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VOORWOORD VAN
HET COMITÉ VAN MINISTERS
Zowel Europees als mondiaal staan
de regeringen voor grote uitdagingen: de klimaatverandering, de
veiligheidsvraagstukken, de financiële crisis en de toekomst van de
Europese Unie. Tegenover al deze
- transversale en transnationale uitdagingen is het zaak op internationaal vlak nauw samen te werken.
Een land alleen heeft niet de kracht
en de mogelijkheden om elk van
deze uitdagingen aan te pakken.
Voor de drie Benelux-landen zit
samenwerken in het DNA. In het
verleden hebben onze regeringen
door een uitstekende verstandhouding en dankzij een groot wederzijds vertrouwen belangrijke politieke projecten in gang gezet en tot
een goed einde gebracht. Zij waren
meermaals een voorbeeld en een
stimulans voor andere regionale
samenwerkingsverbanden en de
Europese Unie.
In deze tijden van onzekerheid en
vertwijfeling willen de Benelux-regeringen tonen dat samenwerken
loont. Grote politieke dromen
beginnen steeds met voorzichtige
impulsen en concrete acties. De
herlancering van de Benelux Unie
in 2008 zorgt ondertussen voor
een uitstekende basis voor zowel
de politieke als de operationele

samenwerking tussen onze landen.
Het heeft een ongekende dynamiek
op gang gebracht. De Benelux zoekt
ook aansluiting bij de buurlanden
en aangrenzende regio’s om projecten van gemeenschappelijk belang
ten dienste van onze burgers uit te
voeren.
Het nieuwe Gemeenschappelijk
Werkprogramma ‘Benelux 2020’
vindt in het voorliggend jaarplan
zijn eerste uitwerking. In alle projecten wordt steeds gezocht naar een
duurzame uitvoering en een optimale benutting van de digitalisering.
Vooral op de beleidsdomeinen
interne markt en veiligheid wordt
nauw samengewerkt.
Meer en meer doen de landen een
beroep op de mogelijkheden die
het nieuwe verdrag biedt. Dankzij
de beschikkingen, aanbevelingen
en richtlijnen van het Comité van
Ministers en de Benelux-overeenkomsten worden afspraken vastgeklikt en vormen ze een basis voor
verdieping van de samenwerking.
Het belang van het Benelux-recht
neemt steeds verder toe en is volop
aan een revival bezig. De bijzondere
positie van de Benelux Unie dankzij
artikel 350 van het Verdrag betreffende de werking van de EU creëert
de ruimte om voorop te lopen bij
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dossiers die van bijzonder belang
zijn voor onze landen. Voor 2017
voorziet het Comité van Ministers
opnieuw een aantal Benelux-afspraken in de domeinen van veiligheid,
interne markt en transport.
Naast de grensoverschrijdende
projecten binnen de Benelux kijkt
het Comité van Ministers over de
grens naar samenwerking met de
naburige landen. Binnen de Energie Unie willen de Benelux-landen
samen met de andere Penta-landen
als voorloper fungeren. Op het vlak
van arbeidsmarkt, transport, fraudebestrijding en klimaatadaptatie
zoekt de Benelux Unie actief naar
aansluiting met Europese partners.
De contacten met Noordrijn-Westfalen (NRW) zijn ondertussen erg
intens geworden en leiden tot een
uitstekende wisselwerking in tal
van projecten op het vlak van onder
meer veiligheid, transport, arbeidsmarkt en fraudebestrijding.
Het Comité van Ministers kijkt vol
ambitie naar het jaar 2017 en hoopt
dat de Benelux Unie volop haar rol
zal kunnen opnemen als aanjager
van het Europese project.
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PRIORITEITEN 2017
Dit jaar heeft Nederland het voorzitterschap van het Benelux Comité
van Ministers. Nederland zal zich inzetten voor continuering en effectieve uitvoering van de initiatieven die
de afgelopen periode zijn opgestart,
waaronder de Digitale Benelux.
Nederland zal er op toezien dat de
vaart wordt gehouden in het Benelux werkprogramma en dat concrete
resultaten worden behaald. Neder-

land zal gedurende het voorzitterschap een aantal bijzondere accenten zetten, op basis van gedeelde
Nederlandse- en Benelux-prioriteiten. De focus zal daarbij liggen op
de overkoepelende thema’s duurzame economische regio, met aandacht voor grenzeloze economie en
arbeid, circulaire economie, vervoer
en logistiek, en grenzeloze zekerheid en veiligheid, met aandacht
voor de coördinatie van crisisma-
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nagement en nucleaire inspecties,
in lijn met de centrale pijlers van de
Benelux samenwerking.
Op deze wijze wil Nederland sterk
inzetten op het behalen van concrete resultaten die een impact hebben
op het dagelijkse leven van burgers
en ondernemers.

INTERNE MARKT
& ECONOMIE
1.1. ARBEIDSMARKT
ALGEMEEN

Arbeidsmobiliteit: vertrouwen
in werk over de grens
Terwijl de Benelux-burger over de
grens winkelt en op vakantie gaat,
wordt het vinden en aannemen
van een baan over de binnen- en
buitengrenzen van de Benelux nog
altijd gehinderd door sociale en praktische drempels. Ook werkgevers
hebben nog veel moeite om over de
grens heen aan te werven. Heel wat
tewerkstellingskansen gaan hierdoor
verloren.
In dat licht zal de Benelux verder inzetten op het faciliteren van het zoeken naar praktische oplossingen op
het gebied van grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit en het wegwerken
van de belemmeringen in dat verband. De belangrijkste doelstellingen
zijn een verbeterde afstemming van
de (o.a. digitale) informatieverstrekking aan werknemers die over de
grens werken of willen werken, het
faciliteren van de meeneembaarheid
van diploma’s en beroepskwalificaties, het ondersteunen van de
totstandbrenging van een structurele basis voor het verstrekken en
opbouwen van relevante, samenhan-

gende en vergelijkbare statistische
gegevens.
Informatie en wijzigingen op het
gebied van nationale sociale/fiscale
wetgevingen alsook met betrekking
tot de erkenning van diploma’s en
beroepskwalificaties worden samengebracht en/of geactualiseerd en online ter beschikking gesteld van (toekomstige) grensarbeiders. Het doel
is om grensarbeiders doeltreffend te
informeren om hun kansen op een
baan over de grens te vergroten. De
Benelux-brochures worden eveneens
geüpdatet en ter beschikking gesteld
van de experts (op papier en online).
Grotere arbeidsmobiliteit genereert
een grotere personenmobiliteit

over de grens heen. Aanvullende
flankerende maatregelen op andere
beleidsdomeinen helpen ook deze
hinderpalen weg te nemen. Zo zal
onder meer bijzondere aandacht
worden besteed aan de toegang van
mindervaliden tot de arbeidsmarkt.

