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De Benelux Unie, hart van de Europese Unie, blijft zich verder inzetten
voor de grensoverschrijdende samenwerking op drie nauw met elkaar
verweven werkgebieden.
De interne markt die aan de basis lag
van de Benelux Economische Unie; veiligheid en sociale cohesie die de ambitie uitdrukken onze medeburgers te
beschermen in een rechtvaardige en solidaire samenleving; duurzame ontwikkeling en de vraagstukken over milieu en
klimaatverandering.
De Benelux Unie kan een reële toegevoegde waarde leveren voor deze werkgebieden. Onze samenwerking levert een
materiële toegevoegde waarde op: de
schaalvoordelen, de waardeketens die
gebaat zijn bij administratieve harmonisaties en een betere arbeidsmobiliteit
dragen tot de welvaart van het Beneluxgebied bij.
Deze toegevoegde waarde is ook immaterieel van aard: politiesamenwerking;
grensoverschrijdende
samenwerking
inzake crisispreventie; een betere medische dekking door de uitrol van eHealth,
allemaal stappen voorwaarts ten behoeve van onze burgers, die hun vertrouwen
versterken in een Benelux die bescherming biedt. De Benelux is ook, dankzij
deze grensoverschrijdende samenwerking, een regio van cohesie en sociale
mobiliteit.
Tot slot is de toegevoegde waarde van de
Benelux-samenwerking ook symbolisch:
in de ogen van onze medeburgers en zelfs
buiten Europa wordt onze samenwerking
gezien als een voorbeeld en een bron
van inspiratie; terwijl het multilateralis-

me terrein lijkt te verliezen is de Benelux
een symbool voor een meer eendrachtige, verdraagzame wereld waarbij wordt
afgestapt van zinloze nulsomspellen ten
behoeve van de wederzijdse voordelen
van samenwerking.
Deze drie toegevoegde waarden zijn het
resultaat van een concrete inzet in de
operationele sfeer en van alertheid ten
aanzien van nieuwe uitdagingen van onze
tijd. Het Secretariaat-Generaal oefent zijn
initiatiefrecht uit door aan het Comité van
Ministers samenwerkingsthema’s voor te
stellen zoals energietransitie, de impact
van artificiële intelligentie op werkgelegenheid en de implementatie van een circulaire economie.
In de mate van het mogelijke zullen deze
projecten worden uitgerold volgens de
zgn. triple helix: overheid, bedrijfsleven
en academici. De benaming ‘Huis van de
Benelux’ voor het gebouw waarin het
Secretariaat-Generaal is gevestigd, betekent een gastvrije ontmoetingsplek ter
gelegenheid van de vele vergaderingen
waar deze drie partijen voor de bespreking van de thema’s van het Jaarplan rond
de tafel zitten. Toch hangt de uitvoering
van de acties van het Jaarplan vooral af
van de politieke aansturing en de ambtelijke ondersteuning van de lidstaten.
Tot slot richt de door de Benelux uitgedragen boodschap zich met name tot de
jongeren, die op hun beurt de fakkel van
de Benelux zullen moeten overnemen.
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PRIORITEITEN 2020
In 2020 bekleedt Nederland het voorzitterschap van het Comité van
Ministers van de Benelux Unie. Voor Nederland is het van belang dat de
Benelux-samenwerking zich blijft richten op resultaten die het dagelijks
leven van burgers en ondernemers raken. Op deze manier laten we zien
dat de Benelux meer dan 75 jaar na de oprichting van de douane-unie
nog altijd van groot belang is. Zeker in de Europese Unie is het voor de
Benelux-landen zaak om te laten zien dat ze samen concrete successen
boeken en door deze samenwerking een sleutelrol in de Europese Unie
blijven spelen. Nederland zal zich tijdens het voorzitterschap laten leiden
door continuïteit en flexibiliteit.

Tijdens het voorzitterschap zal Nederland
zich richten op drie overkoepelende thema’s, te weten de duurzame economische ontwikkeling, de waarborging van
grensoverschrijdende veiligheid en de
samenwerking met andere regio’s.
Het aanbreken van 2020 betekent een
nieuwe stap in het ontwikkelen van een
effectief en ambitieus klimaatbeleid, zeker in het licht van de European Green
Deal voorgesteld door de nieuwe president van de Europese Commissie. Hierin
speelt vanzelfsprekend het ontwikkelen
en in stand houden van een effectief
energie- en klimaatbeleid een sleutelrol.
Daarnaast zal de focus worden gelegd op
verschillende factoren die bijdragen aan
een duurzame economische regio. Ten
eerste staan circulaire economie, en daarbij circulaire en duurzame bouw, hoog op
de agenda. Hier zal Nederland met name
proberen inhoudelijke kennisdeling te
bevorderen. Dit heeft ook betrekking op
het stimuleren van duurzame mobiliteit,
waarbij o.a. e-mobility en rijden op waterstof, autonoom rijden, Mobility as a
service (MaaS) en grensoverschrijdend
(openbaar) vervoer centraal staan.

Ten tweede vormt digitalisering een belangrijk thema waarbinnen met name de
mogelijkheden in relatie tot Connected
and Automated Mobility (CAM), beschikbaarheid en continuïteit van grensoverschrijdende dataverbindingen en het ontwikkelen van artificiële intelligentie (AI)
binnen de Benelux centraal staan.
Ten derde zal in het kader van het versterken van de Benelux Interne Markt worden gekeken naar het bijeenbrengen van
SOLVIT-centra van de Benelux-landen,
grensoverschrijdende samenwerking en
het samenwerken met stakeholders. Tot
slot blijft grensarbeid een punt waarop
intensieve samenwerking gestimuleerd
blijft worden.
Waarborging van grenzeloze zekerheid
en veiligheid vormt het tweede prioriteitsterrein. Bestrijding van grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit en georganiseerde misdaad heeft
voor Nederland grote prioriteit. Met de
Benelux-landen wil Nederland verder inzetten op het versterken van de monitoring van illegale drugshandel, het stimuleren van operationele samenwerking en

het afpakken van criminele vermogens,
met daarbij ook het versterken van de
bestuurlijke handhaving. Hiervoor worden tijdens het voorzitterschap nadere
afspraken gemaakt zoals het opleveren
van een gezamenlijk criminaliteitsbeeld.
Ook zet Nederland erop in dat het nieuwe Benelux-Politieverdrag in werking kan
treden in (de loop van) 2020. Dit verdrag
geeft de politie meer mogelijkheden om
grensoverschrijdend op te treden en
onderlinge uitwisseling van informatie
waaronder politiegegevens wordt aanzienlijk uitgebreid. Tot slot vormt ook de
preventie van sociale fraude door o.a.
meer onderlinge gegevensuitwisseling
een kernonderwerp.
Tot slot blijft de samenwerking met andere regio’s een prioriteit binnen de
Benelux. Hierbij staan twee activiteiten
centraal het komende jaar. De Benelux
Politieke Samenwerking zal nader vormgegeven worden door de organisatie
van een Benelux-Top en bijeenkomsten
met andere regionale groepen, zoals de
Nordics, Baltics of de Visegrad-4. In dit
kader zal een gezamenlijke reis van de
ministers meer zichtbaarheid genereren voor de Benelux. Daarnaast zal het
Nederlands voorzitterschap zich ervoor
inspannen Frankrijk en Duitsland te laten toetreden tot het ‘Benelux-Verdrag
inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking’. Toetreden van
Frankrijk en Duitsland biedt de mogelijkheid om grensoverschrijdende operationele samenwerking langs de buitengrenzen van de Benelux-landen verder te
versterken.
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DEEL 1: BELEIDSVELDEN

1. Economie & duurzaamheid
in de interne markt

5

De Benelux-positie in het economische
hart van de EU dwingt om proactief te
zijn in grote en disruptieve veranderingen die momenteel plaatsvinden.
Juridisch en organisatorisch zijn we hiervoor goed uitgerust. Door de gewenste
samenwerking op de juiste plek in te
zetten kan een vitale Benelux-economie
bevorderd worden en dit kan tegelijkertijd de EU inspireren.
Recent werden de Benelux-landen als
koplopers op het vlak van digitalisatie
aangeduid in een paar studies zoals deze
van Public First (A way forward for the
D9 in the age of AI), naast de Baltische
en Scandinavische regio. Een teken dat
regionale samenwerking in het huidige
Europa nog steeds een grote rol speelt,
ook voor de ontwikkeling van de interne markt. Tegelijkertijd bevinden de
Benelux-landen zich in de staart van
het Europese peloton als het gaat om
het halen van de doelstellingen t.a.v.
hernieuwbare energie. Wanneer we de
Benelux regionale samenwerking slim
inzetten om onze achterstand in een
koploperspositie om te buigen kunnen
nieuwe banen en duurzame groei geschapen worden.
Binnen de Europese context heeft de
Benelux zijn rol op economisch vlak hervonden. De interne markt biedt ruimte
om de gewijzigde economische en technische situatie van een juridisch kader
te voorzien. Hiermee is de Benelux een
inspirerend voorbeeld voor de buurlanden. Projecten als de digitale vrachtbrief
of de samenwerking op het gebied van
de groene waterstofeconomie worden
in EU- en pentalaterale context opgepikt en voortgezet. De nieuwe intentieverklaring van 2018 met Frankrijk en
de hernieuwde politieke verklaring van
2019 met Noordrijn-Westfalen (NRW)
tonen dit aan.

De afgelopen jaren zijn een aantal inventarisaties en studies uitgevoerd die
het belang van de Benelux aantonen.
Het ‘Benelux-rapport vrachtvervoer’
(2016) onderstreepte de sleutelrol van
de Benelux als poort naar Europa en de
studie ‘Benelux Retail 2025’ (2017) toonde het potentieel aan van de interne
Benelux-markt voor de detailhandel. Op
dit moment wordt een studie over de impact van kunstmatige intelligentie op de
arbeidsmarkt voltooid. Data en kennis
versterken de positie van de Beneluxlanden in Europa en ondernemers zien
beter waarom investeren in de Benelux
loont. Goede voorbeelden zijn de toenemende bedrijvigheid in de Benelux m.b.t.
hernieuwbare energie, met waterstof en
windenergie als boegbeelden. Ook de
vorming van Benelux-consortia rond infrastructuur voor duurzaam rijden en het
Benelux-paviljoen op de recente klimaattop zijn voorbeelden van erkenning van
het belang van de Benelux.
De Benelux-samenwerking zal ook in
2020 uitdagingen en kansen oppakken op
het vlak van de interne markt, transport,
energie, arbeidsmarkt, klimaat en circulaire leconomie. Wat de interne markt
voor goederen en diensten betreft, zal
de Benelux zijn werkzaamheden voortzetten teneinde de territoriale leveringsbeperkingen (TSC’s) op te heffen om de
moeilijkheden voor bedrijven bij de toegang tot toeleveringsnetwerken van hun
keuze binnen de interne EU-markt een
halt toe te roepen. De energietransitie
en klimaatuitdagingen zorgen daar voor
grote veranderingen, waaraan men zich
via samenwerking in grensoverschrijdende clusters beter en kostenefficiënter kan
aanpassen. Zo kan bijvoorbeeld bij de
overgang naar een groene waterstofeconomie gekeken worden naar synergiën
van industrieclusters aan de binnen- en
buitengrenzen van de Benelux.
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1.1. ENERGIE & KLIMA AT

Benelux in het centrum van de regionale
energie- en klimaatsamenwerking

Deel 1: Beleidsvelden

1. Context
Door hun ligging in het hart van Europa, hun bevolkingsdichtheid en hun sterke economische en
logistieke verwevenheid maken de Benelux-landen deel uit van de grootste stedelijke regio’s ter
wereld. Vanwege de geografie en de topologie van deze landen worden zij geconfronteerd met
dezelfde uitdagingen op het gebied van de klimaatverandering.
Bijgevolg omvatten hun nationale energie- en klimaatplannen (NECP’s) tal van soortgelijke acties
om de dreiging van de klimaatverandering beter het hoofd te bieden. De Benelux-landen hebben
daarom afgesproken om elkaar te informeren en gezamenlijke maatregelen te nemen wanneer het
grensoverschrijdende voordeel dit rechtvaardigt.
In het bredere kader van het Pentalateraal Forum, waarvan het jaarlijks roulerende voorzitterschap
traditiegetrouw naar een Benelux-land gaat (LU in 2019 - NL in 2020) hebben de Benelux-landen en
hun partners op ministerieel niveau een gemeenschappelijk regionaal hoofdstuk geaccordeerd, dat
ze allemaal sinds december 2019 onverkort in hun definitieve plannen hebben opgenomen. Dit is
een verplichting van de EU-Verordening inzake de governance van de energie-unie.
Begin september 2019 hebben de sherpa’s van het forum dat verantwoordelijk is voor de plannen
overeenstemming bereikt over een reeks prioriteiten. Deze omvatten o.a. elektromobiliteit, renovatie van gebouwen, continuïteit van de elektriciteitsvoorziening, grensoverschrijdende gezamenlijke projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen en in het bijzonder windenergie op
het land en op zee (met inbegrip van het Noordzee-initiatief in samenwerking met Britse, Deense
en Noorse partners).
Een van de opties voor de energietransitie, die gericht is op het beperken van de klimaatverandering, is groene waterstof, die een rol zou kunnen spelen als energiedrager en opslagmedium voor
intermitterende hernieuwbare energiebronnen.
De directeuren-generaal voor energie en klimaat sturen de samenwerking en het gezamenlijk overleg over de nationale energie- en klimaatplannen aan.

