschappers. De focus van de conferentie lag
op duurzame havens, innovaties in de scheepsbouw en hoe maritieme samenwerking en nieuwe
financieringsopties de maritieme sector naar een schonere toekomst kunnen leiden. Nieuwe
aandrijftechnologieën en gebruik van alternatieve brandstoffen alsook een uitgebreidere toepassing van
walstroom behoorden tot de gepresenteerde best practices.
Bijdragen aan het stoppen van het biodiversiteitsverlies
Rekening houdend met de nieuw geïnstalleerde gewestelijke regeringen binnen België, wordt momenteel
de laatste hand gelegd aan een document waarin de beleidsprioriteiten van de Benelux-landen op het
gebied van natuur en biodiversiteit worden toegelicht.
Daarnaast hebben de Benelux-partners en Noordrijn-Westfalen, gezien de huidige situatie in het Waalse
Gewest, de voorkeur gegeven aan nauw overleg over de Afrikaanse varkenspest en over de
beheersmiddelen in het kader van de uitoefening van de jacht.
Educatie over milieu en duurzaamheid
Van 20 tot 22 november vond in het ‘Centre nature et forêt - Biodiversum Camille Gira’ in Remerschen een
conferentie plaats met als titel ‘Een wereld in verandering: duurzaam leven zonder grenzen?’ in
aanwezigheid van twee Luxemburgse ministers : de minister van Milieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling
en de minister van Nationaal Onderwijs, Kinderen en Jeugd en van Hoger Onderwijs en Onderzoek. Bij deze
gelegenheid heeft de rector van de Academische Regio Grand Est het belang onderstreept van een
versterking van de grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk. Tijdens deze drie dagen konden 80
deelnemers (professionals op het gebied van NME en EDO: educatiewerkers, leerkrachten, facilitators,
vormingswerkers, onderzoekers en ambtenaren), waaronder verscheidene jongeren uit de drie landen, hun
ervaringen en goede praktijken uitwisselen, maar vooral ook contacten leggen voor toekomstige projecten.
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2.5. WERKEN IN DE BENELUX
Over de grens werken zonder obstakels
STRATEGISCH OVERLEG
Een strategische stuurgroep, waarin de ministeries van werkgelegenheid zetelen, begeleidt de activiteiten
van het Secretariaat-Generaal op dit gebied. En als de agenda daarom vraagt kunnen de ministeries van
Werk andere ministeries uitnodigen om deel te nemen aan het Benelux-overleg. De Duitse deelstaat
Noordrijn-Westfalen neemt actief deel aan de stuurgroep. Omdat de grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit een complex onderwerp is met bevoegdheden voor vele organisaties, is vanaf het begin
een consultatiemogelijkheid geboden aan lokale overheden in de grensgebieden, uitvoeringsinstanties en
sociale partners. Voorafgaand aan de vergadering van de strategische stuurgroep van 11 december, vond
dit jaar de consultatiebijeenkomst plaats op 6 december. Organisaties hebben ook dit jaar hun mening
gegeven over de plannen van de ministeries ten aanzien van de in de aanbeveling ‘grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit13’ genoemde onderwerpen.

