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In 2016 zal de Benelux onder Luxemburgs voorzitterschap
● de mobiliteit en veiligheid van personen verhogen
● het milieu beter beschermen
● de interne markt versterken

Inleiding

Luxemburg vervult in 2016 voor de tweede maal sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Benelux-Verdrag in 
2012 het voorzitterschap van het Benelux Comité van Ministers. Net als tijdens zijn recente voorzitterschap van de 
EU-Raad zal het Groothertogdom ernaar streven zijn fundamentele waarden – betrouwbaarheid, slagvaardigheid 
en openheid – in te zetten voor de Benelux: luisteren naar de burger, steun verlenen aan het bedrijfsleven en 
samenwerken met de diverse stakeholders om te handelen in het algemeen en gemeenschappelijk belang van de 
drie Benelux-landen.

Het jaarplan 2016, dat door het Benelux Comité van Ministers werd vastgesteld op 16 november 2015, gaat nader in 
op de concrete acties die de drie landen de komende maanden willen ondernemen. In het kader van de uitvoering 
van dit jaarplan wenst Luxemburg in het bijzonder de focus te leggen op mobiliteit en veiligheid van personen, meer 
zorg voor het milieu en een sterkere Benelux interne markt. 

Deze prioriteiten staan niet op zichzelf maar sluiten volkomen aan bij de filosofie achter het optreden van de 
Benelux Unie, namelijk de Europese integratie bevorderen via concrete projecten en een tot voorbeeld strekkende 
grensoverschrijdende samenwerking. Luxemburg zal zo de ervaring die het tijdens zijn twaalfde EU-voorzitterschap 
heeft opgedaan, inzetten voor de Benelux en zal in nauwe samenwerking met het Nederlandse EU-voorzitterschap 
in de eerste helft van 2016 het nodige doen om de Benelux zijn voortrekkersrol in de Europese Unie volop te laten 
waarmaken.

Het Luxemburgse voorzitterschap wil nieuwe impulsen geven aan de Benelux-samenwerking met de opstelling van 
het nieuwe meerjarenprogramma 2017-2020. Er zal een brede consultatie worden georganiseerd om samen nieuwe 
bakens voor de samenwerking uit te zetten. 

Het Luxemburgse voorzitterschap zal tevens de implementatie bespoedigen van het Benelux-actieplan voor banen 
en groei, dat op 29 april 2015 tijdens de Benelux-Top werd vastgesteld. De premiers van de Benelux krijgen tijdens 
hun volgende top in het najaar in Luxemburg de gelegenheid de stand van zaken op te maken met betrekking tot de 
uitvoering van dit actieplan.
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Mobiliteit en veiligheid van personen verhogen

Mobiliteit en veiligheid van personen zijn gelet op de huidige bedreigingen en uitdagingen thema’s die om 
gezamenlijke antwoorden vragen. In de gehele Benelux, maar ook in de gehele Grande Région, is het wegnemen 
van verschillende soorten belemmeringen die de mobiliteit van mensen hinderen of bemoeilijken derhalve van 
het grootste belang, maar moeten de mensen tevens op de grootst mogelijke veiligheid kunnen rekenen. 

De Benelux-landen omvatten in hun totaliteit 37% van alle grensarbeiders in de Europese Unie, met zowat 
300.000 grensarbeiders die pendelen tussen de Benelux-landen en aangrenzende landen, waarvan 170.334, 
ofwel 60%, in Luxemburg werkt. De Benelux moet focussen op kansen op het terrein van de arbeids- en 
onderwijsmobiliteit en de meeneembaarheid van diploma’s, alsmede beroepskwalificaties en stages. Daarnaast 
is het van fundamenteel belang dat de grensoverschrijdende gezondheidszorg en het patiëntenverkeer, in het 
bijzonder op het vlak van met name de digitale gegevensuitwisseling, worden verbeterd. 

Het voorzitterschap zal bijzondere aandacht schenken aan het onderwerp mensenhandel. In dit verband wordt 
multidisciplinaire samenwerking geïnitieerd en geïntensiveerd met een centrale plaats voor de slachtoffers van 
mensenhandel.