2. Ambities
Het Secretariaat-Generaal zal verder proactief bijdragen aan grensoverschrijdend overleg en daarbij de functie van proeftuin afwisselen met de rol van neutraal overlegplatform, om de transitie
aan te jagen en waar nodig te faciliteren.
De energietransitie in de Benelux- en de Penta-landen kan leiden tot concrete en rendabele resultaten dankzij de synergie tussen de leden. Het waterstofproject zou bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan de leveringszekerheid door de ontwikkeling ervan te koppelen aan het klaarmaken van de
bestaande infrastructuur voor grensoverschrijdend transport naar de belangrijkste industriekernen. Hiertoe zal het ondergrondse netwerk van leidingen in de Benelux in kaart worden gebracht.
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De banden van het Benelux Energie Expertise Netwerk met de
marktpartijen moeten er mede voor zorgen dat deze transitie
optimaal wordt uitgevoerd. De relatie tussen zonne-energie en
energie- en klimaatbeleid wordt ook een nieuw thema.
Met betrekking tot het klimaat leggen de Benelux-landen verder
nadruk op de uitvoering van de Benelux Talanoa Verklaring van
2018, waarin de klimaatambities gezamenlijk werden vastgelegd,
tijdens de Verenigde Naties-klimaattop in Katowice. Hierbij ligt
de nadruk op verdere CO²-reductie en het creëren van draagvlak voor de klimaatplannen door ze duidelijk en genuanceerd
voor te stellen en betaalbaar te houden. Slimme financiering
van het klimaatbeleid en -projecten en het herkennen van de
klimaatberoepen van de toekomst staan hoog op de agenda in
het overleg. Ondertussen zal het klimaatplatform moeten worden doorontwikkeld tot dé ontmoetingsplaats voor grensoverschrijdende klimaatinitiatieven binnen de Benelux. Concreet
zal er een jaarlijkse Benelux-klimaatdag georganiseerd worden
waarbij de laatste stand van zaken met betrekking tot ‘klimaatregelen’ in de Benelux in kaart wordt gebracht en de stakeholders
met elkaar in dialoog kunnen gaan over de voortgang van het
Benelux-klimaatbeleid.

3. Projecten
Ondersteunen van de energietransitie door
regionale energiesamenwerking
• Ondersteuning van de energietransitie via het Benelux Energie
Expertise Netwerk. Binnen het netwerk worden energie-events gefaciliteerd in samenwerking met leden van het netwerk
met als doel de leden een platform te bieden en elkaar grensoverschrijdend te inspireren op het vlak van veerkrachtige
energietransitie.
• Ondersteuning bij de operationalisering van geïdentificeerde
samenwerkingsdomeinen in het Penta hoofdstuk betreffende
de energie- en klimaatplannen.

• Verkenning van de infrastructuur voor hernieuwbare energieën middels een analyse van het potentieel van bestaande infrastructuur voor toekomstige duurzame energievoorziening
die bestand is tegen de effecten van klimaatverandering, met
een focus op de mogelijkheden van het grensoverschrijdende netwerk van buizen en leidingen in de ondergrond van de
Benelux. Het overzicht zal zowel het potentieel tonen als de
nodige regulatieve aanpassingen voor het opwaarderen van
bestaande infrastructuur om grootschalige transitie naar een
veerkrachtige CO²-arme industrie en energievoorziening mogelijk te maken.
• Facilitering van de uitrol van groene waterstof in de Benelux
en de buurlanden. Afstemming binnen de Benelux-landen van
de evaluatie en de bemonstering van de kwaliteit van waterstof. Uitwerking van een gemeenschappelijke aanpak binnen
het Pentalateraal Energie Forum ten aanzien van de rol van de
transmissie- en distributienetbeheerders en geharmoniseerde
invoering van de garanties van oorsprong.

Transregionaal samenwerken ten dienste van de
Benelux: van Penta tot Noordzee Forum
• Vooruitblik naar het evenwicht in de elektriciteitsbevoorrading
door oplevering van een studie met kerncijfers en grafieken
over de bevoorradingszekerheid op vlak van elektriciteit in
de Penta-landen (Benelux, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland). Zo verwerven de landen inzicht in de adequaatheid van de elektriciteitsbevoorrading vanuit grensoverschrijdend (Penta-)perspectief.
• Voorbereiding op een mogelijke grensoverschrijdende elektriciteitscrisis. Uitwerken van een modelovereenkomst voor
grensoverschrijdende of regionale maatregelen op basis van de
uitwerking van een regionaal scenario voor een elektriciteitscrisis en een overzicht van mogelijke regionale maatregelen.
• Publicatie van een rapport dat de juridische mechanismen
voor grensoverschrijdende samenwerking inzake hernieuwbare energie in kaart brengt. Aftoetsen van de mogelijkheid tot
sluiten van een convenant tussen overheid en bedrijven voor
een test case.
• Uitwisseling van inzichten over voor- en nadelen van koolstofbeprijzing binnen het Pentalaterale samenwerkingsverband.
Bijdragen aan een gelijk speelveld door het faciliteren van een
discussie over de mogelijke grensoverschrijdende impact van
een koolstofprijs in één land of een groep van landen.
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• Opleveren van een evaluatie van het Noordzeeoverleg in het
licht van de regionale energiesamenwerking. Vertaling van de
tussentijdse resultaten van het tienlanden-overleg in een brochure met concrete kansen en uitdagingen voor een Benelux
- Verenigd Koninkrijk cluster. Opzetten van een Benelux offshore dag samen met de sector naar aanleiding van de publicatie
van de online offshore tender pipeline portal.
• Coördinatie van markt- en mededingingszaken binnen het Gas
Platform, waarbij de Penta-landen waar mogelijk gezamenlijk
optrekken binnen EU-overleg, in reactie op de aangekondigde
publicatie rond de zomer van 2020 van wijzigingsvoorstellen
van de Europese Commissie van het Europese regelgevend kader van de gasmarkt. Daarnaast wordt verder structureel aandacht besteed binnen het Gas Platform en de L-gas Risicogroep
aan leveringszekerheid in het licht van de versnelde afbouw
van de productie van Groningengas. Meer specifiek wordt ondersteuning geboden aan de recent opgerichte Task Force L-gas
Market Conversion Monitoring die halfjaarlijks zal rapporteren
over de voortgang van de ombouwoperaties naar andere bronnen van energie dan Groningengas.

4. Externe betrekkingen
Energietransitie

Een drietal kennisinstituten uit Noordrijn-Westfalen (NRW)
participeren als partner in het Benelux Energie Expertise
Netwerk.

Gas platform

Ten aanzien van aardgas werken Frankrijk en Duitsland
nauw samen met de Benelux-landen op het vlak van leveringszekerheid, markt en mededinging.

Penta-samenwerking
Het Pentalaterale Energie Forum is hét platform waarop
regionale energiesamenwerking plaatsvindt, bijvoorbeeld
op het gebied van interconnectie, leveringszekerheid en
betaalbare energieprijzen. Dit forum kent naast de Beneluxlanden ook Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland
als lid. Dit overleg wordt sinds zijn oprichting gehost door het
Secretariaat-Generaal.

Samenwerken rond de klimaatdoelstellingen

Samenwerking rond de Noordzee

• Ontwikkeling van het Benelux Klimaat Platform.
• In kaart brengen van financieringsmogelijkheden voor klimaatacties in de vorm van een Benelux-paper ‘Klimaat & Financiën’
dat een overzicht geeft van publieke en private financieringsinstrumenten en de manier waarop en in welke situaties zij het
meest efficiënt ingezet kunnen worden.
• Analyse van de invloed van de klimaattransitie op de arbeidsmarkt middels het opstellen van een overzicht van de banen
en nieuwe beroepen die door de klimaattransitie gecreëerd
worden en de verschuivingen die in de sectoren plaatsvinden.
• Vergelijking van langetermijnklimaat- en energievisies door
het voorbereiden van een rapport over gedeelde uitdagingen
en trends. Verwerving van inzicht in de grensoverschrijdende
wisselwerking tussen de verschillende transitiepaden naar een
koolstofvrij energiesysteem. Opbouw van kennis over multilaterale modellering van langetermijnscenario’s.

Aan het Noordzeeoverleg, dat zich concentreert op offshore wind, nemen naast de Benelux-landen alle overige
Noordzeekuststaten deel.

Waterstof
Op het vlak van waterstof wordt ook in Penta-verband
overlegd. Daarnaast bestaat op dit thema een uitwisseling
van best practices tussen een aantal Benelux-regio´s en
Franse en Duitse Regio´s die actief zijn met waterstof zoals
bijvoorbeeld Hauts-de-France, Auvergne-Rhône, BadenWürttemberg en NRW.
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1.2. TR ANSPORT & LOGISTIEK

Benelux als laboratorium
voor innovatieve logistiek

Deel 1: Beleidsvelden

1. Context
Er is een groeiende en dringende vraag ontstaan naar schoner en efficiënter transport binnen de
Benelux-grenzen. De economische groei zorgt voor een navenante groei op het vlak van vervoer.
De capaciteit van de bestaande infrastructuur komt niet alleen aan haar fysieke grenzen, ook het
draagvlak voor de logistieke sector neemt af naarmate congestie toeneemt en CO²-reductie uitblijft. Ten slotte zullen de effecten van klimaatverandering op de infrastructuur in de toekomst
groter worden. Kortom de Benelux staat voor een enorme uitdaging.
Binnen het strategisch overleg van de directeuren-generaal wordt dan ook intensief gekeken naar
het gebruik van digitale middelen om de efficiëntie te vergroten en de Benelux-proeftuin hiervoor
in te zetten. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de verduurzaming van het zware transport, in eerste instantie met een focus op vervoer over de weg en binnenwateren. Bijzonder binnen
dit overleg is de actieve deelname van Noordrijn-Westfalen (NRW), die met name op de thema’s
rond binnenvaart en mobility as a service een belangrijke rol speelt.

2. Ambities
De klimaat- en energieplannen van de lidstaten kennen ook ambitieuze targets voor transport
en logistiek. In dit licht is het nieuwe thema nul-emissie vrachtvervoer nu dringender dan ooit.
Bovendien is er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in digitale technieken die het vervoer slimmer en efficiënter moeten maken. Een hele reeks aan projecten die een digitale component
hebben en binnen de Benelux alvast kunnen worden getest zijn dan ook in dit jaarplan opgenomen. Bovendien draait de proef met de digitale vrachtbrief op volle toeren.
Ook wordt gekeken naar de bestaande infrastructuur die deels klaar moet worden gestoomd
voor nieuwe techniek en schone voertuigen en tegelijkertijd de capaciteit moet verhogen, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal veilige parkings voor vrachtwagens op de Trans-Europese
transportnetwerken, de TEN-T corridors.
Daarnaast wordt verder gekeken naar mogelijkheden om samen te werken op het vlak van regelgeving met betrekking tot de (elektrische) fiets, waarbij men kan denken aan projecten rondom
grensoverschrijdende fietssnelwegen, gezamenlijke promotiecampagnes en verkeersveiligheid.
Nieuwe modaliteiten en een andere aandrijving bieden een kans om de Benelux ook in de toekomst als logistieke draaischijf in Europa te laten fungeren zonder tekort te doen aan de klimaatdoelstellingen. Daarom wordt bijvoorbeeld met Spanje, Duitsland en Frankrijk intensief samengewerkt aan de implementatie van de Europese drone regulering. Tevens zal gekeken worden
naar de toepasbaarheid van de hyperloop techniek op bepaalde routes.
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In het kader van de verkeersveiligheid, streven de Beneluxpartners naar een verdere terugdringing van het aantal verkeersslachtoffers. Een themadag rijopleidingen zal worden georganiseerd, met speciale aandacht voor beginnende bestuurders.
Ook zullen de effecten op de verkeersveiligheid van de opkomst
van innovatieve (elektrische) voertuigen en het hierop ontwikkelde beleid worden besproken.
De proeftuinfunctie van de Benelux krijgt verder vorm door een
aantal grensoverschrijdende proeven met o.a. ‘smart shipping’,
‘mobility as a service’ (MaaS) en, eventueel, een verruiming
van de mogelijkheid voor elektrische vrachtwagens om meer
gewicht voor batterijoplossingen beschikbaar te maken. De lopende grensoverschrijdende proef met langere en zwaardere
vrachtwagencombinaties wordt verder opgevolgd en waar mogelijk uitgebreid.

3. Projecten
Digitaliseren van de logistieke keten
• Ontwikkeling van een gezamenlijk digitaal platform als vervolgstap binnen de proef digitale vrachtbrief. Dit platform is
gericht op interoperabiliteit bij gegevensuitwisseling tussen
overheden en industrie, hetgeen van groot belang is om de
digitale vrachtbrief verder tot een succes te maken. Het wordt
zo ingericht dat uitbreiding naar buurlanden mogelijk is.
• Opstart van een grensoverschrijdend proefproject documentloos varen om te komen tot digitalisering van vrachtdocumenten die een binnenvaartschipper verplicht aan boord
moet hebben. Dit proefproject wordt zo nodig omkaderd
door een juridisch instrument.
• Testen van het digitaal gebruik van de communautaire vervoersvergunning in een proefproject waarbij grensoverschrijdend toegang voor inspecteurs tot betreffende nationale
databanken wordt mogelijk gemaakt om na te gaan of een
voertuig ‘gedekt is’ door een dergelijke vergunning. Hierbij
zou eventueel de verplichting afgeschaft kunnen worden tot
het aan boord hebben van een fysieke kopie van communautaire vervoersvergunning.
• Digitalisatie vergunningverlening voor uitzonderlijk vervoer
vindt plaats door de opzet van een gezamenlijk digitaal systeem voor vergunningverlening en opvolging (track & trace),
hetgeen moet leiden tot een sterke verbetering van de monitoring van deze transporten. Indien nodig wordt dit ondersteund door een juridisch instrument.

