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In het Gemeenschappelijk Werkprogramma 2021-2024 
ontplooit de Benelux Unie haar activiteiten voor de komende 
jaren om de vele vormen van samenwerking tussen de drie 
landen, de uitwisselingen tussen hun bevolkingen en de 
banden met de Europese Unie verder te versterken. Meer 
dan ooit heeft de Benelux Unie de ambitie om slagvaardig en 
door middel van concrete resultaten invulling aan haar 
mandaat te geven. De verwezenlijking van zinvolle 
grensverleggende projecten als inspirator van Europa en het 
wegnemen van belemmeringen voor de grensoverschrijdende 
mobiliteit om het welzijn van burgers te verbeteren en de 
slagkracht van bedrijven te vergroten, blijven de drijvende 
kracht van de Benelux Unie.

Het Gemeenschappelijk Werkprogramma 2021-2024 is 
opgesteld tegen de achtergrond van de COVID-19 
pandemie. Deze pandemie, initieel een gezondheidscrisis op 
mondiaal vlak, is uitgedijd tot een economische, financiële en 
welvaartscrisis die over de hele wereld trekt. Zekerheden staan 
op losse schroeven en kwetsbaarheden komen tot uiting. En 
toch biedt deze crisis nieuwe kansen om het belang van een 
samenwerking tussen buren aan te tonen en de toekomst met 
vertrouwen tegemoet te zien, ook voor de Benelux Unie.

Daarbij vergeet de Benelux Unie niet dat zij binnen Europa ook 
bijdraagt aan het aanpakken van de uitdagingen van klimaat-
verandering, milieubescherming, georganiseerde misdaad en 
gewelddadig radicalisme.

De Benelux Unie wil zich de komende jaren profileren als een 
platform waar ervaringen en lessons learned worden uitgewis-
seld en waar oplossingen worden gevonden, in het bijzonder 
voor de specifieke problemen die zich in de praktijk voordoen 
in de grensgebieden van de Benelux Unie. Precies in deze regio’s 
komt de nood aan grensoverschrijdende samenwerking het 
sterkst tot uiting. 

De Benelux Unie maakt zich sterk om de praktische noden van 
burgers in de grensgebieden en de concrete samenwerkingspro-
jecten verder te geleiden naar de Benelux-hoofdsteden en naar 
de Europese Unie. De COVID-19-crisis heeft aangetoond dat het 
loont om van elkaar te leren en dat overleg en samenwerking 
van groot belang zijn.

Het Meerjarenwerkprogramma 2021-2024 stoelt op de missies 
van de Benelux Unie, zoals bepaald in het Benelux-Verdrag van 
17 juni 2008 en is geënt op de beleidsprioriteiten van de drie 
Benelux-landen. De werkgebieden voor de Benelux Unie zijn 
de versterking van de economische unie en de interne markt, 
duurzame ontwikkeling en samenwerking op het gebied van 
justitie en binnenlandse zaken.

De komende jaren wil het Benelux Secretariaat-Generaal de drie 
lidstaten zo goed mogelijk ondersteunen in het bereiken van 
concrete resultaten op deze drie kerndomeinen van de Benelux 
Unie. Deze domeinen hebben een sterke onderlinge verweven-
heid en vragen om een proactieve, flexibele, pragmatische en 
integrale benadering. Daarom zal de interne organisatie van het 
Benelux Secretariaat-Generaal worden gemoderniseerd. Om 
deze ambitie waar te maken, wordt het Benelux Secretariaat-
Generaal doorgelicht op zoek naar verbeterpunten die ver-
volgens worden geïmplementeerd. 

De drie lidstaten hebben hun verwachtingen uitgesproken ten 
aanzien van een Benelux Unie die streeft naar tastbare resul-
taten door duidelijke prioriteiten te bepalen, gekoppeld aan 
vlaggenschipprojecten, op haar belangrijkste werkterreinen. 
Zo dient de Benelux-samenwerking meer gericht te zijn op 
concrete, praktische voordelen voor burgers en bedrijven 
zoals de vermindering van lastendruk voor burgers en bedrijven, 
fraudebestrijding en het bestrijden van misbruik op het gebied 
van de arbeidsmobiliteit bij het verrichten van diensten. 