1.1.1. Informatievoorziening
Uitbreiding webportaal
Naast het verder consolideren, onderhouden en actualiseren van de
portal voor grensarbeiders willen de
Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) inspelen op de specifieke behoeften van werkgevers en op

STRATEGISCHE AANSTURING
In het algemeen stelt de strategische stuurgroep de prioriteiten vast
waarop gezamenlijk actie moet worden ondernomen, hij stuurt de werkzaamheden van de technische werkgroepen aan en houdt er toezicht op
door hun de noodzakelijke impulsen te geven. Hij waakt tevens over de
uitvoering van de samenwerkingsinstrumenten, met name de Benelux-aanbeveling van 2014 inzake grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Hiervoor
gaat de stuurgroep in dialoog met de sociale partners en de lokale actoren.
De betrokken werkgroepen zullen werken op thema’s zoals onderwijs,
beroepskwalificaties en informatievoorziening.
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de praktische consequenties via een
module voor werkgevers. Voorts zal
worden gekeken naar het belang
en de definitie van de doelgroep
van zelfstandigen. Hiervoor zou een
andere specifieke module kunnen
worden ontwikkeld.

1.1.2. Dynamische
arbeidsmarkt
Diploma erkenning hoger
onderwijs
De Benelux-beschikking van 2015
betreffende de automatische
wederzijdse generieke niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs
wordt uitgebreid met niveau 8
(doctoraten) en niveau 5 (associate
degree) (European Qualification
Framework) en met de meeneembaarheid van diploma’s van buiten
de Benelux. Een politieke verklaring
en een multilateraal verdrag voor de
uitbreiding van de automatische niveauerkenning met andere landen,
waaronder aangrenzende buurlanden, worden voorbereid.

Beroepskwalificaties
De Benelux-landen willen de grensoverschrijdende mobiliteit bevorderen door de procedures voor de erkenning van beroepskwalificaties te
vereenvoudigen. Knelpuntberoepen
zullen worden geïdentificeerd om
de erkenning van deze beroepen
als eerste te verbeteren. Andere
aspecten die de meeneembaarheid
van beroepskwalificaties kunnen
verbeteren (zoals bi-diplomering en
talenkennis) zullen eveneens tegen
het licht worden gehouden.

Grensoverschrijdende stages
Op basis van de evaluatie van het
pilotproject Grensoverschrijdende
stages, dat in samenwerking met de
Waalse arbeidsbemiddelingsdienst
‘Forem’ tot stand kwam, zullen
oplossingen worden aangereikt om
obstakels en belemmeringen voor
de mobiliteit weg te werken. Het
doel is het faciliteren van grensoverschrijdende beroepsstages o.a.
via een model stageovereenkomst
voor de Benelux en/of een model
certificaat voor de erkenning van
verworven vaardigheden.

Uitbouwen van indicatoren voor
de grensoverschrijdende
arbeidsmarkt
Voor een gefundeerd grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid zijn
gegevens nodig van beide zijden van
de grens die vergelijkbaar zijn. De
Benelux heeft zich tot doel gesteld
met behulp van betrokken organisaties op structurele basis vergelijkbare gegevens voor de grensgebieden
beschikbaar te krijgen op basis van
gezamenlijk vastgestelde indicatoren.

1.1.3.	Aanvullende maatregelen en specifieke
knelpunten
Protocolakkoord in de land- en
tuinbouw
In de grensstreek verbouwen
land- en tuinbouwbedrijven soms
meerdere hectaren grond over de
grens. De bedrijven zetten op deze
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percelen zowel vaste werknemers
als seizoenswerkers in voor de oogst
of andere incidentele werkzaamheden. Vaak treedt er in de praktijk
een arbeidsrechtelijk probleem
op aangezien in beginsel iedere
sociale-inspectiedienst eist dat het
arbeidsrecht en de collectieve overeenkomsten van het land waar de
werkzaamheden worden verricht,
worden nageleefd, zelfs al gaat
het om werk voor enkele dagen of
weken.
Bekeken zal worden of een protocolakkoord voor de land- en tuinbouwsector kan worden opgesteld
op grond waarvan iedere lidstaat de
wetgeving van de andere lidstaat
erkent voor kortdurende grensoverschrijdende activiteiten.

Vervoer personeel offshore
windmolenparken
Benelux-coördinatie bij de implementatie van het Internationaal
Arbeidsverdrag Zeevarenden leidde
reeds in 2016 tot erkenning van
beroepskwalificaties op Benelux-niveau. Er zal onder andere gewerkt
worden aan een verklaring die de
tewerkstelling van onderhoudspersoneel bij Benelux-windparken op
zee vereenvoudigt en faciliteert.

Grensoverschrijdende
patiëntenzorg in de Benelux
In opvolging van het Benelux-rapport over ‘Grensoverschrijdende
patiëntenstromen in de Benelux’
(2016) wordt een mapping uitgevoerd en wordt stroomlijning voorgesteld van grensoverschrijdende

samenwerking, in samenwerking
met de bevoegde organisaties en
wordt kennisdeling over de beleidsvorming aangaande dure en
complexe zorg in de landen georganiseerd. Bekeken zal worden of het
raadzaam is om verbindingen naar
informatiebronnen over patiëntenrechten in de landen op de Benelux-portal te plaatsen.

Grensoverschrijdende
informatie-uitwisseling inzake
pre-employment screening
De Benelux-partners organiseren
een verkennende vergadering over
grensoverschrijdende informatie-uitwisseling inzake pre-employment screening. Doel is te verkennen of er meerwaarde bestaat in
samenwerking op dit terrein binnen
de Benelux. Uit deze verkenning
zouden afspraken kunnen voortvloeien die effect hebben op het gebruik en de inzet van de screeningsinstrumenten. De Benelux-partners
kunnen onderzoeken of, hoe en op
welke terreinen de verschillende
nationale justitiecertificaten grensneutraal kunnen worden gemaakt.
Hiermee wordt bijgedragen aan de
doelstelling van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Anderzijds zal
met verbeterde informatie-uitwisseling herhaling van delicten over de
landsgrenzen worden voorkomen.
Hiermee wordt de integriteit van
binnen- en buitenlandse kwetsbare
sectoren vergroot.