Verduurzamen van de Benelux-transport en
-logistiek
• Uitrol van alternatieve brandstoffen door de implementatie
van de politieke verklaring van 7 december 2017 rond e-mobility services teneinde het voor bestuurders van elektrische
voertuigen gemakkelijker te maken om in de Benelux hun wagen op te laden en hiervoor te betalen.
• Vergelijking van financiële stimulansen en nationale strategieën met betrekking tot de (tweedehands)markt voor elektrische voertuigen.
• Bevordering van nul-emissie vrachtwagens door het aanpassen van de Beschikking van het Comité van Ministers inzake
de afmetingen en massa’s van bedrijfsvoertuigen en personenauto’s welke in het internationaal verkeer op het grondgebied van een Benelux-land worden toegelaten (M (89) 7).
Op Europees niveau is recent besloten het maximumgewicht
voor grensoverschrijdend vervoer te verhogen van 40 naar 42
ton als dat vervoer met nul-emissie voertuigen plaatsvindt. In
Benelux-verband geldt een maximumgewicht bij grensoverschrijding van 44 ton. In dezelfde gedachtenlijn zou het maximumgewicht voor nul-emissie voertuigen verhoogd worden
om ook in de Benelux een gelijk speelveld te garanderen en
tegelijkertijd de verduurzaming maximaal te stimuleren.
• Afstemming van milieuzones door het maken van afspraken
over een verbeterde uitwisseling van (kenteken)gegevens,
communicatie richting de gebruiker en wederzijdse erkenning
van ontheffingen en afstemming over zero-emissiezones.

Innoveren binnen de Benelux-transport en
-logistiek
• Smart Shipping: in het kader van de beoogde Intelligente
Transport Systemen (ITS)-beschikking wordt een proefproject tussen Duisburg-Rotterdam-Antwerpen-Luik-Duisburg
opgezet, waarbij een betere benutting van de infrastructuur
rondom de klok wordt nagestreefd. Doel bij smart shipping
is ook het economisch rendabel maken van binnenvaart met
kleinere schepen op kleinere vaarwegen.
• Facilitering van het verlenen van grensoverschrijdende diensten met behulp van drones door de geharmoniseerde toepassing van de Europese Verordening 2018/1139 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart
zoals de vaardigheden van piloten en de geografische zones.
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• Ondersteuning van de ontwikkeling Mobility as a Service
(MaaS) middels uitwerking van een grensoverschrijdend
proefproject waarin toegewerkt wordt naar gezamenlijke
standaarden om grensoverschrijdende interoperabiliteit van
plannen, boeken en betalen te realiseren.
• Verhoging van de beschikbaarheid van veilige truck parkings
langs snelwegcorridors wordt bespreekbaar gemaakt op een
evenement over hoe de beschikbaarheid en kwaliteit van
snelwegparkings voor trucks verbeterd kan worden op de
TEN-T corridors die over Benelux-grondgebied lopen. Doel is
om te komen tot een gecoördineerde aanpak van de herinrichting en creatie van truck parkings langs TEN-T corridors.
• Organisatie van minstens drie gezamenlijke inspecties in het
kader van het Benelux-Verdrag betreffende grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoerinspectie (Verdrag
van Luik). Hierbij worden inspecteurs grensoverschrijdend
ingezet om uniformiteit in controle en handhaving te bevorderen. Er wordt verder gewerkt aan grensoverschrijdende
risk-rating. Daarnaast wordt de samenwerking rond inspectiediensten ook verdiept in het kader van Euro Contrôle
Route (ECR), waaraan de drie Benelux-landen deelnemen en
dat inzet op harmonisatie van de controleprocedures, gezamenlijke opleidingen, grensoverschrijdende controles, de bestrijding van de tachograaffraude en fraude met milieuvriendelijke brandstofadditieven.

4. Externe betrekkingen
Strategisch overleg

NRW neemt sinds enkele jaren deel in het Strategisch overleg Verkeer en Vervoer.

Inspectiediensten rond transport en Euro
Contrôle Route
Het verdiepen van de samenwerking rond inspectiediensten
is de belangrijkste taak van Euro Contrôle Route (ECR). ECR
heeft inclusief de Benelux 14 Europese leden (waaronder
de buurlanden Frankrijk en Duitsland). De ondertekeningsen ratificatieprocedure naar een Europese Groepering voor
Territoriale Samenwerking wordt gefinaliseerd en de verhuizing van de ECR-zetel naar Den Haag voorbereid. Het
Secretariaat-Generaal zal ECR hierbij verder ondersteunen
totdat de ECR-zetel daadwerkelijk naar Den Haag is verhuisd.

Documentloos varen

NRW zal betrokken worden bij het proefproject rond documentloos varen dat tracht te komen tot digitalisering van
vrachtdocumenten die een binnenvaartschipper verplicht
aan boord moet hebben.

Smart shipping

NRW zal deelnemen aan het proefproject dat in het kader van de ITS-Beschikking tussen Duisburg-RotterdamAntwerpen-Luik-Duisburg wordt opgezet.

Mobility as a Service (MaaS)

Sinds de lancering van dit thema binnen de Benelux is NRW
een deelnemer aan het overleg en zal NRW ook een rol opnemen in een te lanceren grensoverschrijdend proefproject.

Drones
Wat drones betreft plegen de Benelux-landen overleg met
Duitsland, Frankrijk en Spanje over de implementatie van
Europese wetgeving.

Fietsbeleid

Binnen de dichtbevolkte Benelux en NRW wordt gefocust
op de fiets als alternatief voor de auto bij reisafstanden tot
circa 25 km.
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1.3. HANDEL & DIGITALISERING

Benelux, aanjager van
de duurzame interne markt

Deel 1: Beleidsvelden

1. Context
Nadat gedurende een aantal jaren een relatief stabiel aantal en soort thema´s besproken is, dienen
zich ook andere, nieuwe thema´s aan met vaak
een digitale en/of duurzame component waar de
bestaande interne marktregulering (nog) niet in
voorziet. Deze thema’s hebben vaak behoefte aan
een kaderwetgeving die openstaat voor innovatie,
maar tegelijkertijd houvast biedt voor de ondernemers en andere stakeholders die hierin willen
investeren. Een mooi voorbeeld hiervan is de electric connected car. De auto van de toekomst die
klimaatvriendelijk, energiebesparend, aangepast
aan de nieuwe telecomnetwerken moet zijn en
behoefte heeft aan een optimale fysieke en digitale infrastructuur. Ook de sterk opkomende artificiële intelligentie heeft raakvlakken met vele
andere beleidsvelden zoals arbeidsmarkt, mobiliteit en landbouw. In dit licht wordt gefocust op
de ontwikkeling van een nieuwe ‘routekaart’ voor
de Benelux Interne Markt. In het kader hiervan
wordt een strategisch overleg economie en interne markt georganiseerd.

2. Ambities
Naast onder meer circulaire economie en detailhandel zijn er nieuwe uitdagingen zoals de rol
van de platformeconomie en de alom aanwezige
invloed van kunstmatige intelligentie. Lopende
werkzaamheden t.a.v. agenda ‘Benelux Retail
2025’ zoals territoriale leveringsbeperkingen en
voedselcontactmaterialen zullen in ieder geval
worden voortgezet. Dit geldt ook voor de samenwerking m.b.t. de wetshandhaving van vuurwerk
en precursoren, waarachter grote handelsstromen schuilgaan.
Op Europees niveau is het gebrek aan goede handhaving van bestaande interne markt regels een
punt dat meer aandacht verdient om te komen tot
een eerlijker en gelijker speelveld op een aantal

deelterreinen. Vanzelfsprekend zal de naderende
brexit hierbij de Benelux-markt voor nieuwe uitdagingen stellen. Bijvoorbeeld op het gebied van
de douanesamenwerking.
Bovendien zal de roep om een circulaire interne
markt met vrij verkeer van grondstoffen (waaronder inbegrepen afval) toenemen. De Beneluxlanden lopen voorop in het proces van hergebruik,
recycling en ander gebruik van materialen en afval
en beschikken over geavanceerde faciliteiten en
innovatieprocessen, maar grensoverschrijdend is
dit nog niet goed op elkaar afgestemd. De ambitie
is om op dit terrein zoveel mogelijk goede nationale en regionale initiatieven te delen en waar nodig
afspraken te maken omtrent grensoverschrijdende issues, zoals bijvoorbeeld de groeiende behoefte aan het recyclen van batterijen van elektrische
voertuigen. Desgewenst kan ook gekeken worden
naar mogelijke Benelux-oplossingen voor in de
grensgebieden gesignaleerde knelpunten ten gevolge van verschillen in wetgeving met betrekking
tot afval. Dit aangevuld met de klimaatdoelen, die
de Benelux-industrie direct zullen raken, noopt
tot een herwaardering van beleid dat zich richt op
een facilitatie van grensoverschrijdende oplossingen voor transnationale uitdagingen.
De uitrol van 5G op de doorgaande grensoverschrijdende verkeersassen is noodzakelijk
voor de introductie van de zelfrijdende auto en
‘smart shipping’. 5G biedt tevens de mogelijkheid om te werken aan meer comfort en efficiëntie met betrekking tot grensoverschrijdend
mobiel bellen en betalen. Een proefproject binnen het Benelux juridisch kader behoort dan
ook tot de mogelijkheden.
Een verdere verkenning van de invloed van artificiële intelligentie op de economie is van belang.
Niet alleen de arbeidsmarkt, maar ook kernsectoren zoals logistiek, landbouw en industrie worden
uitgedaagd door deze technologische revolutie.
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3. Projecten
Verdiepen en handhaven van de interne markt
• Ontwikkeling van een Benelux-routekaart voor de interne
markt. In lijn met de gemeenschappelijke verklaring van de
regeringsleiders van de Benelux-landen van april 2019 waarin
opgeroepen wordt om verder onderzoek te doen naar de uitvoering en toepassingop de interne markt zal een vergadering
georganiseerd worden rond de prioriteiten van de Beneluxlanden voor de interne markt. Hier zullen ook bedrijven die
grensoverschrijdend zakendoen in de Benelux als stakeholder
bij betrokken worden. De conferentie draagt bij aan het vaststellen van nieuwe thema’s en daarmee het opstellen van een
nieuwe agenda voor de Benelux interne markt samenwerking.
• Coördinatie tussen de drie SOLVIT-centra van de Beneluxlanden. Het SOLVIT-netwerk is bij uitstek een platform dat
inzicht geeft in belemmeringen op zowel de Europese als de
Benelux interne markt. Het doel hierachter is het komen tot
oplossingen voor structurele problemen en waar mogelijk opvolging te geven aan problemen die niet via het SOLVIT-netwerk
opgelost konden worden.
• Opstelling van een inventarisatie van de mogelijkheden tot
het versterken van de samenwerking t.a.v. de handhaving
van de interne markt. Invalshoeken zijn specifieke Europese
thema’s zoals bijvoorbeeld territoriale leveringsbeperkingen,
de Europese groepsvrijstellingsverordening voor verticale
overeenkomsten in het mededingingsrecht, ‘geo-blocking’ en
Benelux-samenwerking van mededingingsautoriteiten. In dit
kader wordt een bijeenkomst van Benelux-regulatoren en
-handhavingsautoriteiten nagestreefd.

Bevorderen van de circulaire economie
• Bevordering van publiek-private circulaire initiatieven door o.a.
het opstellen van een ontwerplijst met gemeenschappelijke
richtlijnen voor openbare aanbestedingsprocedures waarin
duurzame en economische aspecten worden meegenomen.
• Tenuitvoerlegging van de resultaten van de Benelux-studie
over de repareerbaarheid van producten, die in juni 2018 werd
gepubliceerd.
• Opstart van een project om een databank op te zetten van bedrijven die gebruik kunnen maken van secundaire stoffen om
een Benelux-markt voor deze materialen tot stand te brengen
en de maatregelen te definiëren die moeten worden genomen
om de Benelux-markt voor secundaire stoffen te versterken, in
navolging van de Benelux-bouwdag.
• Stimulering van hergebruik en het hoogstaand en duurzamer
gebruik van afvalstromen via een versterkte samenwerking.

• Daarnaast wordt gezocht naar een oplossing voor bestaande
Benelux-afvalregelingen en wordt ingezet op nieuwe uitdagingen zoals grensoverschrijdende recycling van batterijen voor
elektrisch vervoer.

Verdiepen van douanesamenwerking
• Versterking van de douanesamenwerking in de logistieke keten
door het opzetten van een proefproject voor de digitalisering
van douanecertificaten.
• Verkenning naar mogelijkheden van douanesamenwerking met
betrekking tot de standaardisering van het btw-invorderingstraject bij de handhaving op zendingen met een lage waarde.

Samenwerken rond artificiële intelligentie
• Verkenning van de grensoverschrijdende samenwerking met
betrekking tot artificiële intelligentie in kernsectoren.

Aanpakken van illegaal vuurwerk
• Opstelling van een beschikking opdat een bepaald type van
onjuist gecategoriseerde vuurwerkartikelen enkel aan daartoe
gemachtigde personen verkocht kan worden. Dit om redenen
van openbare orde, gezondheid en veiligheid te garanderen. Er
wordt gepoogd deze Benelux-afspraken ook naar het Europese
niveau te tillen. Daarnaast wordt er een samenwerkingskader
voor het markttoezicht op consumentenvuurwerk opgesteld
om te komen tot een eenduidige beoordeling van vuurwerkpartijen door de inspecties.

4. Externe betrekkingen
Vuurwerk

NRW speelt een belangrijke rol bij de samenwerking op het
gebied van vuurwerk. Het biedt de delegaties informatie
over de situatie in Duitsland en informeert de andere spelers
op het Bondsniveau.

Circulaire economie

NRW is een deelnemer aan het Benelux-overleg rondom
circulaire economie en wordt op de hoogte gesteld van de
activiteiten in het kader van afvalmanagement.

