
1. ENERGIE

Belangrijke evenementen zowel binnen als buiten de Benelux 
stelden de transitie naar een duurzaam energiesysteem nog 
centraler in het energiebeleid van de Benelux. Geopolitieke 
verschuivingen zoals de kritieke situatie in Oekraïne 
onderstreepten het belang van een veilige en betrouwbare 
energiebevoorrading. In Luxemburg verhief de in 2014 
gevormde regering ‘de energietransitie’ tot politieke prioriteit. 
Nederland zette de eerste stappen naar een betrouwbare, 
duurzame en betaalbare energievoorziening via de uitvoering 
van het Energieakkoord. De Belgische regering, ten slotte, was 
geconfronteerd met een potentieel problematische situatie 
met betrekking tot de bevoorradingszekerheid op korte termijn.

De transitie in de Benelux naar een duurzaam energiesysteem 
vertaalt zich in 2015 in concrete uitdagingen én kansen voor 
de drie landen. De grootste uitdagingen die vandaag met  
deze transitie gepaard gaan, zijn dezelfde voor zowel België, 
Nederland als Luxemburg. Leveringszekerheid enerzijds: 
hoe garanderen we voor iedereen en op elk ogenblik 
de energievoorziening tijdens deze overgangsperiode? 
Betaalbaarheid anderzijds: hoe zorgen we ervoor dat deze 
verduurzaming niet tot onnodige prijsstijgingen leidt?

Gedeelde uitdagingen vragen gezamenlijke antwoorden. De 
Benelux gaat voort op de ingeslagen weg naar één visie: samen 
met de partners van het Penta (Pentalateral Energy Forum) 
voltooit hij stap voor stap de interne elektriciteitsmarkt als 
grondslag voor een kostenefficiënte integratie van hernieuwbare 
energie en voor een regionale aanpak voor leveringszekerheid. 

Middels het BEN!EX-project worden innovatieve stappen 
naar een soepele energietransitie aangemoedigd en mogelijk 
gemaakt in Benelux-verband.

Het Belgische voorzitterschap plant de Week van de Energie 
om de samenwerking extra in de kijker te zetten. Hierbij zal 
teruggeblikt worden op tien jaar Pentalateraal Energie Forum 
en tijdens een ministeriële bijeenkomst worden de nieuwe 
doelstellingen vastgelegd (JP2015 - 1.1.2). Tijdens deze week 
wordt eveneens aandacht besteed aan de elektrische mobiliteit 
(JP2015 – 5.3.1).

Het eindrapport van het North Sea’s countries Offshore 
Grid Initiative wordt opgeleverd met de best practices en de 
bouwstenen van een Noordzee-elektriciteitsnet (JP2015 – 1.3.3).

De Benelux-landen werken nauw samen om extra kansen te 
grijpen bij de ontwikkeling van dit nieuwe energiesysteem. 
Het Benelux Energie Expertise Netwerk wordt opgezet als een 
multidisciplinair netwerk (JP2015 – 1.3.4). Door het versterken en 
promoten van het kennis- en expertiseweefsel in BEN!EX op het 
gebied van energie-innovatie wil de Benelux zijn economische 
positie op het vlak van duurzame energievoorziening verbeteren 
en nieuwe markten aanboren.

De Benelux Unie kan terugkijken op een succesvol 2014 met een aantal markante resultaten op het vlak van o.a. 
arbeidsmobiliteit, transport en fraudebestrijding. Deze thema’s werden door het Nederlandse voorzitterschap als 
prioritair naar voor geschoven.

België wenst in het kader van zijn voorzitterschap in 2015 ook een aantal accenten te leggen binnen het Jaarplan (JP) 
van de Benelux Unie. De federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen leggen de nadruk op volgende 
thema’s die binnen de Benelux Unie kunnen aangepakt worden:
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2. DUURZAME MOBILITEIT

De mobiliteitsvraagstukken bedreigen zowel de leefbaarheid als de 
economische groei in de regio. De oplossingen zijn niet eenvoudig 
en vragen in een aantal gevallen een gezamenlijke aanpak.

Daarnaast werpt de Benelux een blik op de toekomst, zowel 
op het vlak van technologie als duurzaamheid. Er zal worden 
onderzocht in hoeverre samenwerking rond intelligente 
transportsystemen (ITS) de vlotte doorstroming, veiligheid 
en duurzaamheid van de grensoverschrijdende mobiliteit van 
personen en goederen kan verbeteren (JP2015 – 5.1.1).

Er zal worden getracht om rondom alternatieve brandstoffen 
te komen tot een Benelux-afstemming (JP2015 – 5.3.1) en 
tevens zal op een creatieve manier worden gekeken naar de 
mogelijkheden om voorop te lopen in het aanjagen van het 
gebruik van bijvoorbeeld elektrische auto’s. Via een Benelux-
beschikking kan tot een wederzijdse erkenning van de 
technische goedkeuring van elektrische voertuigen gekomen 
worden (JP2015 – 5.3.2).