STRUCTUUR

Strategische Stuurgroep
Grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit (AMT/STRAT)
• Werkgroep Onderwijs
• Werkgroep Beroepskwalificaties
(AMT/QUAL)
• Werkgroep Grensoverschrijdende
stages (AMT/STAGES)
• Werkgroepen SO/FRONT en
Portaalsite/GPI
• Werkgroep Indicatoren

Andere werkgroepen
• Werkgroep Maritieme Zaken ILO
• Werkgroep eHealth
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1.2. TRANSPORT
ALGEMEEN

Benelux-mobiliteit in al zijn
vormen
De Benelux-landen stonden ook
in 2016 weer in de absolute top
van de internationale logistieke
rankings. In 2016 werd tevens het
rapport ´Goederenstromen in de
Benelux´ opgeleverd, waarin verdere duiding wordt gegeven aan het
belang dat deze sector heeft voor
groei en banen in de Benelux. In
dit rapport wordt duidelijk dat de
verschillende modaliteiten elk hun
eigen kansen bieden in een Benelux-setting en dat een gezamenlijke
inzet rond achterlandverbindingen,
waaronder met name de relatie
Noordrijn-Westfalen – Benelux, van
groot belang blijft.

jecten en zal het overleg over een
aantal nieuwe kansrijke projecten
worden opgestart. Het gaat daarbij
om zowel transportdossiers, op
het gebied van verkeersmanagement, afstemming van regelgeving,
digitalisering, verduurzaming en
personenverkeer – waar bijzondere
aandacht zal worden besteed aan
het transport voor mindervaliden als gerichte samenwerking op het
gebied van douane.
Naast overleg over concrete
projecten vindt voortgangsoverleg plaats met betrekking tot
wegbeprijzing, het operationele
scheepvaartbeheer op de Maas
in het Vlaams-Waals-Nederlandse
grensgebied en rond de implementatie van het ILO arbeidsverdrag
voor zeevarenden. Op het gebied
van douane gaat aandacht naar
de ontwikkeling van de Europese
wetgeving, douanecontroles, fiscale
samenwerking en fraudebestrijding.

De studie, die ook in de diverse
sectororganisaties en in de media
brede aandacht kreeg, geeft kortom
aanleiding tot nauwer overleg en
samenwerking, ook op politiek-strategisch niveau. Een ministerieel
transportoverleg is dan ook voorzien.

1.2.1. Verkeersmanagement

Ondertussen zal verder gewerkt
worden aan de reeds lopende pro-

In het streven naar een duurzamer en slimmer omgaan met de

Benelux Corridor Intelligente
Transportsystemen (ITS)

STRATEGISCHE AANSTURING
Het strategisch overleg Verkeer en Vervoer vindt plaats binnen het
hoogambtelijke Directiecomité Verkeer en Vervoer.
Het strategisch overleg Douane vindt plaats binnen het hoogambtelijke Strategisch overleg Douanesamenwerking.
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transportinfrastructuur binnen de
Benelux zullen ‘Intelligente Transport Systemen’ een cruciale rol
spelen. De Benelux-beheerders van
het wegennet zullen bijeenkomen
om verdere afstemming te faciliteren met als doel te komen tot een
Benelux ITS corridor.

Proefproject Lange en Zware
Vrachtwagens (LZV)
Op basis van de Benelux-beschikking van 2015 betreffende proeven
met langere en zwaardere vrachtwagencombinaties waarbij een
intra-Benelux-grens wordt overschreden, wordt verder gewerkt aan
uitvoeringsafspraken met betrekking tot een eerste grensoverschrijdend proefproject tussen Nederland, Vlaanderen en Wallonië.

Onderzoek bestelwagens
Uit de studie over goederenstromen
van 2016 komt een hiaat naar voren
met betrekking tot beschikbare
gegevens over vrachtvervoer <3.5
ton. Teneinde de goederenstromen
en uitdagingen voor de logistiek in
de steden te identificeren, wordt
gestreefd naar een aanvulling van
de studie op dit punt, in de eerste
plaats via een uitwisseling van kennis ter zake tussen de statistische
diensten.

Waterverdeling Maas en
Albertkanaal
Doel is om, ten behoeve van de
continuïteit van het scheepvaartverkeer, te komen tot een trilateraal
akkoord over de waterverdeling
over de Maas en het Albertkanaal in
periodes van laagwater, met inachtneming van het Vlaams-Nederlandse waterverdelingsverdrag. Dit
akkoord kan eventueel de vorm van
een Benelux-beschikking krijgen.

1.2.2.	Harmonisatie
regelgeving
Drones
Momenteel is vrij verkeer van drones in de Benelux niet mogelijk. Op
basis van de resultaten van de workshop georganiseerd op 19 oktober
2016 zal de werkgroep drones een
analyse van de bestaande obstakels
voor een vrij verkeer maken. Op basis van de analyse zal worden bezien
in hoeverre een harmonisatie van
regelgeving in een aantal deelgebieden zinvol is.

Eerlijke concurrentie in de transportsector en harmonisering
boetes wegvervoer
Richting de Europese Commissie
zullen aanbevelingen, voorstellen en
ideeën worden gepresenteerd op
het gebied van de transportwetgeving (tachograaf meer dan 3,5 ton,
begrip minimumloon, toegang tot
het beroep voor voertuigen meer
dan 500 kg, …), om misbruik of
oneigenlijk gebruik van de regelge-

ving te voorkomen en bij te dragen
aan een afgestemd begrippenkader
voor grensoverschrijdende arbeid.
In het verlengde van de nauwe samenwerking op Benelux-vlak tussen
de weginspectiediensten zullen de
mogelijkheden worden verkend om
ook te komen tot een harmonisering van verkeersboetes.

Wederzijdse erkenning
technische goedkeuringen
Door elkaars individuele technische
goedkeuringen van, in eerste instantie, elektrische voertuigen, te
erkennen kunnen veel tijd en kosten
bespaard worden voor de sector.
Het lopende overleg kan afgerond
worden met een juridisch bindende
afspraak ter zake.

1.2.3. Digitalisering en
elektronische
uitwisseling
van gegevens
Samenwerking Inspectiediensten – Risk rating
Binnen het kader van de Benelux-samenwerking tussen de wegvervoersinspectiediensten, zal naast
de gezamenlijke inspecties en de
afstemming en samenwerking met
betrekking tot opleidingen, verder
worden gewerkt aan een risk rating
systeem op Benelux-niveau.