2.5.1. ARBEIDSMOBILITEIT
Bevorderen van arbeidsmobiliteit over grenzen heen
Om een gefundeerd grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren is een overzicht nodig van
het aanbod en de vraag op de arbeidsmarkt. Uit cijfers en feiten blijkt immers waar de knelpunten en
kansen voor het beleid liggen. Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek heeft met ondersteuning
van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in nauwe samenwerking met de
statistische diensten in de Benelux-landen, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen alsook Steunpunt Werk,
Eurostat, de Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle der Großregion en de Nationale Bank van
België een inventaris opgemaakt van de economie en arbeidsmarkt in de Benelux-landen en de omliggende
gebieden. Deze studie ‘Economie en arbeidsmarkt in de grensregio’s van de Benelux-landen en
aangrenzende gebieden’14, die gepubliceerd is in het voorjaar, geeft een overzicht van de belangrijkste
indicatoren betreffende economie en arbeidsmarkt in de grensgebieden.
Verder verbeteren van erkenning en meeneembaarheid van beroepskwalificaties
De Benelux-landen zijn aan de slag gegaan met de Benelux-richtlijn betreffende de meeneembaarheid van
beroepskwalificaties15 en het uitvoeringsplan aangaande certificaatsupplementen,
vergelijkbaarheidsprojecten en meertaligheid van documenten. Het Secretariaat-Generaal heeft op 3 juli
een informatieve sessie over onderwijssystemen en erkenningssystemen georganiseerd waarin de Beneluxlanden en Noordrijn-Westfalen hun onderwijs- en erkenningssystemen hebben vergeleken. Aan het
Secretariaat-Generaal is gevraagd ook voor 2020 een nieuwe serie informatiesessies te voorzien.
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Benelux-aanbeveling inzake grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit
Studie Economie en Arbeidsmarkt in de Benelux-landen en de omliggende gebieden
15
Benelux-Richtlijn betreffende meeneembaarheid van beroepskwalificaties
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Maritieme samenwerking ILO
Met betrekking tot visserijschepen is gekomen tot een eindtekst voor een Benelux-beschikking in verband
met de wederzijdse erkenning van in Nederland en België afgegeven vaarbevoegdheidsbewijzen voor
opvarenden op dergelijke schepen. Er bestaat een sterke verwevenheid op visserijgebied tussen Nederland
en België, met veel opvarenden over en weer op elkaars schepen. De beschikking zal naar verwachting
begin 2020 in werking treden.
Daarnaast is gekomen tot een ontwerptekst in verband met een Benelux-beschikking voor wederzijdse
erkenning van vaarbevoegdheidsbewijzen voor zogenaamde Near Coastal Voyages en is besloten om een
beschikking op te stellen met betrekking tot de wederzijdse erkenning van de technische eisen die aan
schepen in dergelijke vaart gesteld worden.
Actualiseren en verbeteren van de informatievoorziening over grensarbeid
Met behulp van een aantal Interreg-projecten is langs de Nederlands-Duitse en Belgische grens een keten
van grensinformatiepunten ingericht. Het goed functioneren van deze informatiepunten is mede
afhankelijk van een goede relatie met de verschillende gespecialiseerde backoffices. Het SecretariaatGeneraal heeft betrokken uitvoeringsorganisaties ondersteund bij de structurele verankering hiervan.
Informatie verstrekken inzake arbeid
Burgers in een grenssituatie konden via het portaal voor grensarbeiders16 in de Benelux en NoordrijnWestfalen informatie inwinnen over de relevante onderwerpen (belastingen, sociale zekerheid,
pensioenen, enz.). Het portaal kreeg een update van de (wets- en andere) wijzigingen binnen de landen.
Links naar websites van partners zijn waar nodig bijgewerkt.
Het Secretariaat-Generaal heeft de informatiebrochures17 voor meer dan 80.000 grensarbeiders die tussen
België, Nederland en Luxemburg pendelen, en voor professionals in de sector geactualiseerd. Deze
brochures zijn voortaan uitsluitend in digitale versie beschikbaar (online op de Benelux-website en op het
informatieportaal). Ze zijn meer dan 20.000 keer geraadpleegd.
Meer dan honderd burgers zijn geïnformeerd en doorverwezen naar de bevoegde instanties om
antwoorden te krijgen op hun grensoverschrijdende situatie naar aanleiding van verzoeken om informatie
per e-mail, telefoon of via het contactformulier van de portal.

16
17

Portaal voor grensarbeiders
Informatiebrochures voor grensarbeiders
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2.5.2. WERKEN NAAR DE TOEKOMST TOE
Meten van de impact van artificiële intelligentie (AI) op de arbeidsmarkt
Een high level AI event werd op 25 juni georganiseerd op het Secretariaat-Generaal om grote en kleine
spelers uit de Benelux-landen aan het woord te laten over de rol die de Benelux-landen en ondernemers
kunnen spelen bij de ontwikkeling van AI in brede zin. Hierbij werd door o.a. de Belgische minister voor
digitaal beleid gewezen op de belangrijke rol voor de Benelux-landen op het vlak van AI in brede zin, en in
het bijzonder met betrekking tot de Benelux-arbeidsmarkt.
Verruimen onderwijssamenwerking
Na een technische verkennende bijeenkomst met delegaties van de Benelux-landen en de Baltische staten
werd op 8 november door de bevoegde ministers een gezamenlijke ‘Declaration of Intent’18 ondertekend,
die het opstellen van een multilateraal verdrag over de automatische erkenning van Hoger
Onderwijsdiploma’s in het vooruitzicht stelt.
Dit verdrag zal in eerste instantie tussen de Benelux-landen en de Baltische staten gelden, maar naderhand
ook de uitbreiding naar andere landen mogelijk maken, onder bepaalde kwaliteitsvoorwaarden.
Buurtalencolloquium
Het Secretariaat-Generaal organiseerde op 22 november het ‘Colloquium Buurtalenonderwijs van de
Benelux’, waaraan experts van ministeries, grensregio’s en organisaties voor grensoverschrijdende
samenwerking uit Nederland, Vlaanderen, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap, het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest, Luxemburg, Hauts-de-France, Grand Est, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen,
Saarland en Rijnland-Pfalts deelnamen.
De veelheid aan talen op een kleine geografische afstand in de Benelux en de aangrenzende regio’s biedt
een potentieel voor beter taalonderwijs, wat leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt, bredere
cultuurbeleving, grensoverschrijdende gezondheidszorg, enz.