“ E E N  S L AG VA A R D I G E  E N  W E N D B A R E  B E N E L U X
U N I E  I N  T I J D E N  VA N  O N Z E K E R H E I D ”



“ E E N  S L AG VA A R D I G E  E N  W E N D B A R E  B E N E L U X 
U N I E I N  T I J D E N  VA N  O N Z E K E R H E I D ”

Ook de uitvoering van het Benelux-Politieverdrag van 2018 zal 
een concrete impact hebben op de veiligheid van de burgers 
en de strijd tegen de grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad. De toegevoegde waarde van de Benelux-
samenwerking, die een aanvulling vormt op de Europese Unie, 
op bilaterale samenwerking en andere vormen van Europese 
samenwerking, behoeft meer zichtbaarheid als platform om 
concrete problemen op te lossen. Er wordt ook aangestuurd 
op een grotere politieke betrokkenheid van de lidstaten bij 
de acties van de Benelux-samenwerking waar dit nodig is. De 
Benelux Unie dient meer dan ooit over de kennis, kunde en 
zichtbaarheid te beschikken om haar bijzondere status binnen de 
Europese Unie maximaal te kunnen inzetten (artikel 350 VWEU), 
zonder daarbij te raken aan het communautaire acquis, en om 
haar voortrekkersrol binnen de Europese unie waar te maken.

Om uit te groeien tot een slagkrachtige organisatie en de 
zichtbaarheid naar de burgers te vergroten, wil de Benelux Unie 
in de toekomst meer inzetten op trendanalyse, verzameling 
van Benelux-data en intensief overleg met de stakeholders ter 
ondersteuning van het initiëren van projecten. Zo zal de Benelux 
Unie als inspirator van Europa werken aan bijvoorbeeld data 
over de dienstenmarkt, de impact van globale online platformen 
op de Benelux-detailhandel en het goederenverkeer van de drie 
lidstaten. De reeds beschikbare dataset in de drie landen wordt 
daarbij gebruikt.

Het ‘Huis van de Benelux’ is het digitale en fysieke trefpunt voor 
brainstorming, overleg, conferenties, webinars van regionale 
samenwerkingsverbanden. 

De weg die is ingeslagen met het Portal Startpunt 
grensarbeid, het Benelux Energie Expertise Netwerk, het 
Benelux Klimaat Platform, het Pentalateraal Energie Forum, 
het gasplatform, de Noordzee-energiesamenwerking en 
het Benelux Retail Informatiepunt wordt de komende jaren 
voortgezet en zal, waar nodig, aan de veranderingen van de tijd 
worden aangepast.

Dit Meerjarenprogramma omvat de drie kerngebieden van 
het Benelux-Verdrag. Het Leitmotiv is het bevorderen van wel-
vaart, welzijn, veiligheid en gelijke kansen voor burgers 
en bedrijven in de Benelux Unie, met name door de 
bestaande samenwerking binnen de Benelux Unie verder te 
ontwikkelen, door het opheffen van barrières die door de 
grenzen ontstaan, door schaalvergroting en door, waar 
mogelijk, het faciliteren van nieuwe vormen van 
grensoverschrijdende samenwerking.

Dit meerjarenprogramma is opgebouwd rond krachtlijnen die 
onderling afhankelijk zijn. Elk jaar zal een jaarplan worden opges-
teld waarin de prioriteiten worden aangegeven, in combinatie 
met vlaggenschipprojecten, de nieuwe uitdagingen en initiatie-
ven op langere termijn waarover een brede consensus bestaat 
tussen de drie lidstaten. In het bijzonder wordt gestreefd naar 
de realisatie van gemeenschappelijke projecten die invulling 
geven aan de nationale en Europese plannen en die Europese 
financiering kunnen genieten.

Dit meerjarenprogramma wordt halverwege zijn looptijd aan 
een tussentijdse evaluatie onderworpen. De prioriteiten zullen 
worden verduidelijkt en zo nodig bijgesteld, met name in het 
licht van de concrete verwezenlijkingen.