Digitalisering vrachtbrief
Op basis van een nieuwe Benelux-regeling aangaande de elektronische vrachtbrief zal een eerste
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proefproject in Benelux-verband
gestart worden. De elektronische,
in plaats van de tot nog toe gangbare papieren versie van dit vervoersdocument zal tot belangrijke
besparingen leiden voor de sector,
is aanzienlijk duurzamer en kan zeer
behulpzaam zijn voor de handhavende instanties bij inspecties en
voor de hulpdiensten bij incident
management.

Digitalisering communautaire
vervoersvergunning
Een proefproject wordt opgezet met
betrekking tot het digitaliseren van
de communautaire vervoersvergunning.

1.2.4.	Koolstofarm maken
van transport
Duurzame mobiliteit –
Elektrisch rijden en alternatieve
brandstoffen
De Benelux-aanbeveling uit 2015
inzake samenwerking betreffende de uitrol van infrastructuur
voor alternatieve brandstoffen zal
worden uitgevoerd. De aanbeveling
heeft betrekking op het grensoverschrijdende aspect van de uitrol
van infrastructuur, initiatieven
m.b.t. concessieverlening alsmede interoperabiliteit en informatie-uitwisseling tussen systemen.
Naast personenvervoer wordt ook
aandacht besteed aan vrachtvervoer door met name te kijken naar
de mogelijkheden voor LNG in de
binnenvaart. Samenwerking rond
automatisatie, watertrucks en

andere innovatieve projecten op
binnenvaart worden bestudeerd.

Koolstofarm maken van
transport – Lean & Green
Door samen te werken met de logistieke clusters van de Benelux-landen
zal het Lean & Green programma
(20% minder CO2-uitstoot over vijf
jaar) bij transport- en logistieke
bedrijven in de Benelux en in de
buurlanden worden gepromoot.
Een Benelux Lean & Green label zal
wellicht ontwikkeld kunnen worden.

1.2.5. Personenvervoer
Railagenda
Overeenkomstig de aanbeveling van
de Raadgevende Interparlementaire
Beneluxraad teneinde te komen tot
de opmaak van een Benelux railagenda (866/2) en het antwoord
van het Comité van Ministers en
met verwijzing naar de zgn. “Verklaring van Rotterdam over grensoverschrijdend personenvervoer per
spoor (2016)” zal verder gewerkt
worden aan het verbeteren van de
intra-Benelux-verbindingen, alsook
aan de spoorverbindingen van de
Benelux met Duitsland.

Verkeersveiligheid
Na een jarenlange gestage daling
in het aantal verkeersdoden en
-gewonden lijkt deze ontwikkeling
te vertragen en soms zelfs om te
keren. Een ronde tafel over de
grensoverschrijdende uitwisseling/
aanpak van de oorzaken wordt
georganiseerd, al dan niet onder-

steund door gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek. Bijzondere
aandacht voor kwetsbare weggebruikers lijkt daarbij aangewezen.

1.2.6. Douane
Digitalisering
goederenafhandeling
In het kader van de Asia-Europe
Meeting (ASEM) analyseren de douaneautoriteiten van de Benelux-landen en van India gezamenlijk de
digitaliseringsgraad van de douaneprocedures. Dankzij de uitwisseling
van informatie zal een pilot rond
digitalisering van de douaneafhandeling van een specifiek product
worden opgezet.

Faciliteren van logistieke keten
intra-Benelux
Een grondige analyse van de logistieke keten in de Benelux zal worden gedaan om de douaneregelgeving omtrent ruimte voor tijdelijke opslag en
de verbindingen tussen de terminals
binnen de Benelux en de grensregio’s
zoals bijvoorbeeld Noordrijn-Westfalen (NRW) te faciliteren.
STRUCTUUR

Strategisch overleg Verkeer en
Vervoer
• Werkgroep Drones
• Werkgroep Intelligente
Transportsystemen
• Werkgroep Inspectiediensten
• Werkgroep Digitale Vrachtbrief
(DV)
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• Werkgroep Alternatief vervoer –
Elektrisch vervoer (AV-EV)
• Werkgroep Rail
• Werkgroep Wegbeprijzing
• Werkgroep Maas-tripartiete
overleg
• Werkgroep Lean and Green

Strategisch overleg Douane
• Werkgroep ASEM-India

1.3.	VOLTOOIING
INTERNE MARKT
ALGEMEEN

De terugkeer van de Benelux
Interne Markt (BIM)
Terwijl de Europese marktintegratie stagneert, kan de Benelux
interne markt in het algemeen en
de regionale samenwerking op het
terrein van energie, detailhandel en
circulaire economie in het bijzonder,
op hernieuwde interesse rekenen
van de kernsectoren in de Benelux.
Innovatie en de transitie naar een
koolstofarme economie dwingen de
drie open economieën van de Benelux om een kader te bieden voor
nieuwe vindingen. De vertrouwde
Benelux-markt kan de nodige schaal
bieden voor disruptieve marktmodellen. Door beter in te zetten
op de digitalisatie kunnen die nog
eens extra snel hun plaats innemen.
Met een gezamenlijke opstelling
verdedigen de Benelux-landen niet
alleen de verworvenheden van de
interne markt maar ze maken die
ook toekomstbestendig. Men kan
hier denken aan online handel in
het algemeen, de zich snel ontwik-

kelende gaming sector, maar ook
aan deelplatformen als ‘Airbnb’ en
nieuwe verdienmodellen als ‘Uber’
of ‘Blablacar’.

te bouwen. De ‘Digitale Benelux’ is
een aantrekkelijke omgeving voor
consument, investeerder en professioneel gebruiker.

Dit nieuwe draagvlak voor de
Benelux interne markt maakt haar
opnieuw een voorloper in Europa
onder andere voor de consument,
met voorstellen voor pakketleveringen, voor de onderneming, met
oplossingen voor grensoverschrijdende bedrijventerreinen, en met
een Digital Single Market. Tegelijkertijd zal een proactieve opstelling
voor zoveel mogelijk behoud van de
marktgerelateerde Schengenvrijheden van doorslaggevend belang zijn
voor de Benelux-economie en haar
buurlanden.