18

Declaration of Intent by the Baltic States and the Benelux Member States on the automatic mutual recognition of
higher education degrees
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2.6. GRENSOVERSCHRIJDENDE GEZONDHEIDSZORG
Obstakels voor de patiëntenmobiliteit opheffen
Bepalen en uitwerken van een strategie op het gebied van grensoverschrijdende gezondheidszorg
eHealth
Er is een ontwerpbeschikking van een Benelux-beschikking betreffende de grensoverschrijdende
uitwisseling van elektronische persoonsgegevens over de gezondheid opgesteld. Deze ontwerpbeschikking
moet leiden tot een solide juridische basis voor de grensoverschrijdende uitwisseling van deze eHealthgegevens tussen de Benelux-landen onderling, met garanties op het gebied van privacy en beveiliging. De
formele goedkeuringsprocedure van deze ontwerpbeschikking werd opgestart.
Parallel hieraan werd ook gestart met het opstellen van een afsprakenpakket ter uitvoering van deze
beschikking; de informatiestromen, het grensoverschrijdend hanteren van de identificaties en
authenticaties van patiënten en van artsen, de ‘assurance levels’ voor de registraties van artsen, het
vastleggen van de therapeutische relatie en de ‘Informed consent’ en de inhoud van de uit te wisselen
‘patient summary’.
Uitwisselen van informatie over gesanctioneerde zorgverleners
De landen hebben een overzicht van de voordelen en beperkingen van IMI (Internal Market Information
System) gemaakt. Ze hebben drie gebieden aangewezen waarvoor de informatie-uitwisseling nog zou
moeten worden verbeterd, met name valse diploma’s, strafrechtelijke sancties zonder verbod tot
uitoefening en ten slotte dossiers in onderzoek waarover nog geen uitspraak is gedaan. Het is de bedoeling
de uitwisseling te optimaliseren en de bestaande mogelijkheden zoveel mogelijk te benutten.
Opsporen van financiële stromen in het kader van patiëntenmobiliteit
De landen hebben hun wettelijk kader voor de bestrijding van fraude in de gezondheidszorg gepresenteerd
en informatie uitgewisseld over de actieplannen en het juridische kader voor de financiële stromen. De
deskundigen hebben de door het EHFCN (European Healthcare Fraud & Corruption Network) ontwikkelde
typologie van de strafbare feiten besproken om tot een gemeenschappelijk begrip te komen en de
identificatie van de bestanddelen van grensoverschrijdende fraude te vergemakkelijken.
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• WERKING BENELUX UNIE
1. Benelux Kenniscentrum
Grensoverschrijdende Samenwerking
Het Benelux-Verdrag Grensoverschrijdende en Interterritoriale Samenwerking, ondertekend in Den Haag op
20 februari 2014, is in werking getreden op 1 mei 2018 en brengt aspecten uit de Benelux-Overeenkomst
Grensoverschrijdende Samenwerking van 1986 (zoals bijvoorbeeld de overdracht van bevoegdheden) en
innovatieve elementen van andere instrumenten (zoals deelname van centrale overheden aan een
grensoverschrijdende rechtspersoonlijkheid) samen. Door deze inwerkingtreding is de oude overeenkomst
vervangen door het nieuwe verdrag. Dit betekent tegelijkertijd ook dat de bestaande grensoverschrijdende
openbare lichamen (GOL) vanaf dat ogenblik als Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS)
verder gaan. In principe is het niet verplicht voor de bestaande samenwerkingsverbanden (zoals de
Academie voor Woord en Muziek ‘de Noorderkempen’, de samenwerking van de Kanaalzone gemeenten,
samenwerkingsverband ‘de Groote Heide’, de grensoverschrijdende organisatie voor ouderenwelzijn ‘Aan-Z’,
en Benego, waar het grensoverschrijdend Benelux-Grenspark Kalmthoutse Heide bij is aangesloten) om
nieuwe statuten aan te nemen maar hierover wordt met het oog op het functioneren in de toekomst wel
nagedacht bij de twee laatstgenoemde samenwerkingsverbanden. Het Secretariaat-Generaal begeleidt hen
daarbij.
Intensief contact met de verschillende partijen heeft in het afgelopen jaar ook geleid tot de finale
goedkeuring in de gemeenteraden voor de oprichting van een Benelux Groepering voor Territoriale
Samenwerking Baarle tussen de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. De formele oprichting ervan
zal plaatsvinden in de komende maanden. Met het oprichten van een BGTS met grensoverschrijdende
rechtspersoonlijkheid geven de beide gemeenten aan hun samenwerking over de grens nog intensiever te
willen maken dan dat dat eerder al het geval was.
Het verslag van de studiebijeenkomst ‘Juridische instrumenten voor interterritoriale samenwerking in de
Benelux,’ georganiseerd in nauwe samenwerking met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, werd in
februari overgemaakt aan de deelnemers. De nadruk van de studiedag lag op de interterritoriale
samenwerking. Die gebeurt net als grensoverschrijdende samenwerking ook met partners aan de andere
kant van de grens, alleen dat hoeven niet de directe buren te zijn. Dat is vooral interessant wanneer er
gezamenlijke doelen gerealiseerd kunnen worden of zaken efficiënter aangepakt kunnen worden, zoals
bijvoorbeeld samenwerking tussen universiteiten, ziekenhuizen of steden.
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2.