EEN COMPETITIEVE 
EN DUURZAME BENELUX



Zonder welvaart en economische groei 
kan er van welzijn geen sprake zijn. De 
Benelux-landen vormen samen een 
dynamische, economische regio die 
grensoverschrijdende werkgelegenheid 
de komende jaren verder stimuleert. 
De Benelux-landen ijveren voor de 
transitie naar een circulaire economie 
waarbij binnen de Benelux Unie naar 
complementariteit en toegevoegde 
waarde wordt gezocht ten opzichte van 
de initiatieven die op Europees niveau 
worden genomen. De Benelux Unie zal 
zich de komende jaren sterk enten op 
de ambitieuze voorliggende Europese 
(regelgeving)agenda in het kader van de 
Green Deal en het Actieplan Circulaire 
Economie, waarbij de samenwerking 
binnen de Benelux Unie zich richt op 
uitwisseling van kennis, informatie en 
ervaringen en resultaat wordt ingevuld 
met concrete acties en initiatieven.

De Benelux Unie behoort nu al tot de 
digitale koplopers in Europa en is een 
interessante thuismarkt voor innovatieve 
economische spelers die tevens 
bijdragen aan de EU-ambitie van een 
klimaatvriendelijke arbeidsmarkt.

Het meerjarenprogramma integreert 
intellectuele eigendom als aanjager van 
innovatie en als spil van economische groei 
in de politieke, economische en juridische 
strategieën. 

De grenzen mogen geen administratieve, 
juridische of fiscale barrières zijn om 
kennis en kunde op de arbeidsmarkt 
binnen de Benelux Unie uit te wisselen. Zo 
draagt een gezamenlijke afstemming van 
bestaande en nieuwe beroepskwalificaties 
vanuit het oogpunt van (groene en 
digitale) basisopleiding, beroepsopleiding, 
bijscholing en permanente vorming 
en erkenning bij tot het bevorderen 
van het vrij verkeer van werknemers. 
Administratieve vereenvoudiging, 
in combinatie met een coherente 
digitale omgeving tussen buren, is ook 

noodzakelijk om het ondernemerschap 
grensoverschrijdend te stimuleren. De 
recente crisis vergt bovendien een nieuwe 
kijk op grensoverschrijdend thuiswerken 
en op de fiscale implicaties hiervan. 
Binnen de Europese Unie willen we 
dat mensen kunnen studeren, wonen, 
winkelen, werken en met pensioen gaan 
in elk willekeurig EU-land en producten 
kunnen gebruiken die afkomstig zijn 
uit heel Europa. Daartoe moet het vrije 
verkeer van goederen, diensten, kapitaal 
en personen binnen de Europese interne 
markt worden bevorderd en moet 
fraude worden bestreden. Toch blijken 
op tal van terreinen nog hindernissen te 
bestaan in verschillende interpretaties of 
lastige procedures. De Benelux Unie wil 
oplossingen zoeken waar dit mogelijk is. 
Een analyse van de technische, juridische 
en administratieve belemmeringen die 
in bepaalde sectoren op burgers en 
bedrijven wegen, vormt een pleidooi om 
deze belemmeringen te verminderen 
of zelfs uit de weg te ruimen waar dat 
wenselijk is. Verder wil de Benelux Unie 
gevolg geven aan de wens van de Europese 
Commissie om belemmeringen op de 
interne markt weg te nemen aan de hand 
van kleinschalige projecten.

In het kader van de Benelux Retail 
Agenda 2025 zal de Benelux Unie de 
werkzaamheden van de Europese Unie 
rond territoriale leveringsbeperkingen 
in de detailhandel nauwlettend volgen 
en waar nodig impulsen en initiatieven 
ontwikkelen. 

De COVID-19-crisis heeft de Europese 
economie hard geraakt. De afweging  
tussen een verdere heropening van 
de economie en het risico van een 
heropflakkering van de pandemie 
of de opkomst van nieuwe virussen 
blijkt een aartsmoeilijke uitdaging. De 
Europese lidstaten bereiden elk nationale 
herstelplannen voor om hun economie 
nieuwe zuurstof te geven. De Benelux 
Unie zal in overleg met de Benelux-

landen bezien waar zij hen het best kan 
ondersteunen en het overleg over de 
onderlinge samenhang en de uitvoering 
van hun herstelplannen kan bevorderen.