De interne markt voor energie
begint vruchten af te werpen inzake
bevoorradingszekerheid en gelijke
prijzen voor de groothandel. Maar
ze is nog onvoldoende gewapend
om de uitdagingen van de klimaatafspraken van Parijs kostenefficiënt
aan te pakken. De focus zal nog
meer liggen op het beter integreren
van de hernieuwbare energie op
de markt en het ondersteunen van
nieuwe marktopportuniteiten die
met de energietransitie gepaard
gaan.

Op het vlak van telecommunicatie wordt het spectrum verruimd.
Naast het verder scherp volgen
van de afschaffing van roaming in
Europese context zal de dialoog met
de telecommunicatiesector verder
verdiept worden. Zo wordt het
thema mobiele betalingen in 2017
een prioriteit en zal ook bekeken
worden welke stappen nog verder
genomen kunnen worden om de
digitale infrastructuur in de Benelux
als voorloper in Europa verder uit

STRATEGISCHE AANSTURING
De toegenomen aandacht voor de voltooiing van de interne markt
en de circulaire economie maakt een strategisch overleg noodzakelijk. Dit zal in 2017 opgericht worden.
De energiesamenwerking wordt verder aangestuurd door het strategisch overleg met de directeurs-generaal Energie. Zij sturen zowel de
regionale samenwerking als de intra-Benelux projecten aan.
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Ten slotte leent het beleid in de Benelux-landen gericht op de verduurzaming van de economie zich ideaal
voor het creëren van jobs en groei.
De uitputting van de hulpbronnen
van onze planeet en de aantasting van de leefomgeving moeten
immers een halt worden toegeroepen ten behoeve van de burgers.
Circulaire economie wordt dan ook
een vanzelfsprekendheid voor onze
landen en een onderwerp waarop
zal worden samengewerkt. De samenwerking zal worden toegespitst
op aspecten die een meerwaarde
hebben op het Benelux-niveau (met
aandacht voor de Europese activiteiten): ecodesign en bestrijding
van geplande veroudering, afvalmanagement alsook een intensievere
uitwisseling van praktijken inzake
strategieën en maatregelen om
concreet gestalte te geven aan de
circulaire economie.

1.3.1. Interne markt
Benelux Retail Unie
A) I NVENTARISATIE RETAIL
BARRIÈRES
In het licht van onze gemeenschappelijke inspanningen om een
‘Benelux Retail Unie’ tot stand te
brengen en op basis van de studie
‘Benelux Retail’ van 2016 is het ons
streven om barrières voor e-commerce en voor een digitale interne
markt bij bedrijven en consumenten
te verminderen door het gebruik
van online en mobiele betalingen,
regelgeving voor pakketleveringen
en een gezamenlijk markttoezicht te
bevorderen. In het rapport ‘Benelux
Retail 2025’ wordt een inventaris
gemaakt van de belemmeringen en
knelpunten in de Retail regelgeving
en wordt een reeks oplossingen
aangereikt. Op basis van de bevindingen van deze studie zal midden
2017 een actieplan met concrete
voorstellen voor het opheffen van
de resterende barrières worden
opgesteld.
B) T ERRITORIALE LEVERINGSBEPERKINGEN
Uitvoering gevend aan de Benelux-aanbeveling van 2015 inzake de
territoriale leveringsbeperkingen
in de Benelux zal middels een in
oktober 2016 gestarte enquête de
aard en omvang van de territoriale
leveringsbeperkingen in kaart worden gebracht. Het doel is om een
heldere analyse op te stellen van
de problematiek in de toeleveringsketen van de detailhandelsmark-

ten en, indien daartoe aanleiding
bestaat, oplossingsrichtingen voor
de geïdentificeerde knelpunten aan
te reiken.
C) CONSUMENTENBELEID
Er zal een stakeholderbijeenkomst
worden georganiseerd rond het thema: ´Wat betekent de Benelux Interne Markt voor de Consument?´.
Deze bijeenkomst is bedoeld om
de uitdagingen en de resterende
barrières voor de consument in de
Benelux-markt in kaart te brengen,
de barrières voor e-commerce,
zoals geoblocking, op te heffen
en de rechten van de consument
te verduidelijken op verschillende
gebieden zoals de doorverkoop van
toegangskaarten, het aanbod van
pakketreizen en namaakproducten.
In aansluiting op de conclusies van
de bijeenkomst kan een concrete
actie zoals een gemeenschappelijke
controle met de bevoegde ministeries worden opgezet.

Benelux-vestigingsklimaat
A) MEDEDINGINGSBELEID
Een sterker wordende interne markt
behoeft een structureel concurrentie overleg. Na afronding van de
implementatie van de antitrustrichtlijn 2014/104/EU zal dit overleg de
eventuele herziening van de antitrustverordening (EG) nr. 1/2003
bespreken en de actuele gebeurtenissen en gevolgen hieromtrent op
de Benelux-markt.
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B) MERKENRECHT
In de eerste helft van het jaar kan
worden gerekend op de afronding
van de onderhandelingen over de
herziening van het Benelux-Verdrag
inzake Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) ter
implementatie van de Merkenrichtlijn (EU) 2015/2436. Daarnaast zal
de aanpassing van het Benelux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom
verder bijdragen aan het verbeteren
van het vestigingsklimaat van innovatieve bedrijvigheid in de Benelux.
De Benelux-landen ambiëren dan
ook de voorgenomen aanpassingen
tot een goed einde te brengen in de
vorm van een nieuwe verdragstekst.
C) EUROPEAN SERVICES CARD
Op basis van de eind 2016 georganiseerde conferentie over de
toekomstige European Services
Card die enkele specifieke sectoren
beoogt zoals de bouw en de zakelijke dienstverlening, zal nagegaan
worden of het zinvol is vooruit te lopen op de Europese ontwikkelingen
door de administratieve en regelgevende belemmeringen tussen de
Benelux-landen terug te dringen. Zo
zullen de mogelijkheden worden getoetst om de toegang tot informatie
voor de bedrijven te verbeteren en
het principe van de wederzijdse erkenning op de gelijkwaardig geachte
regelgevingen toe te passen.

D) A FSTEMMING MILIEUWETGEVING VOOR BEDRIJVEN
IN GRENSGEBIEDEN
De Benelux-beschikking over de geluidshinder op het grensoverschrijdende bedrijventerrein Albertknoop
wordt afgerond en ondertekend. Dit
oplossingsmodel voor de gelijke behandeling van bedrijven op grensoverschrijdende bedrijventerreinen
wordt gepromoot naar actoren in
grensgebieden met soortgelijke problemen. Het oplossingsmodel wordt
uitgebreid met andere thema’s van
de milieuwetgeving in relatie tot
bedrijven.

