HOOGTEPUNTEN VAN DE
BENELUX-SAMENWERKING IN 2019
ONDER LUXEMBURGS VOORZITTERSCHAP

In 2019 was Luxemburg voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie. Het is in de context
van het 75-jarig bestaan van de Benelux Douane-Unie dat het Luxemburgse voorzitterschap zich ertoe heeft
gecommitteerd dat de Benelux Unie ten volle haar rol speelt als aanjager van het Europese project door de
energietransitie te stimuleren en de klimaatverandering te bestrijden. Tijdens dit voorzitterschap heeft
Luxemburg de versterking van de interne markt en de verbetering van de digitale infrastructuur voortgezet
door grensoverschrijdend concrete projecten op te zetten zoals de uitbouw van de 4G-/5G-netwerken en de
verbetering van de gezondheidszorg op basis van digitale uitwisselingen. Zo ook maakte veiligheid eveneens
deel uit van de prioriteiten met meer bepaald de uitvoering van het op 23 juli 2018 getekende BeneluxPolitieverdrag en meer samenwerking bij de bestrijding van mensenhandel.

ENERGIETRANSITIE & KLIMAAT
• 05.02
De bevoegde Benelux-werkgroep maakte aanbevelingen
over aan het Benelux Comité van Ministers voor versterkte
samenwerking tussen de drie landen rond klimaatadaptatie en dit op basis van voorafgaande simulatieoefeningen.
• 04.03
De ministers van Energie van het Pentalateraal Energie Forum, onder voorzitterschap van Luxemburg, ondertekenden een politieke verklaring om hun nationale energie- en
klimaatplannen op elkaar af te stemmen.
• 13-14.06
De bevoegde instanties van de Benelux gingen tijdens een
bijeenkomst te Luxemburg samen na wat de impact is van
een langdurige grensoverschrijdende stroomuitval om
beter voorbereid te zijn de bevolking te helpen.
• 25.09
Een Benelux-conferentie over circulaire economie bracht
stakeholders uit de betrokken sector en overheden samen
om belemmeringen rond een grensoverschrijdende circulaire economiemarkt weg te werken en koploper te blijven
binnen de Europese Unie.
• 20-22.11
In aanwezigheid van de Luxemburgs Minister van Milieubeheer, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling, en de Luxem-

burgs Minister van Onderwijs, Kinder- en Jeugdbeleid,
bood een conferentie over milieueducatie een platform
voor kennisuitwisseling, professionele ontwikkeling en
netwerkvorming. Professionals zoals leerkrachten en onderzoekers leerden van elkaar hoe jongeren en volwassenen bewust te maken van de duurzaamheidskansen.
• 04.12
Benelux en andere landen rond de Noordzee spraken een
nieuw werkprogramma af voor windenergie op zee. Extra aandacht zal gaan naar een projectmatige aanpak van
offshore windparken die met meerdere landen tegelijk zijn
verbonden. De landen zullen ook samen een visie ontwikkelen over waar ze met offshore windenergie willen staan
in 2050.
• 09.12
Aan het Benelux Comité van Ministers werden aanbevelingen overgemaakt voor versterkte samenwerking tussen
de drie landen rond klimaatadaptatie en dit op basis van
voorafgaande simulatieoefeningen.
• 10.12
De Benelux-landen deelden voor de tweede keer een Paviljoen op de VN-Klimaattop in Madrid. De lidstaten zorgden voor een programma waarbij kennis werd gedeeld en
informatie uitgewisseld.

INTERNE MARKT VERSTEVIGEN
• 23.01
De directeuren-generaal Fiscaliteit van de Benelux-landen kwamen voor het eerst in Benelux-verband samen
voor overleg rond toekomstige operationele samenwerkingsprojecten.
• 01.04/27.05/24.09/18.11
De politie- en douanediensten van de Benelux-landen
hielden samen met Frankrijk een internationale controle
tegen drugshandel en drugstoerisme.
• 02.05
De directeuren-generaal van de Benelux-crisiscentra organiseerden overleg met 10 andere Europese landen om
in geval van een noodsituatie elkaar snel te kunnen bereiken.
• 20.05/04.06/27.09
De weginspectiediensten van de drie landen deden drie
grote gezamenlijke controles op het goederen- en personenvervoer.
• 28-29.05
De crisiscentra van de Benelux-landen verstevigden de
banden met hun collega’s uit Noordrijn-Westfalen om in
geval van crises de informatiedoorstroming te verzekeren.
• 06.06
De Justitieministers van de Benelux ondertekenden
een intentieverklaring om de informatie-uitwisseling

rond pre-employment screening tussen de landen te
versterken.
• 04.07
De Benelux-landen vroegen gezamenlijk aan de Europese
Commissie om de wetgeving rond zogenaamde territoriale leveringsbeperkingen te herbekijken. Leveranciers kunnen bepaalde belemmeringen opleggen aan detailhandelaars, waardoor die een product niet vrij kunnen aankopen
in het land waar ze dat willen, en dat veroorzaakt soms
grote prijsverschillen. De landen vroegen om meer aandacht voor deze problematiek.
• 10.10
De financiënministers van de Benelux-landen ondertekenden een akkoord om de samenwerking rond de strijd tegen de fiscale fraude te versterken.
• 08.11
De ministers van Onderwijs van de Benelux-landen ondertekenden met hun ambtsgenoten van de Baltische Staten
een intentieverklaring over wederzijdse automatische diploma-erkenning.
• 10.12
De bevoegde Benelux-ministers ondertekenden een intentieverklaring om hun grensoverschrijdende samenwerking
in de strijd tegen mensenhandel te versterken, ook richting Europa.

DIGITALISERING BEVORDEREN
• 25.06
Benelux startte een onderzoek naar de impact van artificiële intelligentie op grensoverschrijdende werkgelegenheid.
De Belgische minister van Digitale Agenda gaf het startschot
tijdens een conferentie ‘Benelux as living lab for AI’.

• 12.09
De digitale Benelux-informatiebrochures voor meer
dan 80.000 grensarbeiders en voor professionals in de
sector werden geactualiseerd.

POLITIEKE BENELUX-SAMENWERKING
• 22-23.03/ 14-15.06/ 06-07.12
De leden van het Benelux-parlement debatteerden in plenaire zittingen over grensoverschrijdende onderwerpen
zoals arbeidsmobiliteit, mensenhandel en cybercrime.
• 02.04
Een hernieuwde politieke verklaring over een hechtere

samenwerking werd tijdens de Benelux-Top van Eerste
Ministers in april 2019 met Noordrijn-Westfalen ondertekend.
• 09.12
Het Benelux Comité van Ministers legde de prioriteiten en
samenwerkingsprojecten voor 2020 vast.