Er worden grensoverschrijdende 
projecten opgezet ter stimulering van 
digitalisering, duurzame mobiliteit, 
transport en logistiek. Er wordt gewerkt 
aan een schoner vervoer met aandacht 
voor binnenvaart in het kader van modal 
shift, een infrastructuur voor elektrisch 
rijden en waterstofmobiliteit voor zowel 
personen- als vrachtvervoer. 

De Benelux Unie zet zich de komende 
jaren in om nieuwe vormen van 
arbeid en organisatie van werk op 
grensoverschrijdend niveau te verkennen, 
zoals telewerk en grensoverschrijdende 
co-working. Daartoe ijvert de Benelux Unie 
voor de ontwikkeling van een grenzeloze, 
eerlijke arbeidsmarkt, de wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties en de 
implementatie van de aanbevelingen van 
de studie ‘Benelux Retail 2025’. 

Een nieuwe uitdaging vormt de snelle 
groei van artificiële intelligentie met 
ruime toepassingsmogelijkheden op alle 
terreinen van de Benelux-economie zoals 
transport, energie, industrie, landbouw, 
onderwijs en gezondheidszorg. Rekening 
houdend met de nationale initiatieven zal 
dit in de kerngebieden in kaart gebracht 
worden met het oog op het formuleren 
van beleidsvoorstellen. Daarbij kijken de 
verschillende landen hoe expertise inzake 
artificiële intelligentie kan uitgewisseld 
worden, zowel inzake onderzoek als inzake 
ontwikkeling van toepassingen.

De wens tot grensoverschrijdende 
multimodaliteit van het particulier en 
openbaar vervoer (via weg, spoor, lucht 
en water) wordt uitgewerkt in projecten 
vooral rond Mobility as a Service (MaaS) 
waarbij Benelux en Noordrijn-Westfalen 
gezamenlijk optrekken. 

“EEN STERKE EN DUURZAME BENELUX INTERNE MARKT, DIE 
BIJDRA AGT A AN DE DIGITALE EN GROENE REL ANCE”



EEN VEILIGE EN RECHTVAARDIGE BENELUX



“DE AMBITIE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE 
 VAN VEILIGHEID”

In hun gezamenlijke verklaring van april 2019 en op de Benelux-
Top van 7 oktober 2020 herinnerden de premiers aan de nauwe 
samenwerking van de drie landen op het vlak van veiligheid via 
het Senningen-memorandum, dat vier onderdelen bevat: politie, 
crisisbeheersing, justitie, asiel en migratie. Daarnaast hebben de 
Benelux-landen herhaaldelijk benadrukt dat de handhaving van het 
Schengen-acquis (voor een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht-
vaardigheid) een prioriteit moet blijven. 

De Benelux Unie is een regio waar het goed is om te wonen, te wer-
ken en te leven. Een kwaliteitsvol leven binnen de regio veronders-
telt aandacht voor de veiligheid van de burger.

De Benelux Unie zal zich verder inzetten om grensoverschrijdende 
fraude en misbruik aan te pakken met name op het gebied van be-
lastingen, sociale zaken en levensmiddelen.

De veiligheid van de burger wordt verzekerd door de verdere imple-
mentatie van het vernieuwde Benelux-Politieverdrag. Het doel van 
dit verdrag is het intensiveren en verruimen van de samenwerking 
met het oog op de handhaving van de openbare orde en veiligheid, 
en de preventie, de opsporing en het onderzoek van strafbare feiten. 
In het bijzonder wordt voorzien in een aantal nieuwe mogelijkheden 
op het gebied van de uitwisseling van informatie, grensoverschri-
jdende achtervolgingen en het verrichten van opsporingshandelin-
gen op het grondgebied van de andere Benelux-landen. 