Benelux digitale markt
A) MOBIELE BETALINGEN
Op basis van de uitkomsten van de
online-enquête in 2016 zijn een
aantal speerpunten vastgesteld
die in de Benelux het gebruik van
mobiele betalingen zouden kunnen
bevorderen. De barrières worden
geïdentificeerd en waar mogelijk
aangepakt.
B) HERZIENING TELECOMKADER
De aangekondigde Europese herziening van het regelgevend kader
voor elektronische communicatienetwerken en -diensten zal nader
worden gevolgd, met het oog op
het bereiken van connectiviteit
zonder grenzen.
Daarbinnen past ook de opvolging
van de verdere implementatie van
de verordening (EU) 2015/2120,
die strekt tot het afschaffen van

roaming-tarieven. In het licht van de
focus op de Benelux digitale agenda
in 2017 zal extra aandacht worden
geschonken aan het efficiënte uitfaseren van roaming-tarieven voor
dataverkeer.

Benelux als logistieke en economische hotspot
A) BENELUX BRANDING
Een analyse zal worden opgeleverd
waaruit blijkt op welke terreinen de
verwevenheid van de Benelux-economieën reeds bestaat en waar nog
potentieel ligt om deze te versterken of elkaar aan te vullen. Op basis
van deze analyse zullen er enkele
aanbevelingen worden neergelegd over waar gemeenschappelijk
optrekken zinvol is. Hieraan zal een
seminar worden gewijd.
B) S TEDEN ALS ECONOMISCHE
MOTOR IN EEN BENELUXCONTEXT
De grote Benelux-steden spelen een
grote rol in thema´s als werkgelegenheid, concurrentiekracht, duurzaamheid en bepalen tevens voor
een groot deel de aantrekkelijkheid
van de Benelux als vestigingslocatie
voor economische spelers. De Benelux verkent in 2017 op welke terreinen samenwerking over grenzen
heen meerwaarde oplevert en hoe
de samenwerking tussen nationale
overheden en stedelijke overheden
over grenzen heen vorm kan krijgen
in Benelux-context.
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1.3.2. Energie
Energietransitie
Het Benelux Energie Expertise
Netwerk zal in zijn tweede jaar na
oprichting verder een rol spelen als
ontmoetingsplatform voor energie-innovatie en kennisuitwisseling
en om onder andere de bestaande
nationale energiedialogen bijeen
brengen. Met als algemeen streven
de energietransitie te ondersteunen
blijven de drie kernthema´s onveranderd: De Benelux Energie Work
Force van de toekomst, Duurzame
mobiliteit en Flexibiliteit in Energiemarkten.

Noordzeenetwerk
Door de ministeriële verklaring van
6 juni 2016 over energiesamenwerking tussen de Noordzeelanden, zal
de governance van het Noordzeeoverleg sterk veranderen (van ‘topdown’ naar ‘bottom-up’). Hoofddoel
voor de Benelux-landen is het streven naar een substantiële kostenreductie van wind op zee door via
het Secretariaat-Generaal ondersteuning te verlenen aan de eerste
drie co-voorzitterschappen van het
Noordzeelandenoverleg (voor de
periode medio 2016 – medio 2019,
achtereenvolgens België, Nederland
en Denemarken) op coördinerend
en High Level niveau. Concreet
verkennen onze landen de mogelijkheid voor, 1) op middellange of lange termijn, een gemeenschappelijk

´stopcontact op zee-project’ voor
het aan land brengen van hernieuwbare energie, 2) een afgestemde
beleidsvisie op de rol van offshore
windenergie voor de periode na
2020, richting 2030 doelstellingen
en 2050 en 3) een proefopstelling
voor een samenwerkingsmechanisme inzake steunmaatregelen voor
hernieuwbare energie in het kader
van de herziene Richtlijn 2009/28/
EG voor hernieuwbare energie.

Penta Energie Overleg
De kerndoelen van dit overleg
blijven onveranderd belangrijk,
namelijk de algehele versterking
van de interne energiemarkt, het
verhogen van de leveringszekerheid
en de integratie van hernieuwbare
energie in een flexibele energiemarkt. In lijn met de besluiten genomen door de directeuren-generaal
Energie op de vergadering van 6 juni
2016 in Luxemburg over regionale
energiesamenwerking, maken de
Benelux-landen afspraken over de
te nemen maatregelen in geval van
een gelijktijdige schaarste aan elektriciteit, met in eerste instantie een
harmonisering van de indicatoren
en standaarden rond leveringszekerheid. Ook de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende
actoren op de elektriciteitsmarkt
worden afgestemd.

Gasplatform
De Benelux-landen, Frankrijk en
Duitsland hebben tot op heden
het Gasplatform kunnen benutten
voor een optimale uitvoering van
gasleveringsafspraken over grenzen

heen. De discussie rondom de levering van L-gas naar aanleiding van
de aardbevingen in Groningen en
de daarmee verbonden productievermindering zullen dan ook in deze
context op de voet gevolgd kunnen
worden. Daarnaast zal de voorgestelde EU-verordening betreffende
maatregelen tot veiligstelling van de
gaslevering hier besproken kunnen
worden. De Benelux-landen wisselen er hun risicoanalyse voor de
gasbevoorrading uit en stemmen
hun maatregelen af in geval van een
gelijktijdige schaarste.

Regionale Energie
Samenwerking
Als officieel secretariaat van de
twee meest zichtbare en tastbare
regionale energiesamenwerkingen
in Europa, namelijk het Penta- en
Noordzeeoverleg wenst het Secretariaat-Generaal een extra bijdrage
te leveren aan de Europa brede
tendens om regionale samenwerking aan te jagen. Er zal een
inventaris worden gemaakt van
bestaande regionale initiatieven,
waarbij gepoogd zal worden een
aantal succesfactoren vast te stellen
en hierover een debat met de relevante stakeholders te organiseren.
De Benelux streeft ernaar hierdoor
verder een voorbeeldrol voor de EU
te vervullen.

Waterkrachtcentrales, pompgemalen en biodiversiteit
In het kader van de toepassing
van de Benelux-beschikking inzake de vrije migratie van vissen in
de stroomgebieden van de Bene-
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lux-landen, stellen de betrokken
ministeries en waterbeheerders,
ondersteund door onderzoekscentra, een lijst op van de ‘best available techniques’ voor waterkrachtcentrales en pompgemalen en een
handreiking voor locatiespecifieke
afweging. Doel is de schade aan de
vissoorten te beperken.