Douane
In het kader van de Asia-Europe Meeting (ASEM) werken de
douaneadministraties van de Benelux-landen samen met
India om de gewasbeschermingscertificaten te digitaliseren.
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DEEL 1: BELEIDSVELDEN

2. Veiligheid & samenleving
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Zoals de premiers in hun gezamenlijke verklaring van 2 april
2019 in herinnering hebben gebracht, hebben onze landen een
traditie van nauwe samenwerking op het gebied van veiligheid
(Senningen). Deze samenwerking moet worden geïntensiveerd
om een optimale veiligheid voor de burgers te waarborgen en
verschillende grensoverschrijdende fenomenen, zoals ondermijnende (drugs)criminaliteit, georganiseerde misdaad en mensenhandel te bestrijden.
Er wordt een snelle implementatie van het Politieverdrag van 23
juli 2018 beoogd. Het verdrag is een mijlpaal voor de Beneluxpolitiesamenwerking. Het remedieert niet alleen een aantal tekortkomingen van het verdrag uit 2004, met name wat betreft
de bevoegdheden van de politieambtenaren tijdens de verschillende vormen van grensoverschrijdend optreden, maar bevat
ook tal van innovatieve elementen, die van de Benelux opnieuw
een proeftuin voor politiesamenwerking binnen de Europese
Unie maken.
Een andere belangrijke pijler van Senningen wordt gevormd door
de samenwerking op het terrein van crisismanagement. Een goede internationale samenwerking op het gebied van risicoanalyse,
van voorbereiding en van crisisbeheersing is essentieel. Ze verhoogt de veiligheid en het welzijn van burgers, zorgt voor een
optimale samenwerking tussen de drie landen in geval van daadwerkelijke of dreigende crises, incidenten of ongevallen op het
grondgebied van één van de drie landen met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen.
Ook wordt overwogen om de Europese samenwerking tussen
de PIUs (passagiersinformatie-eenheden) van onze landen te
verdiepen met name wat het gebruik van gemeenschappelijke
technische instrumenten betreft.
De openstelling van de grenzen op Europees niveau en de discrepanties tussen de nationale systemen werken grensoverschrijdende fraudemechanismen in de hand. De ontwikkeling
van de digitale samenleving, en met name het internet, heeft
ook nieuwe frauduleuze praktijken met zich gebracht. Deze

fraude beperkt de mogelijkheden van de lidstaten om inkomsten te innen en ondermijnt de gelijkheid tussen burgers en bedrijven. In dit verband kan de Benelux bogen op meerdere jaren
ervaring met de geleidelijke ontwikkeling van een strategie die
gebaseerd is op een goede administratieve samenwerking, een
doeltreffende informatie-uitwisseling en een toenemend aantal gezamenlijke controles.
De Benelux sluit volledig aan bij de transitie naar een duurzamere samenleving en draagt zo bij aan het behalen van de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
Bedreigingen in verband met de gevolgen van klimaatverandering worden op sectorale wijze aangepakt. Onze landen hechten
veel belang aan het behoud van de biodiversiteit en aan voedselveiligheid en zijn actief betrokken bij het bevorderen van de
bewustwording en educatie van onze medeburgers, vooral jongeren, met betrekking tot de uitdagingen van ecologische transitie en verbetering van het milieu. Een duurzame samenleving
betekent ook een gezonde leefomgeving en schone lucht. Een
gecoördineerde aanpak van deze problematiek is noodzakelijk.
Tot slot wordt opnieuw aandacht besteed aan armoedebestrijding om bij te dragen aan een rechtvaardigere samenleving.
De arbeidsmarktsituatie of de integratie tussen naburige economieën draagt bij tot de ontwikkeling van grensarbeid in de
Benelux. Deze stroom grensarbeiders moet worden gefaciliteerd.
Meer samenwerking en wederzijds vertrouwen in de onderwijssystemen spelen een centrale rol bij het verbeteren van de erkenningsprocedures. Bijzondere aandacht zal voortaan uitgaan
naar het beroepsonderwijs en naar nieuwe beroepen.
De Benelux stelt het welzijn van zijn burgers centraal, met name
in de gezondheidszorg. Samenwerking op dit gebied biedt immers tal van voordelen. Er is al aanzienlijke vooruitgang in grensoverschrijdend verband geboekt, maar er zijn nog steeds gezamenlijke acties nodig.
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2.1. SENNINGENOVERLEG

Grenzeloze veiligheid

Deel 1: Beleidsvelden

2.1.1. Politiesamenwerking
1. Context
De Benelux-landen worden veelal geconfronteerd met dezelfde criminaliteitsfenomenen, zoals ondermijnende (drugs)criminaliteit, georganiseerde misdaad, criminele geldstromen, Outlaw
Motorcycle Gangs (OMCG), terrorisme, cybercrime en mensenhandel. Het betreft hier vaak criminaliteit met veel grensoverschrijdende aspecten. Meer en meer ontstaat het bewustzijn dat deze gemeenschappelijke problemen het beste kunnen worden aangepakt door een gezamenlijk optreden.
De politiediensten in de Benelux kunnen bogen op een traditie van goede grensoverschrijdende
samenwerking. Een samenwerking die is gebaseerd op wederzijdse erkenning en vertrouwen. Het
is in die geest dat de politiemensen van de Benelux elkaar ontmoeten om de krachten te bundelen
met de veiligheid van de burger als oogmerk. Deze combinatie van traditie en vertrouwen vindt zijn
weerslag in het nieuwe Benelux-Politieverdrag. Dit in 2018 ondertekende verdrag inzake politiesamenwerking, dat het verdrag van Senningen zal vervangen, is een echt Benelux-verdrag.
Het verdrag borduurt voort op de grote ontwikkelingen op het gebied van politie en justitie in de
Europese Unie sinds 2004. Zo zijn er, met inachtneming van het kader van de dataprotectierichtlijn
van de EU (2016/680), nog weer verdergaande stappen gezet op het gebied van informatiedeling
onderling. Ook in de sfeer van bevoegdheden op elkaars grondgebied zijn grote stappen gezet. De
meest in het oog springende is de mogelijkheid om op elkaars grondgebied speciale politie-eenheden in te zetten die specifiek bedoeld zijn om in het hoogste geweldsspectrum grof geweld en
terrorisme te bestrijden.
De datum van inwerkingtreding van het verdrag is afhankelijk van de afronding van de nationale
goedkeuringsprocedures in de landen.
Het Strategisch overleg Politie is het hoogste ambtelijke orgaan voor operationele politiesamenwerking tussen de drie landen. Het stuurt deze samenwerking aan, staat in voor de monitoring van
de specifieke projecten rond de operationele politiesamenwerking en bevordert de uitvoering van
het huidige politieverdrag.

2. Ambities
Algemeen doel is het bevorderen van effectieve en efficiënte structurele grensoverschrijdende
(operationele) samenwerking tussen de politiediensten van de drie landen.
Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is sterk lokaal geworteld maar tegelijkertijd grensoverschrijdend van karakter. Goede internationale samenwerking is daarom een noodzaak. Eerste prioriteit wordt gelegd bij de versterking en verdere verbetering van de operationele samenwerking
en de daarvoor benodigde informatiepositie (in de grensstreek maar ook daarbuiten). Daarbij wordt
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de focus gericht op de illegale drugsindustrie (synthetische drugs,
hennepteelt, cocaïnesmokkel), de logistieke stromen (logistieke
knooppunten zoals zeehavens en binnenhavens) en de criminele
geldstromen die ermee verbonden zijn. Ook wordt aandacht besteed aan het tegengaan van zware illegale vuurwapens (excessief
geweld) en aan het bestrijden van de Outlaw Motorcycle Gangs.
De aanpak bestaat uit een combinatie van repressieve én preventieve maatregelen, waarbij zowel strafrechtelijke als bestuurlijke en fiscale instrumenten worden ingezet. De ambitie is om in
Benelux-verband een impuls te geven aan de aanpak van grensoverschrijdende, ondermijnende drugscriminaliteit.
De inwerkingtreding van het nieuwe Benelux-Politieverdrag is
een van de grote ambities. 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. Vijf (van de
negen mogelijke) uitvoeringsovereenkomsten worden met voorrang uitgewerkt. Twee daarvan dienen (zo mogelijk) gereed te
zijn op het moment dat het verdrag in werking treedt.
De betrokken politiediensten, zoals de meldkamers, zullen
moeten worden geïnformeerd over de nieuwe mogelijkheden
die het verdrag biedt. Daartoe zullen opleidingen worden georganiseerd en zal de Benelux-politieapp voor smartphones
worden geactualiseerd.
Het is de ambitie om via reguliere overleggen tussen de politiediensten goede afstemming te bevorderen en indien mogelijk de
aanpak te harmoniseren. De door het Strategisch overleg Politie
verleende mandaten zijn erop gericht de kansen voor operationele samenwerking optimaal te benutten en gelijksoortige
organisatieonderdelen van de landen met elkaar te verbinden.
Daarom worden reguliere overleggen tussen de verantwoordelijken voor zowel meldkamers als ook recherchediensten georganiseerd. De recherchechefs streven er onder andere naar de
samenwerking inzake de grensoverschrijdende drugscriminaliteit te versterken. De meldkamers werken aan een optimale afstemming voor wat betreft grensoverschrijdend optreden. In dat
kader past ook de implementatie van het semi-roaming systeem
voor radiocommunicatie tussen België en Nederland.

Door de samenwerking te intensiveren tussen die politiële organisatieonderdelen welke verantwoordelijk zijn voor informatie-uitwisseling wordt voorzien in een structurele samenwerking
vanuit bestaande organisaties.
Het is derhalve de ambitie een nog effectiever en efficiënter
politieoptreden mogelijk te maken door een snellere en uitgebreidere grensoverschrijdende informatievoorziening tussen
politiediensten. Het nieuwe Benelux-verdrag inzake politiesamenwerking gaat op het punt van informatie-uitwisseling tussen
politiediensten qua mogelijkheden nog verder dan de bestaande
EU-regelgeving. Dat vergt overigens wel een aantal uitvoeringsovereenkomsten. Daarom richt een deel van de Senningensamenwerking zich op de optimalisering van de informatie-uitwisseling tussen politiediensten.

3. Projecten
Implementeren van het nieuwe
Benelux-Politieverdrag
• Opstelling van de prioritaire uitvoeringsovereenkomsten of beschikkingen dan wel uitvoeringsafspraken om bevoegdheden
uit het nieuwe verdrag in de praktijk te kunnen gebruiken. Het
betreft uitvoeringsovereenkomsten (of een ministeriële beschikking op grond van het Benelux-verdrag) over:
- 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;
- Er wordt ook een uitvoeringsafspraak over het gemeenschappelijk gebruik van verbindingsofficieren opgesteld.
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Optimaliseren van de operationele
politiesamenwerking
• Opstelling van een samenwerkingsprotocol tussen de meldkamers (werkafspraken) voor wat betreft grensoverschrijdend
optreden, het schrijven van een handleiding voor samenwerking in het kader van grote manifestaties en de toepassing op
het terrein van het nieuw opgestelde bijstandsformulier. Deze
projecten dienen de optimalisering van het grensoverschrijdend optreden van politiediensten.
• Update en uitbreiding van de Benelux-politieapp voor smartphones waarmee politieambtenaren snel en eenvoudig informatie kunnen opzoeken met betrekking tot hun mogelijkheden
voor wat betreft grensoverschrijdende samenwerking.
• Organisatie van opleidingen over het nieuwe Politieverdrag.
Het verschaffen van informatie aan de betrokken diensten
over de nieuwe mogelijkheden die het Politieverdrag biedt is
essentieel voor de juiste toepassing ervan. Dit project dient de
tenuitvoerlegging van het Politieverdrag.

Opleveren van een gezamenlijk criminaliteitsbeeld
van georganiseerde (drugs)criminaliteit
• Creatie door de politiediensten van de drie landen, in
samenwerking met de bevoegde justitiële autoriteiten
(Openbaar Ministerie), van een gezamenlijk criminaliteitsbeeld van de georganiseerde criminaliteit (in de grensregio’s maar ook daarbuiten) tussen de drie landen, met een
focus op drugscriminaliteit. Daarbij wordt als eerste stap
de informatie uit de reeds beschikbare relevante criminaliteitsbeelden uit de drie landen vergeleken en naast elkaar
gelegd. Op basis daarvan wordt bezien of aanvullende activiteiten nodig zijn om het beeld te completeren.
• Opstelling van aanbevelingen over te plegen vervolgacties
op basis van dit gemeenschappelijke beeld van de (drugs)
criminaliteit.

4. Externe betrekkingen
NRW neemt deel aan meerdere activiteiten op het gebied
van de operationele politiesamenwerking en wordt betrokken bij sommige gezamenlijke operationele oefeningen en
ook bij gezamenlijke opleidingen. Tevens werkt NRW mee
aan de opstelling van een gezamenlijk meldkamerprotocol
voor grensoverschrijdend optreden.

2.1.2. Crisisbeheersing
1. Context
De kracht van de samenwerking tussen de Benelux-landen op
het gebied van crisisbeheersing ligt in de gemeenschappelijke
prioritaire thema’s die de partners met elkaar verbinden. Een
voorbeeld hiervan is de uitstekende uitwisseling van realtime-informatie tussen de crisiscentra van de landen bij incidenten,
rampen of crises.
De basis van deze samenwerking is verankerd in het BeneluxMemorandum van Overeenstemming inzake de samenwerking
op het terrein van de beheersing van crises met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen. De structurele samenwerking tussen
de crisiscentra wordt aangestuurd door het Strategisch overleg
Crisis, dat is samengesteld uit de directeuren-generaal van de
crisiscentra.

2. Ambities
Gezien het belang en de relevantie zal het gerealiseerde werk inzake de analyse en de opvolging van risico’s worden voortgezet.
In het kader van Richtlijn 2008/114/EG van 8 december 2008
inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren
zal moeten worden toegezien op een zekere samenhang tussen
onze drie landen op het gebied van identificatie van deze infrastructuur en van de aanbieders van essentiële diensten in onze
drie landen.
De communicatiedeskundigen zullen hun werkzaamheden op
het gebied van de uitwisseling van informatie en expertise en
netwerkvorming op het gebied van crisisparaatheid en -beheersing voortzetten.
Naar het voorbeeld van de black-out workshop van het afgelopen jaar kan worden overwogen om andere thematische seminars te organiseren om nuttige ervaringen tussen landen uit te
wisselen.
Het optreden van de Benelux sluit tevens aan bij de Europese
context.
Er zal een nauwere link worden gelegd met het Benelux-initiatief
om een netwerk van crisiscentra van Europese landen op te
zetten waarbij erop wordt toegezien dat binnen dit netwerk nuttige informatie wordt verspreid, met name over de uitwisseling
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4. Externe betrekkingen

van ervaringen en expertise die in de Benelux georganiseerd
wordt, of over de Europese initiatieven die verband houden met
deze werkzaamheden.
De lidstaten werken samen aan nucleaire veiligheid door het
verbeteren van de contactlijnen bij alarmering, het betrokken
zijn bij elkaars crisisoefeningen en het zoveel mogelijk afstemmen van de communicatie aan de bevolking.