Veiligheid staat hoog op de politieke agenda van de Benelux. Nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen op dit 
terrein vragen om nieuwe samenwerkingsvormen, zoals bijv. op justitieel gebied of nog in de digitale sfeer. In 
dit verband zal onder Luxemburgs voorzitterschap een Benelux-week van de veiligheid worden georganiseerd.

De basis voor onze samenwerking wordt gevormd door het actieplan Senningen en dankzij het Benelux-
verdrag inzake grensoverschrijdend politieel optreden van 8 juni 2004 is de operationele samenwerking 
tussen de politiediensten aanzienlijk versterkt. Het Luxemburgse voorzitterschap zal een begin maken met de 
werkzaamheden om te komen tot het vierde actieplan Senningen voor de periode 2017-2020. Ook wordt het 
Benelux-politieverdrag geactualiseerd. Zo wordt de intensieve samenwerking die plaatsvindt in het kader van 
de diverse bestaande afspraken en instrumenten voortgezet en waar mogelijk versterkt. De drie landen zullen 
tevens onderzoeken of en zo ja hoe er een zinvolle samenwerking tot stand kan komen op het terrein van het 
voorkomen en bestrijden van radicalisme en terrorisme.

Het actieplan Senningen vormt eveneens de basis voor Benelux-samenwerking op het gebied van crisisbeheersing 
en rampenbestrijding. Het komt erop aan de samenwerking te bevorderen op het gebied van risicoanalyse en 
-identificatie, het uitwisselen van informatie tussen de crisiscentra, samenwerking rond grootschalige evacuaties 
en samenwerking tussen de hulpdiensten van de drie landen. 

In het kader van de migratiecrisis wordt het Benelux-beleid inzake asiel en migratie geïntensiveerd. 
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Het milieu beter beschermen

Het Luxemburgse voorzitterschap wil zich toespitsen op de vraagstukken die verband houden met 
klimaatverandering, bescherming van het milieu in de Benelux en energie-efficiëntie, alsook op een pilotproject 
dat gericht is op een betere afstemming van milieuwetgeving in de grensgebieden.

Circulaire economie impliceert innovatie en biedt reële kansen voor duurzame groei in de Benelux. Het 
Luxemburgse voorzitterschap zal resoluut inzetten op de transitie naar een circulaire economie in de Benelux, 
m.i.v. ecodesign en grensoverschrijdend afvalmanagement. 

Met betrekking tot intelligent en duurzaam vervoer is intensief overleg opgestart in 2015. De gezamenlijke 
ambitie voor 2016 is om dit uit te laten monden in concrete samenwerkingsprojecten, bijv. om multimodaliteit  
te bevorderen, het keurmerk Lean and Green te promoten en, in het kader van het samenwerkingsplatform 
tussen steden Urbiscoop, de mobiliteit binnen het stedelijke gebied te verbeteren. Daarnaast zal ook de 
aanbeveling over duurzame mobiliteit verder worden uitgevoerd met onder andere coördinatie tussen de drie 
nationale beleidskaders in het kader van de ‘Clean Power for Transport’-richtlijn. 

De Benelux zal in dit verband ook bijdragen aan de Europese milieudoelstellingen, onder andere die van de 
Europa 2020-strategie en het 7e Europese milieuactieprogramma (MAP), en zal streven naar afstemming van 
beleid op dit vlak. 

Interne markt versterken

De drie premiers van de Benelux herinnerden in hun gemeenschappelijke verklaring van 29 april 2015 eraan  
dat de voltooiing van de interne markt een topprioriteit van de Benelux-samenwerking is en blijft. 

De economie is volop in beweging en het is zaak om met de nieuwe trends mee te gaan, zodat bedrijven en 
burgers zo goed mogelijk voordeel kunnen trekken van een echte Benelux interne markt. Tegen de achtergrond 
van een betere grensoverschrijdende samenwerking dient er dus een reeks maatregelen te worden genomen 
op het terrein van met name detailhandel en e-commerce, en dienen de administratieve lasten voor het 
bedrijfsleven waar mogelijk te worden verminderd. 

Zo is het wegwerken van resterende barrières voor bedrijven en consumenten in de interne markt voor 
detailhandel een kernelement van het in april 2015 aangenomen Benelux-actieplan voor banen en groei. De 
Benelux zal samenwerking opstarten om bestaande belemmeringen en barrières verder in kaart te brengen en 
op te lossen. De uitvoering van de Benelux-aanbeveling inzake territoriale leveringsbeperkingen in de Benelux 
(2015) zal hierbij speciale aandacht krijgen. 