1.3.3. Circulaire economie
De transitie naar een circulaire
economie versnellen
Het Secretariaat-Generaal zal toezien
op de uitvoering van de richtlijn
van het Benelux Comité van Ministers over de implementatie van de
circulaire economie. Er zal een studie
worden gestart die erop gericht is
om criteria voor de herstelbaarheid
per productcategorie voor de consument te ontwikkelen en, in voorkomend geval, geplande veroudering
van deze producten tegen te gaan
(voortrekkersrol/proeftuinfunctie in
het kader van het Europees Comité
voor Normalisatie). Daarnaast zullen
de lessen uit de Benelux-conferentiecyclus 2013-2015 over de transitie
naar een meer duurzame economie
en samenleving tijdens het overleg
worden besproken.

Afvalmanagement en
-transport
Een van de doelstellingen van de
circulaire economie is het beperken
en hergebruiken van afval. Aangezien de voortgang hiermee nog erg
verschilt tussen de lidstaten van de
EU, ligt een Benelux-voortrekkersrol voor de hand. In 2017 wordt

toegewerkt naar een Benelux-aanbeveling over bouw- en sloopafval.
Het gelijktrekken en moderniseren
van nationale regels en het zorgen
voor een gelijke interpretatie van
EU-regels is dan ook het hoofddoel.
Een inventaris van de verschillen in
relevante regelgeving en interpretatie binnen de Benelux zal worden
opgesteld.
STRUCTUUR

Interne markt
• Werkgroep Retail
• Werkgroep Territorial Supply
Constraints (TSC)
• 	Werkgroep Afstemming milieuwetgeving voor bedrijven in grensgebieden
• Werkgroep Telecom
• Werkgroep PIC
• 	Werkgroep Mobile Payments
• Werkgroep Mededinging
• Werkgroep Consumentenbescherming (CB-PC)

Energie
• Werkgroep Benelux Energie
Expertise Netwerk
• North Seas Cooperation
• Penta(lateral Energy Forum)
• Gas Platform

Circulaire economie
• Werkgroep Circulaire economie
• Werkgroep Afvalmanagement
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VEILIGHEID
& SAMENLEVING
2.1. POLITIE, JUSTITIE &
MIGRATIE
ALGEMEEN
Veiligheid is een terrein waarop
samenwerking tussen de Benelux-landen van essentieel belang is
en alsmaar toeneemt temeer daar
de vooruitgang die bij internationale
samenwerking wordt geboekt een
belangrijke succesfactor is geworden. De Benelux-landen werken op
JBZ-gebied voornamelijk samen in
het Senningenoverleg. Dit overleg
houdt zich met name bezig met
politiële en justitiële samenwerking
en crisisbeheersing. De kansen voor
strategische en operationele samenwerking moeten maximaal worden
benut, met name in de grensgebieden.
Met de actualisering en uitbreiding
van het Benelux-Verdrag van 2004
inzake grensoverschrijdend politieel
optreden (hierna: ‘Benelux-politieverdrag 2004’) zal de Benelux-samenwerking nog efficiënter worden,
zal ze extra bevoegdheden krijgen
en zullen nieuwe middelen om
in te grijpen worden toegestaan,
meer in het bijzonder op het gebied
van informatiedeling, grensoverschrijdende opsporingsactiviteiten,
grensoverschrijdende achtervolgingen, maar ook om optimaal gebruik
te maken van kansen voor opera-

tionele samenwerking en bijstand.
De terreurdreiging en de noodzaak
tot preventie van radicalisering zijn
extra redenen om op juridisch en
operationeel niveau voortgang te
maken met de politiële en justitiële
samenwerking in de Benelux.
De voorkoming en gezamenlijke
bestrijding van verschillende vormen
van georganiseerde criminaliteit zijn
echter niet alleen een grote zorg
voor politiekorpsen en justitiële
overheden; ook (boven)lokale besturen en inspectiediensten spelen
hierbij een belangrijke rol. Daarom
moet verder worden gewerkt aan
een tussen onze overheden afgestemde bestuurlijke aanpak met
inachtneming van de grondbeginselen van de fundamentele vrijheden
en een goede rechtsbedeling.
Bij de vele fenomenen die betrekking hebben op de georganiseerde
misdaad (motorbendes, cybercriminaliteit, drugs, …) zal bijzondere
aandacht gaan naar het opsporen,
ondermijnen en onderdrukken van
mensenhandel ter opvolging van de
conclusies van de conferentie Mensenhandel die door het Luxemburgse Benelux-voorzitterschap werd
georganiseerd.
Ten slotte moet ook de vluchtelingencrisis in Benelux-verband worden
opgepakt, in het bijzonder om de
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al bestaande samenwerking, waar
zinvol, te versterken en eventueel ad
hoc gezamenlijke standpunten in te
nemen in EU-verband dan wel ten
aanzien van derde landen.
STRATEGISCHE
AANSTURING
Onder het gezag van de
bevoegde ministers van de
drie landen heeft de Centrale
overleggroep Senningen de
opdracht om richtinggevende
besluiten te nemen over
thema’s die in de Senningen-samenwerking aan bod
komen en te zorgen voor
een adequate en reguliere
monitoring.
Het Benelux Strategisch
overleg Politie is het
hoogste orgaan voor politiesamenwerking tussen
de drie landen en stuurt de
technische werkgroepen aan.
Daarnaast is echter, gezien
de noodzaak aan integraliteit
tussen de werkgroepen politie en justitie, het moment
aangewezen om een Benelux
Strategisch overleg Justitie
voor de nodige afstemming
en als overkoepelend orgaan
op te richten.

2.1.1.	Herziening van het
‘Benelux-politieverdrag 2004’
In 2004 was het verdrag een pioniersstuk in Europa. De werkzaamheden voor de updating van dit
verdrag zullen in 2017 worden afgerond om een nog effectievere en
efficiëntere grensoverschrijdende
samenwerking mogelijk te maken.
Innovatieve voorstellen betreffen
onder meer: verruiming van de
mogelijkheden van grensoverschrijdende achtervolging, grensoverschrijdende opsporingsbevoegdheden en meer mogelijkheden met
betrekking tot het uitwisselen van
informatie, inclusief informatie-uitwisseling in het kader van bestuurlijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit. De verwezenlijking van
bovenstaande desiderata zal een
verhoging van de efficiency betekenen en de slagkracht vergroten. Met
de afronding van de herziening van
het Benelux-politieverdrag kunnen
operationele grensoverschrijdende
politiesamenwerking en grensoverschrijdend politieoptreden worden
verbeterd.