3. Projecten
Optimaliseren van de informatiedoorstroming
tussen de crisiscentra
• Actualisering van de procedure voor het uitvoeren van driemaandelijkse communicatietests tussen de crisiscentra. Deze
tests maken het onder meer mogelijk om de compatibiliteit
van de netwerken te controleren, inzicht te krijgen in nieuwe
technologische hulpmiddelen en de ontwikkeling van alternatieve middelen in geval van een storing (contactpersoon, satellietcommunicatie, enz.) in overweging te nemen.
• Uitwerking van maatregelen en procedures voor contactnam
om zich beter voor te bereiden op internationale noodsituaties.
• Ervaring uitwisselen met collega-experts door middel van halfjaarlijkse werkbezoeken aan de crisiscentra en door middel van
de organisatie van een thematische workshop.

Consolideren van het netwerk van crisiscentra
• Bijwerking van het Benelux-overzicht van contactpersonen
voor crisisbeheersing en noodplanning, met identificatie van
een aanspreekpunt in elk werkveld.
• Evaluatie en operationalisering van de rol en het mandaat van
de contactpersoon die in opdracht naar het grondgebied van
de andere landen wordt uitgestuurd om de overdracht van informatie te vergemakkelijken.

Analyseren van de grensoverschrijdende risico’s
• Voortzetting van het gerealiseerde werk inzake de analyse en
de opvolging van de risico’s via wederzijdse informatie-uitwisseling over de nationale risico-analyse en de methodieken om
te komen tot een identificatie van de cross border risico’s zoals
bedoeld in art. 6.1. d) van het Besluit 2013/1313/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming.

NRW neemt deel aan de strategische, structurele en operationele samenwerking tussen de crisiscentra om bij incidenten, rampen of crises realtime-informatie te kunnen
uitwisselen. Ook op het gebied van grensoverschrijdende risicoanalyse werkt NRW mee aan het creëren van een kader
voor grensoverschrijdende operaties van hulpverleningsdiensten. Ten slotte is NRW ook betrokken bij de uitwisseling
van informatie en ervaringen over hoe om te gaan met grote
schadesituaties (black-outs, enz.).
Op initiatief van de crisiscentra van de Benelux-landen werken tal van buurlanden, waaronder Duitsland en Frankrijk,
aan de totstandkoming van een netwerk van crisiscentra van
de Europese landen.
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2.1.3. Asiel en migratie
1. Context

3. Projecten

De Benelux-landen werken al vele jaren samen op het gebied
van migratiebeheersing. Deze activiteit heeft geleid tot de ondertekening van tal van overeenkomsten inzake terug- en overname en visumvrijstelling.

Organiseren van een tweede Benelux consulair event

De samenwerking op het gebied van asiel en migratie in de
Benelux wordt aangestuurd door een strategisch overleg dat tot
doel heeft een structurele basis te leggen door de huidige samenwerking op Benelux-niveau te versterken en gemeenschappelijke standpunten in te nemen in Europees verband.

2. Ambities
De prioriteit ligt bij de coördinatie van de Beneluxonderhandelingen met derde landen met het oog op de ondertekening van nieuwe terug- en overnameovereenkomsten.
In de Europese context streven de Benelux-landen naar een
grotere afstemming van hun standpunten en een nauwere samenwerking op thema’s zoals de Dublin-overdrachten (via de
Dublin-procedure kan worden vastgesteld welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag), de
Terugkeerrichtlijn of hervestiging.

• Gerichte informatieverstrekking over het gemeenschappelijke
Benelux-beleid aan de diplomatieke en consulaire medewerkers van de verschillende vertegenwoordigingen waarmee
de migratiediensten van de Benelux-landen in contact staan,
met het oog op het verkrijgen van reisdocumenten voor de
vreemdelingen die illegaal op het grondgebied van één van de
Benelux- landen verblijven.

Aanpassen van de procedure tot verwijdering en
terugname tussen Benelux-landen
• Ondertekening van een Benelux-aanbeveling inzake verwijdering en terugname tussen de Benelux-landen waarin de
voorwaarden en procedures zijn vastgelegd waaronder eigen
onderdanen en vreemdelingen aan een andere Benelux-land
kunnen worden overgedragen.

Uitvoeren van het project Asiel, Migratie,
Radicalisme (AMR)
• Verduidelijking van de werkwijze omtrent informatie-uitwisseling met betrekking tot vreemdelingen die een gevaar voor de
nationale veiligheid kunnen vormen tussen asiel- en migratiediensten om de informatie-uitwisseling in de Benelux binnen
de huidige juridische kaders te versterken.
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2.1.4. Samenwerking op het gebied van justitie
Mensenhandel

Pre-employment screening

1. Context

1. Context

Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten
en een vorm van criminaliteit die erin bestaat een persoon uit te
buiten in mensonwaardige omstandigheden. Aangezien de drie
Benelux-landen de strijd tegen mensenhandel als een prioriteit
voor de veiligheidssamenwerking beschouwen, hebben zij zich
er al in 2016 toe verbonden hun samenwerking op dit gebied te
intensiveren.

De partners werken 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 Benelux-landen in 2019 een politieke verklaring ondertekend, waarin afspraken zijn opgenomen over de versterkte
samenwerking op dit terrein. Het project is een goed voorbeeld
voor Europa.

2. Ambities
Binnen de Benelux willen we het aantal slachtoffers van mensenhandel naar beneden brengen. Dit willen we bereiken door te
voorkomen dat mensen slachtoffer worden van mensenhandel,
en door ervoor te zorgen dat (mogelijke) slachtoffers snel en adequaat gesignaleerd worden, uit de situatie gehaald worden en
de benodigde zorg en ondersteuning ontvangen. En daarnaast
willen we daders op allerlei manieren frustreren en aanpakken,
zowel strafrechtelijk en bestuursrechtelijk, als via het opwerpen
van barrières. Door informatie en ervaringen uit te wisselen tussen de Benelux-landen verwachten we de genoemde doelstellingen mogelijk beter te bereiken.

3. Projecten
Versterken van de multidisciplinaire samenwerking
op het gebied van mensenhandel
• Organisatie van expertmeetings en uitwisseling van goede
praktijken gericht op enerzijds, de beleidsmatige aanpak van
klanten die betaalde seks hebben met slachtoffers van mensenhandel en anderzijds over de rol van de financiële sector in
de aanpak van mensenhandel.
• Een brainstormsessie tussen een beperkt aantal experts en
beleidsmakers uit de verschillende landen gericht op hoe de
aanpak van klanten concreet vorm kan worden gegeven en het
uitwisselen van best practices.

2. Ambities
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.

3. Projecten
Optimaliseren van de informatie-uitwisseling
inzake pre-employment screening
• Opstelling van een plan van aanpak om opvolging te geven aan
de ministeriële intentieverklaring van 6 juni 2019; het verbeteren en monitoren van de informatie-uitwisseling, het organiseren van werkbezoeken en een studiedag, het sensibiliseren van
werkgevers en betrokken diensten.

4. Externe betrekkingen
De Benelux-landen en Duitsland onderzoeken de mogelijkheden met betrekking tot het verbeteren van de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling inzake pre-employment
screening. Er is overigens sprake van om Duitsland te betrekken bij de recente politieke verklaring die de Beneluxpartners op dit vlak hebben ondertekend.
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Grensoverschrijdende tenuitvoerlegging
van sancties
1. Context
Om de samenwerking tussen partners bij de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van sancties verder te verbeteren is het
CrossBES-project - een door de EU medegefinancierd project
van het BES (Bureau Euregionale Strafrechtelijke Samenwerking)
- uitgevoerd. Onderdeel van het project was een analyse van
de knelpunten die hierbij in de praktijk door de landen worden
ervaren. Deze analyse resulteerde in een rapport met concrete
aanbevelingen.

2. Ambities
Binnen de Benelux en Noordrijn-Westfalen (NRW) worden de
aanbevelingen van het rapport door experts op het terrein van
de tenuitvoerlegging van sancties verkend. De experts zijn afkomstig van de betrokken ministeries, het openbaar ministerie
en de politiediensten. Doel is het inventariseren en concretiseren van verbeterpunten en het opstellen van voorstellen tot
verbetering van de samenwerking in de fase van het terrein van
de tenuitvoerlegging van sancties verkend. De experts zullen
eerst vaststellen welke aanbevelingen zich lenen om in Beneluxverband op te pakken.

3. Projecten
Versterken van de samenwerking inzake
grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van
sancties
• In kaart brengen aan welke aanbevelingen uit het CrossBESproject opvolging zou moeten worden gegeven.
• Promotie en ondersteuning bij bewustmakingsactiviteiten om
het belang van een goede samenwerking bij de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van sancties te benadrukken.
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2.2. FR AUDEPREVENTIE

Voor meer fiscale en sociale rechtvaardigheid

Deel 1: Beleidsvelden

2.2.1. Bestrijding van fiscale fraude
1. Context
Om frauduleuze handelingen te voorkomen, besloten de drie Benelux-landen in 2001 om
samen te werken in de strijd tegen fiscale fraude. Sindsdien kon met deze samenwerking een
belangrijke reeks resultaten en successen worden geboekt, die ook voor de Europese Unie een
voorbeeld zijn geweest.
Bovendien kunnen de burgers dankzij het wegvallen van de grenzen binnen de Europese Unie en
de grootschalige ontwikkeling van e-commerce nu overal en op elk ogenblik inkopen doen. Deze
ontwikkeling kent echter niet alleen positieve aspecten, maar gaat ook gepaard met nieuwe vormen van misbruik op het gebied van fiscale fraude. Het is daarom van belang dat de Benelux deze
nieuwe ontwikkeling op de voet volgt.
De aanbeveling betreffende de fiscale samenwerking en de strijd tegen fiscale fraude die in 2019
is ondertekend, heeft tot doel deze samenwerking verder te versterken en te moderniseren, met
name digitale projecten die de automatische uitwisseling van informatie tussen landen mogelijk
maken. Zo zal het fiscaal strategisch overleg, dat in de aanbeveling is verankerd, in de toekomst de
werkzaamheden verder aansturen, monitoren en nieuwe impulsen geven.

2. Ambities
In de strijd tegen fraude zien we vaak dat bedrijven onderling uitwisselbaar zijn, maar niet de
mensen achter die bedrijven. Het is bijvoorbeeld vaak het geval dat een persoon die een zogenaamde ‘company- of countryhopping’ uitvoert, in een nieuwe onderneming in een ander land
wordt aangetroffen. Zonder uitwisseling van gegevens over personen tussen de lidstaten is het
natuurlijk moeilijk om deze georganiseerde netwerken op te sporen. In overeenstemming met
bovengenoemde aanbeveling zullen de Benelux-landen zorgen voor een voortdurende uitwisseling van kennis, informatie en goede praktijken, rekening houdend met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
In het kader van btw-carrouselfraude zal de Benelux de technologische ontwikkelingen zoals block
chain blijven volgen om na te gaan in hoeverre deze kunnen worden ingezet voor fraudebestrijding.
Conform Aanbeveling M (2019) 7 van 10 oktober 2019 zal worden gekeken naar het meer integreren van de invordering in de fiscale keten. Er zal een proefproject ter bestrijding van domiciliefraude
op basis van specifieke casussen worden gestart.
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3. Projecten
Controleren op de naleving van de accijnsregelgeving
• Uitwerken van een gemeenschappelijke aanpak voor de identificatie van accijnsgoederen bij onlineverkoop.
• Ontwikkeling van onderzoeksmethoden om het oneigenlijke
gebruik van verliesnormen bij minerale oliën en ongeoorloofde
productmengsels (bv. de binnenvaart) aan te pakken.

Voorkomen van risico’s van btw-fraude
• Organisatie van gezamenlijke opleidingen over het gebruik van
Transaction Network Analysis (TNA), een systeem waarmee
grensoverschrijdende btw-fraude automatisch wordt geanalyseerd en carrouselfraude sneller kan worden opgespoord.

Bevorderen van de fiscale, douane- en veterinaire
samenwerking in de paardensector
• Vaststelling van preventieve maatregelen ter voorkoming van
fraude bij de verkoop van elitepaarden, rekening houdend met
de resultaten van de gezamenlijke controleactie van 2019 op
de correcte toepassing van de btw-vrijstelling in de internationale paardenverkoop.

2.2.2. Bestrijding van sociale fraude
1. Context
Sociale fraude vormt een serieus risico voor de samenleving,
creëert oneerlijke concurrentie voor bedrijven die eerlijk handelen en leidt tot sociale achteruitgang. Het frauduleus gebruik
van uitzendbureaus, het ten onrechte ontvangen van uitkeringen of het niet-naleven van de regelgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers zijn enkele voorbeelden
van sociale fraude.
In dit verband werd in de aanbeveling van het Benelux Comité
van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende
sociale fraude de nadruk gelegd op de noodzaak van meer
samenwerking om deze nadelige gevolgen te bestrijden en de
snelle ontwikkeling van de door de fraudeurs gebruikte methoden en technieken te volgen.
Deze Benelux-samenwerking wordt aangestuurd door een
strategisch overleg dat als hoofdtaak heeft de activiteiten op
dit gebied te monitoren, op te volgen en te evalueren.

4. Externe betrekkingen

2. Ambities

NRW, Nedersaksen en Hauts-de-France werken samen met
de Benelux-landen voor verschillende projecten ter bestrijding van fiscale fraude. Zij nemen actief deel aan de vergaderingen en de controles in het kader van de samenwerking
in de paardensector. Frankrijk is daarnaast actief betrokken
bij de samenwerking rondom de btw-teruggaaf.