De mogelijkheden voor een uitbreiding van het gebruik en de toepassing van het beginsel van de wederzijdse 
erkenning zullen onder Luxemburgs voorzitterschap worden bestudeerd, teneinde grensoverschrijdende 
activiteiten te stimuleren en de administratieve lasten en de regeldruk voor de bedrijven van de Benelux te 
verminderen. 
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De drie Benelux-landen zijn koplopers op het gebied van ICT, innovatie en de hoge internetpenetratie. De Benelux 
behoort dan ook een voorbeeldrol te vervullen bij de implementatie van het ‘digitale eengemaakte markt voor 
Europa’-pakket en zal het zoeken naar oplossingen voor de telecommarkt, mobiele betalingen dan wel geoblocking 
actief stimuleren, teneinde de rechten van consumenten over de grenzen heen te versterken. 

Luxemburg zal zich tevens inzetten voor een hechtere samenwerking op het gebied van energie en vervoer. Wat 
energie en met name duurzame energie betreft, zal de Benelux vastberaden opkomen voor energietransitie en 
de daaruit voortvloeiende kansen op het vlak van bevoorradingszekerheid, interconnecties en competitiviteit en 
integratie van de markten op regionaal en Europees niveau. Met betrekking tot de transportsector dient er onder 
andere lering te worden getrokken uit de resultaten van het onderzoek naar de vervoersstromen binnen de Benelux 
en specifiek te worden gekeken naar de aanwezigheid van bepaalde regels die modern transport in de weg staan 
en voorts het ontbreken van heldere regels voor nieuwe vormen van transport. Evenzo wordt de samenwerking 
tussen wegvervoersinspectiediensten voortgezet en uitgebreid met een ‘tailor made risk rating tool’, waarmee alle 
inspectieresultaten op een geautomatiseerde manier grensoverschrijdend gedeeld kunnen worden en hiermee meer 
gerichte en efficiëntere controles mogelijk worden. Tot slot zijn er initiatieven nodig voor het spoor, de luchtvaart 
en de scheepvaart zoals bijv. het realiseren van een Benelux-railagenda voor regionaal grensoverschrijdend vervoer.

Dimensie van de intergouvernementele samenwerking

Het Luxemburgse voorzitterschap wil de samenwerking tussen de Benelux-landen op het vlak van het buitenlandse 
beleid stimuleren. Ten behoeve van de besluitvorming en de belangenbehartiging wordt dit strategische overleg 
alsmaar belangrijker in een Unie met 28 lidstaten. Het voorzitterschap zal nagaan of er door middel van gezamenlijke 
Benelux-standpuntbepalingen input kan worden geleverd voor de besprekingen in de Raad van de Europese Unie. 
Daartoe zal het bijeenkomsten beleggen van de directeuren Politieke Zaken en de directeuren Europese Zaken van 
de drie ministeries van Buitenlandse Zaken. 

De Benelux-Top zal over de samenwerking in het kader van het Benelux-Verdrag handelen en zal voor de drie 
premiers tevens de gelegenheid zijn om de stand van zaken op te maken met betrekking tot thema’s uit de Europese 
en internationale actualiteit. 

Ook wil Luxemburg het informele overleg tussen de ministers van Buitenlandse en Europese Zaken van de drie 
landen in de aanloop naar de Raden Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken nieuw leven inblazen. Dit ministeriële 
overleg dient eveneens in de overige EU-Raadsformaties te worden geïntensiveerd. 

De drie Benelux-landen blijven contacten onderhouden met andere landengroepen, zoals de Baltische staten of de 
Visegrádlanden. Het Luxemburgse voorzitterschap zal onder andere een vergadering organiseren van de ministers 
van Buitenlandse en Europese Zaken van de Benelux met hun Baltische ambtgenoten, alsook een bijeenkomst met 
de collega’s van de Visegrádgroep. Het Luxemburgse voorzitterschap zal ook de traditie voortzetten van gezamenlijke 
Benelux-werkbezoeken aan derde landen, zulks zowel op ministerieel als op hoogambtelijk BuZa-niveau. 
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