Externe betrekkingen

2.1.

Noordrijn-Westfalen (NRW)

Tien jaar na de eerste ondertekening van de politieke verklaring over de samenwerking tussen de Beneluxlanden en Noordrijn-Westfalen hebben de regeringsleiders van België, Nederland en Luxemburg op de
Benelux-top in Luxemburg op 2 april samen met de minister-president van Noordrijn-Westfalen een
hernieuwde politieke verklaring ondertekend.
Aangedreven door de wens om het bestaande partnerschap te verdiepen, de strategische samenwerking
verder te ontwikkelen en de samenwerking een nieuwe dynamiek te geven, werd de nieuwe verklaring veel
concreter en gedetailleerder gemaakt met als doel om gezamenlijk oplossingen te vinden voor concrete
problemen van de mensen die in onze sterk verweven agglomeratie wonen en werken.
Het is zaak erop toe te zien dat de mogelijkheden van de grensoverschrijdende samenwerking op het
gebied van klimaatverandering, interne veiligheid, crisisbeheer en bescherming tegen rampen,
arbeidsmobiliteit, digitalisering, gezondheid en vervoer en verkeer ten volle kunnen worden benut ten
behoeve van het welzijn van de burgers aan weerszijden van de grens.
Op volgende thematische gebieden werd met succes concrete stappen gezet:
ENERGIE
Er is een samenwerking tussen de Benelux en NRW gestart op het gebied van waterstof. Een eerste
brainstorm tussen waterstofexperts uit NRW en de Benelux vond plaats tijdens de ‘Wind meets gas’
conferentie in Groningen op 19 oktober, en deze zal worden voortgezet.
KLIMAAT
Op initiatief van het NRW-ministerie van Economische Zaken vond op 10 december in het Beneluxpaviljoen op de klimaatconferentie COP25 in Madrid een paneldiscussie op ministerieel niveau plaats over
‘Climate action in industry - New perspectives and opportunities’. De focus lag op het ondersteunen van het
concurrentievermogen van de economie in dit innovatieproces. Deelnemers waren onder meer de
Luxemburgse en NRW minister bevoegd voor klimaat en de voorzitter van de Europese Investeringsbank.
TRANSPORT
NRW heeft op 23 oktober op hoogambtelijk niveau de bijeenkomst van het Directiecomité Verkeer &
Vervoer bijgewoond. De samenwerking op het gebied van Mobility as a Service (MaaS), het fietsbeleid, de
digitalisering in de binnenvaart en Smart Shipping zullen door NRW actief ondersteund blijven worden.
HANDEL EN DIGITALISERING
Op de Benelux-conferentie ‘Vitale binnensteden - de rol en betekenis van winkelgebieden’ op 26
september werd NRW uitgenodigd om strategieën te presenteren voor de toekomstige leefbaarheid van de
stationaire handel en om van gedachten te wisselen met vertegenwoordigers van Benelux-steden over de
ondersteunende mogelijkheden voor de digitale transformatie van de handel.
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ILLEGAAL VUURWERK
Voor wat illegaal vuurwerk betreft, is NRW nauw betrokken bij de totstandbrenging van een juridisch kader
voor markttoezicht op consumentenvuurwerk en de opstelling van een Benelux-beschikking om ervoor te
zorgen dat onjuist gecategoriseerd vuurwerk alleen aan bevoegde personen mag worden verkocht om
redenen van openbare orde, gezondheid en veiligheid.
POLITIESAMENWERKING
NRW is al jaren betrokken bij de politiële samenwerking in Benelux-verband, onder meer bij bepaalde