Vanuit de wens om de krachten te bundelen binnen de Benelux
is de samenwerking in het algemeen gericht op het opsporen
en het voorkomen van fraude, misbruik en onjuistheden,
waarbij de bescherming van de sociale rechten van de werknemers wordt gewaarborgd. De Benelux wil ook op dit gebied een
voortrekkersrol blijven spelen, met name op Europees niveau.
Meer in het bijzonder wensen de bevoegde overheidsdiensten verder uitvoering te geven aan de Overeenkomst inzake
elektronische gegevensuitwisseling van 9 april 2018, die het
mogelijk maakt gegevens uit te wisselen in het kader van een
proefproject voor het opsporen van met name fraude met
werkloosheidsuitkeringen.
De drie Benelux-landen willen ook een verdrag ondertekenen om de grensoverschrijdende samenwerking en de gezamenlijke inspecties te verbeteren. Het doel is een juridisch
kader te bieden voor gezamenlijke inspecties en gegevensuitwisseling met het oog op een doeltreffende bilaterale of
zelfs trilaterale samenwerking.
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Daarnaast zal de Benelux alles in het werk stellen om de samenwerking van de inspectiediensten te versterken en de totstandbrenging van samenwerkingsovereenkomsten aan te moedigen door
deelname aan de ELA-programma’s (Europese Arbeidsautoriteit)
en het Europees platform tegen zwartwerk.

In de intentieverklaring over het voorkomen van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg wordt gewezen op
het belang van een nauwe samenwerking tussen de landen, aangezien voor het voorkomen en bestrijden van fraude zowel op
nationaal als op transnationaal niveau moet worden opgetreden.

De Benelux-landen wensen te onderzoeken hoe de grensoverschrijdende invordering van sociale zekerheidsbijdragen op een
efficiënte manier uitgevoerd kan worden, in het bijzonder in het
kader van de EG-verordeningen nr. 883/2004 en 987/2009, en
werken in dit kader een methodologie voor grensoverschrijdende
invordering uit.

De samenwerking op dit gebied wordt aangestuurd door een
strategisch overleg dat de werkzaamheden van de technische
werkgroepen begeleidt, nieuwe samenwerkingsinitiatieven ontplooit en besluiten neemt om de samenwerking tussen de betrokken diensten te versterken.

3. Projecten
Uitvoeren van gezamenlijke controles en een
betere uitwisseling van gegevens
• Uitrol van gezamenlijke controles op het terrein door middel
van de uitwisseling van specifieke informatie en gegevens.
• Analyse en evaluatie van de gezamenlijke controles om frauduleuze fenomenen beter te identificeren en na te gaan hoe
de samenwerking kan worden verbeterd.
• Identificatie van de noden op het terrein voor een betere uitwisseling van gegevens tussen de inspectiediensten.

Organiseren van een seminar om het Belgische
Osiris-project te presenteren en uit te breiden naar
de partners
• Demonstratie van het IT-monitoringplatform OSIRIS, een
project dat sociale dumping en grensoverschrijdende sociale
fraude helpt bestrijden door de Europese bemiddelingsmechanismen voor de detachering van werknemers te helpen
verbeteren.

2. Ambities
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de financiële kosten in
verband met grensoverschrijdende patiëntenstromen, noch
over het aantal patiënten/verzekerden in een grensoverschrijdende situatie. Het doel van de Benelux-landen is een beter
overzicht te krijgen van de wijze waarop fraude wordt gedetecteerd en bestraft en onrechtmatige vergoedingen in het kader
van de nationale gezondheidszorgstelsels worden teruggevorderd. Zij willen gemeenschappelijke indicatoren identificeren en
vaststellen voor de controle van zorgverleners en de controle
van buitenlandse facturen met het oog op terugbetaling.
De Benelux-landen willen ook de fraudeplegers beter identificeren en de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie
verbeteren onder meer door het opzetten van aanvullende informatiesystemen en bewustmaking van de bevoegde overheden.
De samenwerking heeft ook als algemene doelstelling een betere praktische toepassing van de bestaande bilaterale verdragen
voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid bij grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg te bevorderen.

3. Projecten

2.2.3. Bestrijding van medische fraude
1. Context
Fraude in de gezondheidszorg omvat een aantal misbruiken
door of fouten van sociaal verzekerden en zorgverleners. De
druk op de budgetten voor de gezondheidszorg heeft ertoe
geleid dat de bevoegde autoriteiten zich actief toeleggen op de
bestrijding van dit soort fraude.

Opzetten van een Benelux-systeem voor de
uitwisseling van informatie als aanvulling op het
Internal Market Information System (IMI)
• Opstelling van een lijst van de gegevens die de partners wensen uit te wisselen en van de bevoegde diensten die over deze
informatie beschikken.
• Evaluatie van obstakels in de wetgeving en identificatie van
oplossingsrichtingen.

26

2.3.DUUR Z AME SAMENLEVING

Een toekomstgerichte Benelux

Deel 1: Beleidsvelden

1. Context
De Benelux ijvert voor een duurzame samenleving en gaat daarbij op zoek naar praktische oplossingen voor de huidige uitdagingen en behoeften zonder het vermogen van toekomstige generaties
om in te spelen op hun eigen uitdagingen en behoeften in het gedrang te brengen. De Beneluxlanden zetten dus een aantal vraagstukken op de agenda en willen toekomstige generaties hier zo
veel mogelijk bij betrekken en hun een platform bieden om zich te laten horen.
Gezien de effecten en uitdagingen van extreme weersomstandigheden door de klimaatverandering
in de volgende decennia voor de Benelux-landen grotendeels gelijklopen en bovendien ook grensoverschrijdend zijn, en hun weerslag hebben op de ruimtelijke inrichting van de gebieden, werd
vooropgesteld dat klimaatadaptatie in Europa zeker ‘regionaal’ moet worden aangepakt.
Reeds eerder koos de Benelux drie prioritaire thema’s: energie, transport en volksgezondheid.
Hierover werden de voorbije jaren workshops en simulatieoefeningen georganiseerd.
In de strijd tegen de aantasting van de biodiversiteit zien de Benelux-directeuren Natuur, Jacht,
Bossen toe op de samenwerking in het kader van de Benelux-Overeenkomst Jacht en Vogels en de
Benelux-Overeenkomst Natuur en Landschapsbescherming (en de daaruit voortvloeiende beschikkingen) en coördineren zij, indien nodig, hun standpunten over Europese aangelegenheden.
Daarnaast moet in een duurzame samenleving aandacht worden besteed aan voedselveiligheidsaspecten voor het welzijn van de burger. Dit omvat ook veterinaire aangelegenheden, waarvan de
werkzaamheden worden aangestuurd door de Chief Veterinary Officers (CVO’s), de hoofden van de
veterinaire diensten.
De Benelux-samenwerking in het kader van de luchtkwaliteit is de laatste tijd steeds belangrijker geworden gezien de sterke onderlinge afhankelijkheid van elkaars beleid en de toegenomen urgentie
van het terugdringen van de luchtvervuiling ten gunste van de volksgezondheid en de biodiversiteit.
Tot slot wordt in de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei bijzondere
aandacht besteed aan de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. De Benelux-samenwerking
is in dit verband een relevant bestuursniveau om de Benelux-landen te helpen goede Europese
leerlingen te worden.

2. Ambities
De voorgaande workshops en simulatieoefeningen inzake klimaatadaptatie toonden aan dat het
verminderen van de risico’s ten gevolge van klimaatverandering en extreme weersomstandigheden
door de klimaatverandering voor de volgende jaren een versterking van de grensoverschrijdende
samenwerking op het gebied van rampenrisicoreductie, volksgezondheid, transport en energie
noodzakelijk maakt.
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Er is nood aan meer aandacht voor de preventieve aanpak
van klimaatadaptatie en rampenrisicoreductie in de samenwerking op het gebied van volksgezondheid, transport en
energie. De Benelux-samenwerking behoeft een beter overzicht van waar diverse aspecten worden behandeld (transparantie), betere informatiedoorstroming en afspraken voor
een robuust regulier overleg.
Op het gebied van de jacht zal een grensoverschrijdende studiedag over Afrikaanse varkenspest worden georganiseerd.
Er zal met name worden overlegd over de doeltreffendheid
van de maatregelen voor het beheer van de wildzwijnpopulaties. Ook zal worden nagegaan of bepaalde beschikkingen die
voortvloeien uit de Overeenkomst Jacht en Vogels moeten
worden geactualiseerd.
Wat de bescherming van de visbiodiversiteit in rivieren betreft,
zullen de Benelux-landen waken over de toepassing van de betreffende beschikking. Anderzijds zullen de Benelux-landen
bekijken wat de behoeften zijn om de strijd tegen invasieve uitheemse soorten op regionaal niveau te versterken in het kader
van Verordening (EU) nr. 1143/2014. Een horizon scan voor exoten voor de gehele Benelux dient ook te gebeuren.
Op het gebied van natuur- en milieueducatie en educatie voor
duurzame ontwikkeling is het hoofddoel van de samenwerking
het bevorderen van de uitwisseling van kennis, ervaringen, initiatieven, netwerken, enz. door middel van een trilogie van conferenties met een gemeenschappelijke rode draad. Het resultaat
zijn pedagogische tools, publicaties en boodschappen met een
gemeenschappelijke waarde.
In het algemeen is de samenwerking op het gebied van voedselveiligheid er zoveel mogelijk op gericht om zich tegen crises (zoals de fipronilcrisis) te beschermen of er zo goed mogelijk op te
reageren wanneer deze zich voordoen. Op veterinair gebied wisselen de hoofden van de veterinaire diensten (CVO’s) onderling
informatie uit over de sanitaire toestand en maken afspraken om
het grensoverschrijdend verkeer van dieren te vergemakkelijken
indien de sanitaire toestand dit toelaat.

Meer in het bijzonder zijn de activiteiten op het gebied van diervoeders erop gericht verschillen in de interpretatie en uitvoering
van de Europese wetgeving te voorkomen en de standpunten
over nieuwe ontwikkelingen nader tot elkaar te brengen. Deze
uitwisselingen zullen worden gecombineerd met een eendaags
bezoek aan bedrijven die betrokken zijn bij de productie van
diervoeders en/of instellingen die bevoegd zijn voor de kwaliteitscontrole van dergelijke diervoeders.
In het kader van de strijd tegen de luchtvervuiling zal de focus
komen te liggen op de relatie tussen de luchtkwaliteit en volksgezondheid. De aandacht gaat daarbij niet zozeer uit naar de
stedelijke hotspots, maar vooral naar de ‘deken van verontreinigende stoffen’ die de gehele Benelux bedekt. Het gaat in dit
kader vooral om het terugdringen van de emissies van fijn stof,
stikstofdioxide, ammoniak en zwavel afkomstig van landbouw,
binnenvaart, huishoudelijke verwarming/houtstook, mobiliteit
en mobiele werktuigen.
Een nieuwe samenwerking op het gebied van armoedebestrijding zal van start gaan. Er zal een studiedag worden georganiseerd op dit gebied, vanuit het oogpunt van duurzaamheid.
Om de interactie tussen de generaties te versterken, zal ten slotte een overleg worden gestart om een jaarlijkse bijeenkomst met
en tussen jongeren (‘Youth@Benelux’) op te zetten om hen een
stem te geven en een intergenerationele uitwisseling van standpunten over een duurzamere samenleving mogelijk te maken.
Met het oog op de tenuitvoerlegging van bijlage 2 bij de in juli
2019 gepubliceerde mededeling van de Commissie ‘Bescherming
en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren’,
zal de Benelux-samenwerking zich in het kader van een aanpak
waarbij alle stakeholders worden betrokken, specifiek richten
op de uitbouw van duurzame voedselimportketens voor kritieke
grondstoffen.
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3. Projecten

4. Externe betrekkingen

Robuuster maken van grensoverschrijdende
samenwerking inzake opvang gevolgen
klimaatverandering

NRW werkt vooral op het gebied van veterinaire aangelegenheden en diervoeders samen met de Benelux-landen om
de voedselveiligheid voor burgers te vergroten. Bovendien
neemt Duitsland op federaal niveau structureel deel aan
de samenwerking inzake diervoeders. Ten slotte kan ook
Frankrijk gerichter aan deze samenwerking bijdragen.

• Uitwerking van hoogambtelijke afspraken over gestructureerde samenwerking tussen de beleidsdomeinen (klimaatadaptatie, rampenrisicoreductie, volksgezondheid, transport en energie), met als doel de preventieve aanpak van de gevolgen van
toenemende extreme weersomstandigheden ten gevolge van
klimaatveranderingen.

Verbeteren van de luchtkwaliteit
• Organisatie van een Benelux-conferentie ‘Gezonde lucht’. Er
zal worden bestudeerd of een politieke verklaring kan worden ondertekend.
• Uitwerking van een Benelux-standpunt ten aanzien van de
aanscherping van de Europese Ecodesign-richtlijn.
• Gezamenlijk standpunt over de aanscherping van de
Europese grenswaarden voor fijn stof (op het niveau van de
WHO-advieswaarden).

Educatie over milieu en duurzaamheid
• Formuleren van beleidsaanbevelingen op basis van een in het
Vlaamse Gewest georganiseerde conferentie van 18 tot 20
november over de wijze waarop we ons grondgebied op een
duurzame manier kunnen inrichten via participatieve leerprocessen met gebruikers.

De Franse regio Hauts-de-France en de Duitse deelstaat
NRW nemen actief deel aan de werkzaamheden ter verbetering van de luchtkwaliteit.
NRW is eveneens een reguliere partner bij de samenwerking
op het gebied van de jacht.
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2.4. WERKEN IN DE BENELUX

Stimuleren van grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit

Deel 1: Beleidsvelden

2.4.1. Arbeidsmobiliteit
1. Context
In de Benelux-Aanbeveling ‘stimuleren grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit’, ondertekend op 11
december 2014, gaven de ministers van Werk van de Benelux-landen aan te willen komen tot het
beter benutten van kansen aan de andere kant van de grens. Hoewel de verantwoordelijkheid voor
een goed functionerend grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid in eerste instantie in de grensgebieden zelf ligt, is een zekere vorm van coördinatie op het centrale niveau wel een belangrijke
randvoorwaarde. Daarom wordt aan lokale overheden in de grensgebieden, uitvoeringsinstanties
en sociale partners, voor elke vergadering van de ministeries, een mogelijkheid tot consultatie aangeboden. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) heeft zich via een politieke verklaring
aangesloten bij de inhoud van deze aanbeveling en neemt deel aan alle activiteiten die in dit verband worden ondernomen.

