HOOGTEPUNTEN VAN DE
BENELUX-SAMENWERKING IN 2020
ONDER NEDERL ANDS VOORZIT TERSCHAP
In 2020 was Nederland voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie. Het Nederlandse voorzitterschap werd voor een groot
deel gekenmerkt door de coronacrisis. De Benelux-landen hebben van in het begin over de crisis en de aanpak via verschillende kanalen een
continue dialoog gehad. Ondanks de uitdagingen die de pandemie met zich meebracht is gedurende het voorzitterschapsjaar de duurzame
economische ontwikkeling geïntensiveerd, de grensoverschrijdende veiligheid verstevigd en de samenwerking met andere landen en regio’s
gewaarborgd. Hieronder worden een aantal geboekte resultaten in 2020 beschreven. Daarnaast deed Nederland ook een externe evaluatie
van de samenwerking, die in mei 2020 verscheen, waaruit bleek dat Benelux nog altijd relevant blijft met een toegevoegde waarde voor de
samenleving.
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Het Nederlands Benelux-voorzitterschap kwam vanaf het voorjaar grotendeels in het teken van de coronacrisis te staan. De
crisismaatregelen van de afzonderlijke landen creëerden grensoverschrijdende effecten. Vanaf het begin van de coronacrisis heeft hierover
via verschillende kanalen intensief overleg tussen de drie Benelux-landen plaatsgevonden. Diverse initiatieven werden genomen om de
informatie-uitwisseling te versterken zoals de publicatie van publieksoverzichten van de algemene maatregelen in de regio en de regels
van toepassing in de toerismesector. Verder werd ook de informatiewebsite bestemd voor grensarbeiders voorzien van een COVID-luik.
Ook de transportsector werd opgeroepen digitale in plaats van papieren vrachtbrieven te gebruiken dankzij de bestaande Benelux pilot.
De grensoverschrijdende samenwerking rond de crisis kwam ook aan bod bij de diverse hoog ambtelijke strategische overleggen zoals over
arbeidsmobiliteit en politiesamenwerking. Sinds augustus vond een wekelijkse dialoog plaats tussen de drie landen met de oprichting van
nieuwe overlegplatformen tussen Buitenlandse Zaken, de crisiscentra en volksgezondheid.

GRENSOVERSCHRIJDENDE VEILIGHEID
EN SAMENLEVING
• 10 maart 2020
• 13 april 2020
• 2 juni 2020
• 14 juli 2020
• 30 september 2020
• 27 oktober 2020
• 24 november 2020
• 7 december 2020

Lancering van een Benelux pilot over gegevensuitwisseling rond domiciliefraude.
Een Benelux-beschikking zorgt voor grensoverschrijdende uitwisseling van elektronische (medische)
persoonsgegevens op gebied van gezondheidszorg.
Mede dankzij de inzet van Benelux juridische middelen kwam er een samenwerking tussen de 		
brandweerdiensten van Antwerpen en Rotterdam.
Digitale infobrochures bestemd voor grensarbeiders werden geactualiseerd.
Op initiatief van de Benelux-landen kwamen de directeuren-generaal van Europese crisiscentra samen om
informatie en ervaringen uit te wisselen rond crisissituaties.
Start van de samenwerking Benelux en NRW over grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van sancties.
Doel is om uitkomsten van dit project EU-breed kenbaar te maken.
De Benelux-directeuren Natuur kwamen samen om onderwerpen van gezamenlijk belang rond 		
biodiversiteit en natuurbescherming te bespreken in het licht van ontwikkelingen op EU-vlak.
Een Benelux-beschikking voert een pyropass in en doet aanbevelingen over opleidingseisen voor 		
vuurwerkprofessionals in de Benelux-regio.

DUURZAME ECONOMISCHE ONTWIKKELING
• 3 juni 2020 		
Benelux-landen coördineerden samen met enkele buurlanden hun visie op Europese regels rond drones.
• 3 juni 2020
Het College van Secretarissen-generaal overlegde met de Benelux-federaties van werkgevers (VBO 		
			
FEB, VNO-NCW en FEDIL). Actualiteitsonderwerpen werden besproken.
• 15 juni 2020		
Tijdens het Nederlands voorzitterschap van het Pentalateraal EnergieForum namen de Benelux-		
			
landen, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland een politieke verklaring over waterstof aan, die
			
volgens de EU Commisie een belangrijke rol speelt bij de EU waterstofstrategie.
• 2 juli 2020 		
Nederland bracht de SOLVIT-centra van de Benelux samen. Ervaringen werden uitgewisseld en 		
			
mogelijkheden tot verdere samenwerking verkend.
• 14 juli 2020		
Benelux-transportministers hebben in aanwezigheid van Eurocommissaris Frans Timmermans een 		
			 politieke verklaring ondertekend waarmee steun en vertrouwen in het gebruik van de fiets 		
			
wordt uitgesproken. Ook riepen ze op een EU-fietsbeleid te bevorderen.
• 10 september 2020
Benelux hield een pleidooi bij de Europese Commissie voor het belang van circulaire maatregelen in
			
de bouw voor het realiseren van de Europese Green Deal.
• 20 oktober 2020
Benelux-douanediensten bespraken hoe ze de onderlinge informatie-uitwisseling kunnen versterken
			
en gezamenlijke posities kunnen innemen in internationaal verband.
• 26 november 2020
Tijdens een Benelux rondetafel met telecomoperatoren stond grensoverschrijdende 5G connectiviteit
			centraal.
• 1 december 2020
Het Benelux Comité van Ministers besloot de pilot met de elektronische vrachtbrief (e-CMR) te 		
			
verlengen tot 2025. De eerste pilot leverde goede resultaten op.
• 7 december 2020
De drie landen beslisten een gemeenschappelijke dienst ‘Benelux ID Registration Office (IDRO)’ op te
			
richten. Het IDRO zal zorgen voor uitgifte en beheer van unieke ID-codes voor oplaadpuntexploitanten
			
en serviceproviders rond elektrisch rijden.

BENELUX TOP
Op 7 oktober vond een virtuele Benelux Top van de Benelux-regeringsleiders plaats. De besprekingen waren gericht op de lessen
die moeten worden getrokken uit de COVID-19-pandemie en de toekomstige samenwerkingsthema’s met het oog op een nieuw
meerjarenplan 2021-2024 van de Benelux-Unie. Voor de drie premiers is het belangrijk dat de Benelux zich blijft richten op concrete
projecten die van invloed zijn op het dagelijks leven van burgers en ondernemers en een sleutelrol blijft spelen binnen de EU. Een
gezamenlijke politieke verklaring werd aangenomen.