Ook de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van justi-
tie zal worden verdiept. Naast mensenhandel en pre-employment 
screening zullen gezamenlijke initiatieven worden ontplooid op het 
gebied van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen.

De Benelux Unie zal de versterking van de strategische en 
operationele samenwerking tussen de partners in geval van crises 
en rampen met een grensoverschrijdend effect ondersteunen. 

Bovendien zal de Benelux Unie haar werkzaamheden op het gebied 
van de analyse van de nationale risicomethodieken voortzetten 
om grensoverschrijdende risico’s in kaart te brengen, met als 
doel doeltreffender te kunnen optreden met het oog op de in het 
Europese kader gewenste schaalvoordelen en complementariteit.

De wereld verandert voortdurend. De Benelux Unie mag niet op 
haar lauweren rusten, zeker niet waar het gaat om de aanpak van 
criminele activiteiten met een ondermijnende invloed op de samen-
leving en ook nu er dagelijks nieuwe vormen van grensoverschri-
jdende criminaliteit opduiken. Het is dan ook van essentieel belang 
om de relevante en reeds beschikbare criminaliteitsbeelden van de 
drie landen te vergelijken en tegen elkaar af te zetten. 

Het vernuft en de complexiteit van criminele mechanismen kent 
geen grenzen. Diezelfde grenzen en de resterende verschillen in de 
bestrijding van terrorisme, misdaad en fraude vormen daarentegen 
echte obstakels voor een proactieve samenwerking tussen de drie 
landen. Onze burgers verwachten dat de overheid hun veiligheid en 
levenskwaliteit garandeert en hen beschermt tegen de dreigingen 
van een moderne en voortdurend veranderende samenleving. 
Ze maken zich dus niet alleen zorgen over hun veiligheid in de zin 
van ‘collectieve veiligheid’, of het nu gaat om politiële, justitiële 
veiligheid, of zelfs om de veiligheid van nucleaire installaties, of om 
het resultaat van de klimaatverandering. Zij vragen ook aandacht 
voor andere, meer persoonlijke aspecten van hun veiligheid, zoals 
voedselveiligheid of cyberveiligheid met bijzondere aandacht 
voor digitale zwendel en oplichting bij internetverkoop. Het is 
daarom zaak dat de Benelux-landen samen optrekken om scenario’s 
te ontwikkelen en ze regelmatig bij te werken om deze risico’s te 
voorkomen en, indien nodig, gezamenlijk de gevolgen aan te pakken. 



EEN DIGITALE BENELUX



“EEN ‘SMART BENELUX’ DIE BURGERS EN BEDRIJVEN 
MET ELKA AR VERBINDT”

In oktober 2016 erkenden de premiers tijdens een Benelux-top dat 
de digitale economie een krachtige katalysator is voor innovatie, 
groei en sociale welvaart. Bij deze gelegenheid onderstreepten zij 
de ambitie en het potentieel van de drie landen om digitale pioniers 
te zijn en als rolmodel te fungeren bij het bevorderen van de digitale 
eengemaakte markt binnen de Europese Unie. 

De Benelux Unie heeft niet alleen de ambitie om een ‘slimme en 
leerrijke regio’ te zijn, maar behoort vandaag reeds tot de absolute 
koplopers in Europa op het vlak van digitale infrastructuur en scho-
ling. Zo schakelden de Benelux-landen tijdens de COVID-19-crisis 
snel naar digitaal werken. In een wereld die steeds meer met elkaar 
verbonden is, staat of valt het succes van de Benelux Unie binnen 
de Europese Unie en ten opzichte van de rest van de wereld met 
de uitbouw van een groene netwerkeconomie en de volledige be-
nutting van de infrastructuur en het menselijke potentieel van de 
Benelux Unie. De digitale samenleving brengt aanzienlijke voordelen 
en uitdagingen met zich mee, zowel op het gebied van handel, ver-
voer en energie als op het gebied van de uitwisseling van informatie. 
De Benelux wil cybercriminaliteit, digitale fraude en andere vormen 
van internetoplichting met gepaste middelen en in gezamenlijkheid 
bestrijden. 

Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat digi-
tale diensten steeds sneller, meer op maat gemaakt en nauwkeuri-
ger zijn en dat het belang van afstanden en (nationale) grenzen in de 
loop van de tijd vervaagt.

De Benelux Unie ijvert voor een verbetering van de grensover-
schrijdende toegang van burgers tot digitale goederen en 
diensten en ijvert ook voor het toegankelijk maken van privacy 
ongevoelige data als dat het vrij verkeer van goederen, kapitaal, 
diensten en personen bevordert. Ook voor bedrijven maakt de 
Benelux Unie zich in Europa sterk voor een gunstig klimaat om 
digitale diensten te ontwikkelen, volledig in de lijn van de 
aanbevelingen van de Benelux-memoranda Competition in a Digital 
World en Benelux Retail 2025.

´Televisie zonder grenzen´ is sinds 1989 een begrip in Europa. 
Maar daar waar satelliettelevisie grenzen opende voor de burger 
met interesse voor media in de buurlanden, wordt in het digitale 
tijdperk de grens weer gesloten voor de kijker over de grens. De 
Benelux Unie verkent een wederzijdse openstelling van de 
content van de publieke zenders, met name als dit gaat om nieuws 
en cultuur.



EEN VEERKRACHTIGE EN 
TOEKOMSTGERICHTE BENELUX 



Door de COVID-19 pandemie is ons leven op zijn kop gezet en 
is duidelijk gebleken dat er op Europees niveau, en aanvullend, 
tussen onze landen, nauw moet worden samengewerkt. Landen 
maken in crisisperiodes verschillende keuzes die tot uiteenlopende 
resultaten leiden en grensoverschrijdende samenwerking 
bemoeilijken. De huidige situatie vereist een permanente dialoog 
en het gebruik van directe communicatiekanalen. In de toekomst 
zal het nodig zijn om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op 
nieuwe crisissituaties met een grensoverschrijdende impact 
door gemeenschappelijke noodstrategieën te ontwikkelen en de 
mogelijkheden van wederzijdse bijstand te onderzoeken.

De Benelux Unie is ook vastbesloten om de grensoverschrijdende 
samenwerking op het gebied van het gezondheidsbeleid te 
intensiveren. Het elektronisch Benelux-patiëntendossier is  een 
eerste stap. Daarnaast lijkt het van essentieel belang dat de 
staten/regio’s zich kunnen beroepen op het Benelux-verdrag 
om de bestaande juridische en administratieve belemmeringen 
uit de weg te ruimen. Zo zijn de Benelux beschikkingen over 
grensoverschrijdend ambulancevervoer belangrijke instrumenten 
voor een efficiëntere samenwerking met betrekking tot dringende 
medische hulp, die echter nog te weinig bekend zijn. Het is daarom 
belangrijk om hun toepassingsgebied uit te breiden tot alle 
Benelux-grenzen. De erkenning van diploma’s, de machtiging om 
aan de andere kant van de grens te werken, de mogelijkheid voor 

een ambulance om patiënten naar een ziekenhuis aan de andere 
kant van de grens te brengen, zijn andere elementen die nog aan 
veel obstakels onderhevig zijn. Samenwerking, gebaseerd op 
grensoverschrijdend wetenschappelijk onderzoek en toepassing 
van nieuwe technologische mogelijkheden is erop gericht om de 
zorgverlening en opvolging van patiënten aan beide zijden van de 
Benelux-grenzen te vergemakkelijken.

De Benelux Unie wil ook de biodiversiteit van een gezonde 
leefomgeving en schone lucht blijven bevorderen. Daarmee 
sluit de Benelux Unie volledig aan bij de transitie naar een 
duurzamere samenleving en draagt zo bij aan het behalen van 
de Europese ambities van de nieuwe strategische agenda 2019-
2024, met name de prioriteit “Aan een klimaatneutraal, groen, 
rechtvaardig en sociaal Europa bouwen”. De Benelux-landen 
zullen ook blijven samenwerken, samen met de buurlanden en 
internationale partners, om de weg te effenen voor de Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld door middel van 
grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs 
voor duurzame ontwikkeling, om bij te dragen aan de opbouw 
van een veerkrachtigere samenleving die beter toegerust is om 
de nieuwe uitdagingen van morgen op milieugebied het hoofd te 
bieden. 