2. Ambities
Het belangrijkste doel is om op basis van een uitvoeringsplan door middel van concrete gezamenlijke acties bestaande drempels om over de grens te gaan werken te verlagen. Dat kan onder
andere door de meeneembaarheid en vergelijkbaarheid van diploma´s en beroepskwalificaties
te vereenvoudigen, door vergelijkbare arbeidsmarktgegevens ter beschikking te krijgen als basis voor arbeidsmarktplannen in de grensgebieden en door de persoonlijke, digitale dienstverlening en informatievoorziening aan grenswerkers over wet- en regelgeving en vacatures te
verbeteren.
Belangrijke instrumenten hiervoor zijn de Benelux-informatieportal en de jaarlijkse grensarbeidersbrochures. Ook de haalbaarheid van nieuwe overeenkomsten voor verbetering van de informatievoorziening over beroepskwalificaties aan grenswerkers of voor wat betreft de vraag naar en
het aanbod van werk worden nauwkeurig onderzocht en eveneens zal nagegaan worden hoe de
samenwerking tussen kenniscentra en het gebruik van grensoverschrijdende arbeidsmarktplannen
in grensgebieden kunnen worden bevorderd.
Met de uitvoering van een aantal activiteiten (zoals een glossarium ‘diploma’s en beroepen’, geautoriseerde beschrijvingen voor bepaalde knelpuntberoepen en kennisuitwisseling met de erkennende instanties) wordt geprobeerd de informatiedoorstroming over diploma’s, beroepskwalificaties en competenties te verbeteren.
De snel veranderende economie en de grote impact van de energie- en klimaattransitie vandaag
de dag creëren daarnaast ook voortdurend nieuwe beroepen (bijvoorbeeld beroepen gericht op
de groene economie, duurzame energie, drones of artificiële intelligentie), waarvoor de Beneluxlanden onderwijsprogramma’s moeten inrichten. Een vroegtijdige informatie-uitwisseling en afstemming hierover voorkomen onduidelijkheid in de toekomst.
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Ook in de kustvaart is er nood aan meer samenwerking om
(eventueel via aanvullende beschikkingen) de wederzijdse erkenning van opvarend personeel voor de Benelux-kust mogelijk
te maken.

3. Projecten
Bevorderen van arbeidsmobiliteit over grenzen heen
• Beleidsmatige opvolging van de studie naar de impact van digitalisatie, met speciale nadruk op artificiële intelligentie, op de
grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de Benelux.
• Realisering van een nieuw Strategisch Uitvoeringsplan
voor de stuurgroep ten aanzien van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.
• Afstemming van initiatieven om de matching van vraag en aanbod in grensgebieden te verbeteren.

Verbeteren van de erkenning en
overdraagbaarheid van beroepskwalificaties
• Afstemming tussen uitvoeringsorganisaties bij de totstandkoming van nieuwe beroepskwalificaties.
• Organisatie van informatiebijeenkomsten per beroepssector
ter verbetering van de vergelijkbaarheid van diploma’s, beroepskwalificaties en competenties.
• Afspraak over het afschaffen van beëdigde vertalingen van
documenten als diploma’s, bijvoorbeeld door enkel nog ontbrekende informatie op te vragen via het Internal Market
Information System (IMI).

Actualiseren en verbeteren van de
informatievoorziening over grensarbeid
• Redactie van bijgewerkte informatiebrochures, in digitale
vorm. Hun doel is om een basis voor algemene informatie te
bieden aan professionals in de sector.
• Modernisering van de informatieportal (herziening structuur
en vormgeving), die met de hulp van externe partners verschillende informatiebronnen in één enkel instrument samenbrengt en (toekomstige/bestaande/huidige) grensarbeiders
een compact en duidelijk overzicht van de vigerende fiscale en
sociale wetgeving biedt.
• Organisatie van bijeenkomsten met statistische diensten om
verder te werken aan het vergelijkbaar maken van gegevens
ten aanzien van de belangrijkste arbeidsmarktindicatoren.

4. Externe betrekkingen
NRW neemt deel aan alle activiteiten die in verband met het
stimuleren van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit worden ondernomen, als lid van het strategisch overleg arbeidsmobiliteit, in verband met het verbeteren van de erkenning
en overdraagbaarheid van beroepskwalificaties en het actualiseren en verbeteren van de informatievoorziening over
grensarbeid.
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2.4.2. Onderwijs-samenwerking
1. Context
Met de veralgemeende automatische niveauerkenning van de
diploma’s hoger onderwijs, de eerste multilaterale afspraak
voor automatische erkenning, loopt de Benelux voorop in
het Bolognaproces. In navolging van de Benelux sloten ook
de Baltische staten een onderling verdrag over automatische
diploma-erkenning.
De afnemende kennis van buurtalen betekent een belangrijke barrière voor studie- en arbeidsmobiliteit. Tegelijk vormt
de veelheid aan talen in de Benelux een rijke, maar onderbenutte potentie om de teruglopende talenkennis in het onderwijs tegen te gaan.

2. Ambities
In Europees verband wordt reeds lang gestreefd naar het creëren van één Hogeronderwijsruimte in Europa en de Raad
van de Europese Unie over Onderwijs streeft ernaar de automatische erkenning van hogeronderwijsdiploma’s te realiseren tegen 2025. Men stelt vast dat dit soepeler en stapsgewijs verloopt via regionale samenwerkingsverbanden, eerder
dan rechtstreeks voor de Europese Hogeronderwijsruimte
als geheel. Door nauwere samenwerking tussen regionale
samenwerkingsverbanden zoals de Benelux en de Baltische
staten wordt dit proces versneld.
Op basis van de uitkomst van het Benelux-Buurtalencolloquium
(2019) worden conclusies en aanbevelingen, met als doel het
versterken van de positie van buurtalen in de diverse onderwijsprogramma’s van de landen, opgesteld en aan de bevoegde
ministers voorgelegd.

3. Projecten
Werken aan één Hogeronderwijsruimte
• Uitvoering van de verwachte intentieverklaring van de bevoegde onderwijsministers van de Benelux-landen en de Baltische
staten door het uitwerken van een multilateraal verdrag over
automatische diploma-erkenning

4. Externe Betrekkingen
De Baltische staten en de landen van de Nordic Council
werken nauw samen met de Benelux rond de automatische
erkenning van hogeronderwijsdiploma’s en in het kader van
de Europese Hogeronderwijsruimte.
De regio’s NRW, Rijnland-Palts, Nedersaksen, Hauts-deFrance en Grand Est zullen bij de samenwerking op het gebied van het buurtalenonderwijs worden betrokken.
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2.5. GRENSOVERSCHRIJDENDE
GEZONDHEIDSZORG

Slechten van barrières voor grensoverschrijdende
gezondheidszorg en patiëntenmobiliteit

Deel 1: Beleidsvelden

1. Context
Jaarlijks ontvangen in de Benelux minstens 170.000 patiënten medische zorg over de grens voor
een behandeling in een ander Benelux-land, Duitsland of Frankrijk. De Benelux-acties hebben tot
doel de barrières voor grensoverschrijdende gezondheidszorg en patiëntenmobiliteit op te ruimen
en zodoende de gezondheidszorg voor de burgers te verbeteren. In de Europese context speelt de
Benelux een voortrekkersrol door de focus op concrete grensoverschrijdende acties.
Grensoverschrijdende eHealth communicatie wordt hierbij als een zeer belangrijk element naar
voor geschoven, onder meer door de Patiëntenrichtlijn (2011). De eerste ministers van de Beneluxlanden vestigden de aandacht op het onderwerp op de Benelux-top van 2016. Ook het BeneluxParlement formuleerde aanbevelingen in dezelfde zin (2017). In 2018 publiceerde het SecretariaatGeneraal het rapport ‘Gezondheidszorg over de grens. Barrières en opportuniteiten in de Benelux’.
Uit een enquête onder de Benelux-landen is naast het lopende dossier eHealth een bredere interesse gebleken in grensoverschrijdende gezondheidszorg. Om vraagstukken zoals antibioticaresistentie en vaccinatiebeleid efficiënt aan te pakken is een supranationale aanpak aangewezen.
Ten slotte is in de Table Top exercitie over gezondheid en klimaat vastgesteld dat de uitdagingen van
klimaatverandering voor de volksgezondheid talrijk en gevarieerd zijn, waaronder de bescherming
van kwetsbare bevolkingsgroepen, de coördinatie van ozon- en warmteplannen, problemen van
zorgcapaciteit op het niveau van medische zorg. Bestrijding van en anticipatie op nieuwe ziekten
vereist ook een bredere grensoverschrijdende samenwerking.

2. Ambities
Eerder werd aangetoond dat op korte termijn juridische en organisatorische afspraken die leiden
tot betere grensoverschrijdende uitwisseling van elektronische patiëntengegevens mogelijk zijn,
met respect voor de eigenheid van elk land en onverminderd de verplichtingen die voortvloeien
uit andere relevante regelingen, met name op EU-niveau, op het gebied van grensoverschrijdende uitwisseling van persoonlijke elektronische gezondheidsgerelateerde gegevens en mits er een
pragmatische ICT-benadering is. Deze afspraken hebben onder meer betrekking op de identificatie
en authenticatie van patiënten en artsen en op de privacybescherming. In Europees verband kan
de Benelux hierin een voortrekkersrol spelen. De bevoegde ministers in de Benelux onderschreven
deze ambitie.
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In het kader van de medische zorg door de lidstaten voorgestelde nieuwe samenwerkingsonderwerpen zullen na prioritering
afzonderlijk behandeld worden met de betreffende experts.
Mogelijk worden deze afgesloten met concrete afspraken, zoals
het opstellen van een Benelux-aanbeveling met best practices.
Ook zal aansluiting worden gezocht bij de bestaande intergouvernementele samenwerking van de Benelux-landen met Ierland
en Oostenrijk (BENELUX-A) op het gebied van innovatieve behandelmethodes en medicijnen.

3. Projecten
Uitwisselen van elektronische patiëntengegevens
• Uitwerking vereiste maatregelen ter uitvoering van de toekomstige Benelux-beschikking over de eHealth informatie-uitwisseling tussen de landen, onverminderd de verplichtingen die
voortvloeien uit andere relevante regelingen, met name op het
niveau van de Europese Unie, wat betreft identificaties en authenticaties van patiënten en artsen, veiligheidsniveaus bij registraties van artsen, de ‘informed consent’ tussen patiënt en
arts en het identificeren van de ‘dedicated focal points’ die de
grensoverschrijdende uitwisseling organiseren.

Verbeteren van de medische zorg
• Opvolging geven aan de conclusies van de 1e bijeenkomst medische zorg ‘Antibioticaresistentie’ (2019).
• Organiseren van een themabijeenkomst ‘vaccinatiebeleid’,
conform de prioritering van de lidstaten.
• Agenderen van best practice-ervaringen (BE-FR) met het concept ZOAST (grensoverschrijdende toegang tot medische zorg)
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DEEL 2: WERKING BENELUX UNIE

1. Benelux Kenniscentrum
Grensoverschrijdende
Samenwerking
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1. Context
Het Secretariaat-Generaal biedt actieve ondersteuning aan overheden op alle niveaus en aan publieke instellingen om, naast de
beleidsmatige samenwerking, ook duurzame grensoverschrijdende juridische structuren te creëren.
Dit is belangrijk om lokale samenwerkingsinitiatieven te ondersteunen zodat mogelijke obstakels aan de grens (bv. aanwerven
van personeel of openen van bankrekeningen) geen belemmering vormen om deze initiatieven vorm te geven.
Het Benelux-Verdrag van 2014 inzake Grensoverschrijdende
en Interterritoriale samenwerking biedt verschillende mogelijkheden, waaronder onder meer de Benelux Groepering voor
Territoriale Samenwerking (BGTS), een grensoverschrijdende rechtspersoon, interterritoriale samenwerking en lichtere
samenwerkingsvormen.

2. Ambities
De ondersteuning van de samenwerking over de grens varieert
over een breed scala aan onderwerpen waaronder ruimtelijke
afstemming, natuurbescherming, ouderenwelzijn, enz. en gebeurt altijd in overleg met andere organisaties en overheden en
initiatieven zoals het Nederlandse GROS (Grensoverschrijdende
samenwerking) en de verschillende instellingen voor grensoverschrijdende samenwerking binnen de Grande Région.
Bestaande samenwerkingsverbanden (zoals Benego, Aan-Z, Academie de Noorderkempen, de Grote Heide, het Kanaalzoneoverleg,
Baarle en Euregio Scheldemond) worden in lijn gebracht met de
nieuwe vereisten van het verdrag. Tegelijkertijd moedigt het
Secretariaat-Generaal nieuwe initiatieven aan door gerichte evenementen en voorlichtingsactiviteiten.
Omwille van de Europese voortrekkersrol van de Benelux en
zijn specifieke expertise zal het Secretariaat-Generaal zijn expertise op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking inzetten voor de analyse van EU-initiatieven inzake grensoverschrijdende samenwerking. In dat verband zal de Benelux
de EU-werkzaamheden met betrekking tot het voorstel voor
Verordening (COM/2018/373 final - 2018/0198 (COD)) betreffende een mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen
van dichtbij blijven volgen.

Daarnaast zal ook verder uitvoering worden gegeven aan de intentieverklaring tussen de Benelux-landen en Frankrijk van 11
december 2018 door de toetreding tot het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking van
20 februari 2014 te bespreken met Frankrijk, de Franse regio’s
om zo de grensoverschrijdende samenwerking te optimaliseren.