operationele maatregelen, bij gezamenlijke opleidingen en bijscholingen en bij de ontwikkeling van een
gemeenschappelijk meldkamerprotocol. Er werd afgesproken a) dat de samenwerking betreffende de
bestrijding van cybercriminaliteit opnieuw wordt opgestart en b) dat NRW zou worden uitgenodigd om deel te
nemen aan de samenwerking waarin de recherchechefs uit de Benelux-landen zich onder meer bezighouden
met grensoverschrijdende drugscriminaliteit en het opstellen van een gezamenlijk criminaliteitsbeeld.
Over de samenwerking op het gebied van de bestrijding van het internationale terrorisme kon nog geen
besluit worden genomen.
CRISIS- EN RAMPENBESTRIJDING
NRW is lid van het Strategisch Overleg ‘Crise’ op niveau van de directeuren-generaal en is actief betrokken bij
de structurele en operationele samenwerking van de crisiscentra met als doel om bij grensoverschrijdende
ongevallen, rampen of crises in real time informatie te kunnen uitwisselen. NRW is ook betrokken bij het
opzetten van een framework voor de grensoverschrijdende inzet van hulpverleningsdiensten, bij
grensoverschrijdende risicoanalyses en bij brand-, persoons- en risicopreventie, en bij de uitwisseling van
informatie en ervaringen met betrekking tot de aanpak van grote schadegevallen (black-outs, etc.).
GRENSOVERSCHRIJDENDE ARBEIDSMARKT
Om de belemmeringen voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt te verminderen, is NRW betrokken bij de
Strategische Stuurgroep Grensoverschrijdende Arbeidsmobiliteit en bij de samenwerking inzake de
meeneembaarheid van beroepskwalificaties, het verstrekken van vergelijkbare arbeidsmarktgegevens in de
grensregio's en de verbetering van persoonlijke en digitale diensten en het verstrekken van informatie voor
grensoverschrijdende pendelaars.
BUURTALEN
Het Secretariaat-Generaal heeft op 22 november een colloquium buurtalenonderwijs georganiseerd.
Deskundigen uit NRW hebben deelgenomen aan de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken om samen
te werken aan de verbetering van het buurtalenonderwijs en zo de mogelijkheden van een
grensoverschrijdende arbeidsmarkt, culturele competentie en onderwijs te verbeteren.
SOCIALE FRAUDE/ FISCALE FRAUDE
Met betrekking tot de verschijnselen ‘sociale dumping’ en ‘eerlijke concurrentie’ werd NRW uitgenodigd om
deel te nemen aan de samenwerking in het kader van sociale fraude, dat zich bezighoudt met frauduleuze
uitzendkantoren en de uitwisseling van ervaringen op het gebied van de bestrijding van sociale fraude. In de
strijd tegen fiscale fraude bij de handel met elitepaarden is NRW al geruime tijd actief lid van de werkgroep, in
het kader van een multidisciplinaire aanpak.
DUURZAAM SAMENLEVEN
Op het gebied van de jacht blijft de dreiging van Afrikaanse varkenspest een belangrijke kwestie, die
voortdurende uitwisseling en gecoördineerde maatregelen vereist. Op het gebied van voedselveiligheid, in het
bijzonder met betrekking tot diergeneesmiddelen en diervoeders, werken de deskundigen uit NRW nauw
samen met de Benelux-partners. Op het gebied van de luchtkwaliteit is de samenwerking gericht op de
bestrijding van de luchtverontreiniging in verband met de volksgezondheid.
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