Voor wat betreft de mobiliteit is de voorbije jaren sterk gefocust 
op het goederenverkeer. De Benelux bevindt zich in de logistieke 
wereldtop. Afgelopen jaar verschenen de Benelux-landen op 
plaats 2, 3 en 8 in de ranking van de Wereldbank. In opvolging 
van de in 2014 in Luik gehouden conferentie zal verder ingezet 
worden op het onderwerp logistiek. Enorme goederenstromen 
passeren jaarlijks de Benelux, langs onze havens, waterwegen, 
snelwegen en ook door het luchtruim. Een Benelux-beschikking 
zal een kader creëren om langere en zwaardere vrachtwagens 
(LZV) grensoverschrijdend toe te laten (JP2015 – 5.1.4) en dit  
in aansluiting op de bestaande initiatieven bij de landen. 

Voorts zal de basis die de afgelopen jaren is gelegd voor betere 
inspecties, betere regelgeving en minder administratieve lasten 
verder worden uitgebouwd met o.a. grensoverschrijdende 
gezamenlijke inspecties (JP2015 – 5.1.2) en een pilootproject 
rondom papierarm douanevervoer (JP2015 – 5.2.1).

Ten slotte wordt binnen de Urbiscoop-samenwerking een 
platform geboden om de mobiliteit binnen het stedelijke gebied 
te verbeteren, waarbij ook naar aspecten als geluidsoverlast en 
luchtkwaliteit wordt gekeken (JP2015 – 5.3.3).
 

3. VEILIGHEID

Het actieplan Senningen 2013-2016 vormt de basis voor 
de structurele samenwerking tussen onze drie landen op 
het gebied van binnenlandse veiligheid. Hoofddoel van het 
actieplan is de verbetering van de veiligheid van de burgers.
Dankzij het Benelux-verdrag inzake grensoverschrijdend 
politieel optreden van 8 juni 2004 en de praktische uitvoering 
ervan is de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt 
en zijn gaandeweg samenwerkingsverbanden gesmeed tussen 
de politiekorpsen van onze drie landen. De vele uitdagingen 
op het gebied van veiligheid vragen evenwel voortdurend 
nieuwe initiatieven en maken een herziening van het bestaande 
instrumentarium noodzakelijk.

Daarom zullen onder Belgisch voorzitterschap voorstellen 
gedaan worden voor een mogelijke wijziging van het Benelux-
politieverdrag uit 2004. De aandacht zal hierbij in de eerste 
plaats uitgaan naar de grensoverschrijdende uitwisseling van 
informatie en samenwerking op het vlak van de opsporing 
(JP2015 – 6.1.1 en 6.3.1).

De lokale overheden spelen een belangrijke rol bij de preventie 
en repressie van criminaliteit. Zij beschikken immers over een 
reeks middelen om probleemsituaties in te dijken, waaronder 
weigering, schorsing of intrekking van vergunningen. Bij 
deze bestuurlijke aanpak van criminaliteit is informatie-
uitwisseling tussen politie, parket, inspectiediensten en diverse 
administraties van essentieel belang. Zeker als het gaat om 
grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. Nog te 
vaak stoot men bij een dergelijke bestuurlijke aanpak echter 
op bepaalde obstakels. De intentieverklaring van 28 november 
2014 zal verder uitgewerkt worden in samenwerking met de 
bestuurlijke overheden (JP2015 – 6.3.1).

4. ANDERE INITIATIEVEN

De geplande Benelux-top van eerste ministers zal aandacht 
hebben voor de versterking van de interne markt voor 
detailhandel (JP2015 – 4.1.1).

Tijdens het Belgische voorzitterschap zal er ook aandacht zijn 
voor de uitvoering van de Benelux-aanbeveling betreffende de 
arbeidsmobiliteit van het Comité van Ministers van 11 december 
2014 waarbij prioritair werk gemaakt wordt van de regeling van 
de grensoverschrijdende meeneembaarheid van de diploma’s 
(JP2015 – 3.1.1) en de uitbreiding van het Benelux-webportaal 
voor grensarbeiders (JP2015 – 3.1.2.1). 

Na een succesvolle Benelux-pilot waarbij door middel van de 
Social Network Analysis bleek dat miljoenen euro’s aan btw-
fraude opgespoord kunnen worden, zullen de Benelux-partners 
werken aan het optimaliseren van deze analyse en de invoering 
hiervan op Europees niveau (JP2015- 7.1.1).

Het meldpunt acquisitiefraude zal operationeel gemaakt worden 
in uitvoering van de Benelux-aanbeveling van het Comité van 
Ministers van 26 juni 2014 om zo de bedrijfsoplichting door 
onderlinge informatie-uitwisseling sneller op te sporen en aan 
te pakken (JP2015 – 7.3.1).

Ten slotte zal de Benelux-overeenkomst inzake jacht aangepast 
worden. Zo krijgen de Benelux-partners een aangepast 
juridisch kader om problemen door overpopulatie bij  
bepaalde (wild)soorten te kunnen bestrijden (met name ter 
voorkoming van schade bij landbouw, luchthavens, verkeer,…) 
(JP2015 – 2.2.1).
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