“EEN PL ATFORM VOOR VERANT WOORDE SAMENWERKING, 
BEREID OM CONCRETE MA ATREGELEN TE NEMEN”



EEN OPEN BENELUX



“BONDGENOOT VAN REGIONALE SAMENWERKING 
NA AR EUROPESE INTEGRATIE”

De Benelux Unie is een bruggenbouwer 
tussen de grensregio’s, andere internatio-
nale organisaties en de Europese Unie. In de 
loop der jaren is de Benelux Unie uitgegroeid 
tot een kenniscentrum voor grensover-
schrijdende en interterritoriale samen-
werking en heeft zij tal van geografische en 
thematische partnerschappen opgezet.

De Benelux Unie intensiveert, voortbouwend 
op de gemeenschappelijke verklaringen van 
april 2019 en oktober 2020, de 
samenwerking met Noordrijn-Westfalen 
(NRW) en brengt proactief 
verschillende partijen samen op het 
vlak van de energietransitie met een 
focus op de omschakeling naar 
waterstof. De Benelux Unie verkent nieuwe 
mogelijkheden voor grensoverschrijdende 
samenwerking met Frankrijk (bijvoorbeeld 
op het vlak van crisisbeheersing) en met 
de Grande Région en zet de samenwerking 
met andere regionale organisaties zoals de 
Nordic Council en de Baltische staten verder 
(bijvoorbeeld op het vlak van digitalisering, 
circulaire economie en hoger onderwijs).

Volledig in de lijn van het Benelux-
Verdrag inzake Grensoverschrijdende en 
Interterritoriale Samenwerking van 20  
februari 2014 blijft de Benelux de 
overheden en overheidsinstellingen op alle 
niveaus ondersteunen bij het opzetten 
van duurzame grensoverschrijdende 
juridische structuren. In dit licht is het ook 
belangrijk om ontwikkelingen gericht op 
ruimtelijke afstemming in samenwerking 
met de lidstaten te bevorderen 
(bijvoorbeeld de recente ontwikkeling in 
het economisch grensgebied van de North 
Sea Port tussen Gent, Vlissingen en 
Terneuzen). De Benelux Unie volgt 
verder nauwgezet de ontwikkelingen op 
Europees niveau met betrekking tot het 
voorstel tot instelling van een 
mechanisme voor de opheffing van 
juridische en administratieve hinderpalen 
in een grensoverschrijdende context en 
zal indien gewenst werken aan een 
gezamenlijke tenuitvoerlegging.

Meewerken aan verdere Europese inte-
gratie vergt het versterken van de banden 
tussen de Benelux Unie en de Europese Unie 
door middel van complementaire 
acties, voorloperprojecten, en via de 
permanente vertegenwoordigers van de 
Benelux-landen waarbij de Benelux-landen 
niet alleen gezamenlijke standpunten 
innemen, maar deze ook uitdragen in een 
EU-context. 

De Benelux Unie zal haar relaties met de 
permanente vertegenwoordigingen van 
de Benelux-landen bij de Europese Unie de 
komende jaren intensiveren. De komende 
jaren zal de Benelux andere EU-lidstaten 
benaderen om zich aan te sluiten bij de 
gegevensuitwisseling en samen de oproep 
aan de Europese Commissie om dit in EU-
verband te regelen kracht bij te zetten. 

Om haar rol als laboratorium voor Europa op 
een concrete manier te kunnen invullen, is 
het belangrijk dat de Benelux Unie zich goed 
informeert over de initiatieven op Europees 
niveau. Hier kan worden verwezen naar het 
Benelux-initiatief op het gebied van de au-
tomatische erkenning van hoger onderwijs 
diploma’s of inzake milieuzones waarbij de 
Benelux Unie de onderlinge uitwisseling 
van technische gegevens mogelijk maakt en 
voor de uitwisseling van persoonsgebonden 
gegevens een oproep naar Europa deed om 
een juridisch kader te scheppen. 
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