3. Projecten
Oprichten van nieuwe grensoverschrijdende
juridische structuren
• Oprichting BGTS Baarle-Hertog Baarle-Nassau waardoor een
aantal specifieke bevoegdheden gezamenlijk praktisch kunnen
uitgevoerd worden. De beide gemeenten beginnen daarvoor
met twee onderwerpen. Zo zouden in een BGTS wat verkeer
betreft, gezamenlijke beslissingen genomen kunnen worden
over onder andere snelheden en eenrichtingsstraten. Het
tweede onderwerp waarin nood aan nauwere samenwerking
is, betreft afval en de manier waarop dat ingezameld wordt.
Later kunnen daar nog meer domeinen bijkomen.

Informeren van overheden en publieke instellingen
in grensgebieden
• Organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten in de verschillende
grensgebieden.
• Voorlichting over het belang van interterritoriale samenwerking voor (semi-publieke) overheden zoals universiteiten, ziekenhuizen, enz.
• Uitbreiding van het Verdrag grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking naar Frankrijk en Duitsland.
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DEEL 2: WERKING BENELUX UNIE

2. Externe betrekkingen
Regionale en grensoverschrijdende samenwerking is van groot belang voor Europa. Het
is dan ook geen toeval dat andere landen binnen en buiten de Europese Unie die hun
regionale samenwerking een institutioneel karakter willen geven zich laten inspireren
door de Benelux en dat een tiental jaar geleden een geïnstitutionaliseerde samenwerking met Noordrijn-Westfalen (NRW) werd opgezet.
Daarnaast hebben de Benelux-landen en Frankrijk eind 2018 een intentieverklaring
ondertekend . Met deze verklaring bevestigen de landen hun bereidheid om nauwer samen te werken, in het bijzonder met de naburige regio’s Hauts-de-France en Grand Est.
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2.1. SAMENWERKING MET NOORDRIJN-WESTFALEN (NRW)
Deel 2: Werking Benelux Unie
Op 2 april 2019 kwamen de regeringsleiders van de Beneluxlanden en NRW tijdens de Benelux-Top in Luxemburg overeen
om het bestaande bevoorrechte partnerschap te verdiepen.
Tien jaar na de eerste ondertekening hebben de regeringsleiders
de politieke verklaring vernieuwd met als doel de samenwerking een nieuwe dynamiek te geven, aanvullende accenten te
leggen en de strategische samenwerking verder te ontwikkelen.
Zodoende werd er een nieuw hoofdstuk in de grensoverschrijdende samenwerking begonnen om het gevoel van regionale
samenhorigheid te versterken en een krachtig signaal tegen het
groeiende nationalisme en populisme in Europa uit te zenden.
In de overtuiging dat een nog nauwere grensoverschrijdende samenwerking zal bijdragen aan het vinden van gezamenlijke oplossingen voor concrete problemen in het dagelijkse leven willen de
Benelux-landen, samen met NRW, nog beter gebruikmaken van
de bestaande mogelijkheden op het gebied van energietransitie
en klimaatverandering, binnenlandse veiligheid, crisisbeheersing
en rampenbestrijding, arbeidsmobiliteit, opleiding en digitalisering, gezondheid, transport en verkeer. NRW moet ook deelnemen aan de verkenning van nieuwe onderwerpen. Tegelijkertijd
zal de samenwerking bij lopende projecten worden voortgezet.

NRW is ook betrokken bij de proefprojecten Documentloos
varen in de binnenvaart en Smart Shipping met als doel de
binnenvaart op kleinere schepen en waterwegen economisch
rendabel te maken.
Inzake handel en digitalisering, met name bij vuurwerk en
precursoren is NRW betrokken bij de onderhandelingen over
passende maatregelen ter bestrijding van illegaal gebruik.
Wat artificiële intelligentie betreft kan NRW zijn knowhow
inbrengen op belangrijke gebieden als transport en logistiek,
gezondheidszorg en landbouw. Hetzelfde geldt voor het thema circulaire economie.

Samenwerking in het kader van veiligheid en
samenleving

Samenwerking in het kader van de interne markt

Een goede politiesamenwerking tussen de Benelux-landen en
NRW is een essentiële voorwaarde voor de grensoverschrijdende bestrijding van georganiseerde criminaliteit en dagelijkse criminaliteit. NRW is daarom al enkele jaren betrokken bij de operationele politiesamenwerking zoals operationele maatregelen,
gezamenlijke opleidingen en bijscholingen en het opstellen van
een gezamenlijk meldkamerprotocol voor grensoverschrijdende
operaties tussen de Benelux en NRW.

Op het gebied van energie en klimaat is NRW door drie wetenschappelijke instituten in het Benelux Energie Expertise Netwerk
vertegenwoordigd. Inzake klimaatbescherming wordt de samenwerking tussen de Benelux-landen en NRW voortgezet in het kader van het Benelux-klimaatplatform dat op de COP25 in Madrid
is gelanceerd. Waar het gaat om het concurrentievermogen van
de industrie, bespreken de sterk geïndustrialiseerde Beneluxlanden en de Duitse deelstaat NRW strategieën en middelen om
de economie bij dit innovatieproces te ondersteunen. Op het
vlak van waterstof worden best practices uitgewisseld.

Op het vlak van crisisbeheersing is NRW lid van het strategisch
overleg en neemt het deel aan de structurele en operationele
samenwerking van de crisiscentra om bij ongevallen, rampen of
crises in real time informatie te kunnen uitwisselen. NRW draagt
ook bij aan het creëren van een kader voor de grensoverschrijdende inzet van hulpverleningsdiensten op het gebied van de
grensoverschrijdende risicoanalyse alsmede brand-, persoonsen rampenbestrijding. Ten slotte werkt NRW ook mee aan de
uitwisseling van informatie en ervaringen over hoe om te gaan
met grote schadesituaties (black-outs, enz.).

In het domein van transport en logistiek is NRW al enkele jaren
betrokken bij het strategisch overleg. Om duurzame mobiliteit
te bevorderen, bijvoorbeeld met betrekking tot een grensoverschrijdende infrastructuur van fietssnelwegen en milieuzones,
vinden er een uitwisseling en gezamenlijke afstemming plaats.
Binnen het project Mobility as a Service (MaaS) worden de
mogelijkheden voor het gebruik van digitale technologieën
voor grensoverschrijdende interoperabiliteit in de mobiliteitssector gezamenlijk getest.

In de strijd tegen fraude is NRW betrokken in het kader van een
multidisciplinaire aanpak (belastingdienst, douane en veterinaire
autoriteiten) om belastingfraude in de handel met elitepaarden
tegen te gaan.
Als het gaat om voedselveiligheid, in het bijzonder bij diergeneesmiddelen en diervoeders, werken NRW en het bondsniveau nauw samen met de Benelux-landen om de voedselveiligheid voor burgers te verbeteren.
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Op het gebied van de jacht blijft de dreiging die uitgaat van
de Afrikaanse varkenspest een punt van grote zorg, dat voortdurende uitwisseling en afgestemde maatregelen tussen de
partners vereist.
De relatie tussen luchtkwaliteit en volksgezondheid speelt een
belangrijke rol bij de bestrijding van luchtverontreiniging, niet
alleen in stedelijke gebieden, maar ook met betrekking tot de
‘deken van verontreinigende stoffen’ die zich over de Benelux en
NRW uitstrekt, waardoor grensoverschrijdende samenwerking
hierbij centraal staat.
Om nog resterende belemmeringen voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt weg te nemen, moeten de partners concrete maatregelen overeenkomen en coördineren. NRW is hier

als lid van het strategisch overleg arbeidsmobiliteit al geruime
tijd actief bij betrokken. Concrete resultaten dienen te worden behaald door de meeneembaarheid en vergelijkbaarheid
van beroepskwalificaties, het verstrekken van vergelijkbare
arbeidsmarktgegevens als basis voor arbeidsmarktplannen in
de grensregio’s en ten slotte het verbeteren van de persoonlijke en digitale dienstverlening en informatieverstrekking aan
grensarbeiders.
Op basis van de resultaten van het Benelux-colloquium over
het buurtalenonderwijs eind 2019 worden ervaringen en best
practices uitgewisseld en mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking verkend om het leren van de buurtalen
met het oog op de arbeidsmarkt, de cultuur en het onderwijs te
stimuleren.

2.2. SAMENWERKING MET ANDERE STATEN, DEEL STATEN EN
INTERNATIONALE ORGANISATIES
Deel 2: Werking Benelux Unie

Naast deze geïnstitutionaliseerde samenwerking met NRW
onderhoudt het Secretariaat-Generaal ook contacten over
onderwerpen van wederzijds belang met andere samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie, de Grande Région,
de Internationale Maas- en Scheldecommissie of met Länder
(Rijnland-Palts, Nedersaksen) en aangrenzende gebieden in
Duitsland en Frankrijk (Hauts-de-France, Grand Est).
In het kader van de automatische diploma-erkenning wordt ook
samengewerkt met de Baltische staten en de Noordse landen.
Er bestaat al jaren een sterke samenwerking tussen de Benelux
en Frankrijk op het gebied van energie (het Pentalateraal Energie
Forum, het gasplatform en de Noordzee-energiesamenwerking),
de controle op het wegvervoer (Euro Contrôle Route) en met de
strijd tegen transnationale drugshandel en grensoverschrijdende
criminaliteit.

Met de ondertekening van de intentieverklaring van 11 december 2018 hebben de Benelux-landen en Frankrijk afgesproken
om, naast de bestaande nauwe bilaterale en multilaterale betrekkingen, nieuwe grensoverschrijdende samenwerkingsmogelijkheden te verkennen, waaronder projecten op het gebied van
duurzame ontwikkeling, innovatie en digitalisering en nieuwe initiatieven op het gebied van cultuur en economische ontwikkeling
te onderzoeken
In voorliggend jaarplan vindt u een aantal projecten terug waarbij de Benelux-landen inzetten op samenwerking met Frankrijk.
Tot slot ondersteunt het Secretariaat-Generaal ook beleidsmatig
en administratief zowel formele als informele netwerken zoals
Euro Contrôle Route, het Pentalateraal Energie Forum en het
Tripartiete-overleg. Het Secretariaat-Generaal zit eveneens de
Schelderaad voor.
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Bijlage: Beoogde juridische instrumenten
Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag
tot instelling van de Benelux Unie, kan het
Benelux Comité van Ministers beschikkingen,
aanbevelingen en richtlijnen vaststellen, alsook overeenkomsten opstellen. Deze juridische instrumenten worden voorafgaandelijk
getoetst door het Benelux Comité van Juristen
en worden in principe bekendgemaakt in het
Benelux Publicatieblad. Onder voorbehoud
van bevestiging dat de concrete inhoud van
de beoogde afspraken geschikt is om in de
voorgestelde vorm te worden gegoten, stelt
het ontwerp van jaarplan 2020 de totstandkoming van de volgende juridische instrumenten
uitdrukkelijk in het vooruitzicht:
1. Overeenkomsten
a. Uitvoeringsovereenkomsten als bedoeld in het nieuwe Benelux-Politieverdrag (2.1.1), onverminderd de
in dat verdrag voorziene mogelijkheid om deze in
voorkomend geval in de vorm van een beschikking
te gieten:
• Over raadpleging van elkaars politiedatabanken:
(i) in een gemeenschappelijke politiepost en (ii)
tijdens gemengde patrouilles en gemeenschappelijke controles;
• Over de uitwisseling van ANPR-gegevens;
• Over de bevoegde autoriteit voor vervoer en
dragen van wapens;
• Over grensoverschrijdend vervoer en begeleiding van personen in het kader van de
vreemdelingenwetgeving.
b. Nieuwe overname- en visumovereenkomsten met
derde landen (2.1.3), die evenwel rechtstreeks tussen de betrokken partijen tot stand komen, zonder rol voor het Benelux Comité van Ministers als
dusdanig.
c. Eventueel Benelux-verdrag op het gebied van de bestrijding van sociale fraude (2.2.2).
d. Multilateraal verdrag tussen de Benelux-landen en
de Baltische staten over automatische diploma-erkenning (2.4.2), dat evenwel rechtstreeks tussen de

betrokken partijen tot stand komt, zonder rol voor
het Benelux Comité van Ministers als dusdanig.

2. Beschikkingen
a. Wijziging van beschikking M (89) 7 inzake de afmetingen en massa’s van bedrijfsvoertuigen en personenauto’s welke in het internationaal verkeer op het
grondgebied van een Benelux-land worden toegelaten (1.2).
b. Beschikking over Intelligente Transport Systemen
(ITS) (1.2).
c. Beschikking over de verkoop van onjuist gecategoriseerde vuurwerkartikelen (1.3).
d. Eventuele actualisering van beschikkingen in uitvoering van de Benelux-Overeenkomst Jacht en Vogels
en de Benelux-Overeenkomst Natuurbehoud en
Landschapsbescherming (2.3).
e. Eventuele beschikkingen over arbeidsmobiliteit in
het kader van de kustvaart (2.4.1).
f. Beschikking over de grensoverschrijdende uitwisseling van elektronische persoonsgegevens over de
gezondheid (2.5).

3. Aanbevelingen
a. Aanbeveling inzake de intra-Benelux verwijdering
en terugname van eigen onderdanen en vreemdelingen (2.1.3).
b. Eventuele aanbeveling inzake medische samenwerking (2.5).
Daarnaast stelt het ontwerp van jaarplan een verkenning in het vooruitzicht van de mogelijkheden om een
beroep te doen op een van de juridische instrumenten
van de Benelux Unie voor projecten zoals een grensoverschrijdend proefproject inzake documentloos varen en de digitalisatie van vergunningverlening voor
uitzonderlijk vervoer (1.2). Of een juridisch instrument
zich daar daadwerkelijk voor leent, en zo ja hetwelk, kan
slechts bepaald worden indien de concrete inhoud van
de beoogde afspraken voorhanden zal zijn.
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