2.1.2. Ondersteuning van
de politiële operatie
Optimalisering van
informatie-uitwisseling
De partners richten zich op: het
bevorderen van de operationele
samenwerking via onder meer de
consolidatie van de uitwisseling van
Automatic NumberPlate Recognition (ANPR) gegevens, het onderzoe-

ken van de mogelijkheden inzake
wederzijdse (directe) toegang tot
elkaars politiedatabanken en het
actualiseren van de Benelux-informatiebrochure. De Benelux wil voor
wat betreft informatie-uitwisseling
tussen politiediensten vooroplopen
in de EU. Het doel is een effectiever en efficiënter politieoptreden
mogelijk maken door een snellere
en uitgebreidere grensoverschrijdende informatievoorziening tussen
politiediensten in de Benelux.

Benelux-samenwerking
Liaison Officers
Doelstellingen van de samenwerking
inzake verbindingsofficieren zijn:
het consolideren van de bestaande
samenwerking, het creëren van een
maximale dekking van het netwerk
van verbindingsofficieren en het
overwegen van een gezamenlijke opleiding voor de verbindingsofficieren.
Daarnaast kan een nauwere samenwerking tussen de LO-desks Benelux
bij Europol worden onderzocht en
dient een evaluatie van de werking
van het Benelux-netwerk van verbindingsofficieren plaats te vinden.

Benelux-applicatie voor
mobiele telefoons
Het doel is ten behoeve van operationele politiediensten een app ter
beschikking stellen, waarmee op
eenvoudige wijze relevante informatie met betrekking tot grensoverschrijdend politioneel optreden kan
worden gevonden.
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Radiocommunicatie
Doelstelling is het creëren van de
mogelijkheid voor politievoertuigen
om tijdens grensoverschrijdend
optreden te kunnen blijven communiceren via mobilofoons.

Gezamenlijke training en opleidingen
De partners willen gezamenlijke
trainingen en opleidingen organiseren met als doel de kennis van
politieagenten die operationeel,
grensoverschrijdend werken te
vergroten. Belangrijk in dat kader
is onder meer de doorontwikkeling
en implementatie van de training
‘zonder zorgen de grens over’.

Operationele ondersteuning
De partners streven naar het maken
van duidelijke afspraken over procedures met betrekking tot bijstand
en bruikleen. Onder het begrip
‘bijstand’ wordt in dit verband verstaan: het verlenen van ondersteuning door het ene Benelux-land aan
het andere. Zo kan bijstand worden
verleend bij manifestaties zoals
(boeren)betogingen voor de EU in
Brussel, Grand Prix Formule 1 van
Francorchamps, Koningsdag, enz.
‘Bruikleen’ betreft het uitlenen van
materiaal zoals waterkanonnen, gespecialiseerde uitrusting of speciaal
opgeleide politiehonden. Daarnaast
werken de partners aan het opstellen van een evenementenkalender
en het maken van procedurele
afspraken tussen meldkamers.

2.1.3. Versterking
structurele
samenwerking
Bestuurlijke aanpak van
georganiseerde criminaliteit
De Benelux maakt werk van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De partners geven
opvolging aan de aanbevelingen uit
het Benelux-rapport Tackling Crime
Together. Door de basis te leggen
voor een effectieve en efficiënte bestuurlijke aanpak wenst de Benelux
de veiligheid in het grensgebied en
in de Benelux te verhogen en zo als
model voor de Europese Unie op te
treden.
Hierbij is het de inzet om met
financiële steun van de Europese
Commissie een grensoverschrijdend
Benelux informatie- en expertisecentrum in de Euregio Maas-Rijn
(EMR) te starten door en met de
partnerorganisaties (o.a. politie,
justitie en bestuurlijke autoriteiten)
in de Benelux-landen en Duitsland
(NRW).
Daarnaast zullen de mogelijkheden worden verkend om ook op
specifieke thema’s (mensenhandel/-smokkel, drugshandel enz.) te
gaan samenwerken. Bij deze projecten wordt nadrukkelijk gekeken
naar de rol die lokale en regionale
bestuurlijke autoriteiten kunnen
vervullen bij het voorkomen en
bestrijden van criminaliteit. De uitkomsten van deze projecten dienen
tevens als input voor de activiteiten
en initiatieven op het terrein van de

bestuurlijke aanpak in EU-verband.

Vrij personenverkeer en
immigratie
De Benelux-landen werken reeds
nauw samen in het kader van het
personenverkeer. Zo werden visumvrijstellingsovereenkomsten
voor houders van diplomatieke en
dienstpaspoorten, terug- en overnameovereenkomsten en uitvoeringsprotocollen ondertekend. De drie
landen zullen hechter gaan samenwerken rond de terugkeer van illegale migranten. Er zullen gezamenlijke
acties worden verkend en met name
ten aanzien van landen waar repatriëring bijzonder moeilijk is, bijvoorbeeld door gezamenlijke bezoeken
en gezamenlijke stappen. De Benelux-landen zullen verder inzetten op
het sluiten van Benelux-terug- en
overnameovereenkomsten en de bijbehorende uitvoeringsprotocollen in
de bestuurlijke en ambtelijke sfeer.

Versterking justitiële
samenwerking
Teneinde gezamenlijke problemen
beter te kunnen analyseren en aanpakken, tracht de Benelux de justitiële samenwerking te versterken.
Daarbij valt onder meer te denken
aan versterking van de samenwerking tussen de Openbare Ministeries – bijvoorbeeld door het organiseren van een Strategisch Overleg
OM – en het verbeteren van de
gang van zaken met betrekking tot
internationale rechtshulpverzoeken
in het kader van de evoluerende
EU-wetgeving ter zake (European
investigation Order). Daarnaast
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behoren het onderzoeken van de
mogelijkheden inzake de herziening
van het Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp
in strafzaken van 1962 – eveneens
in het licht van de evoluerende
EU-wetgeving – en het organiseren
van gezamenlijke trainingen voor
magistraten tot de opties.

2.1.4. Intensivering
fenomeengerichte
samenwerking
Strijd tegen mensenhandel
De multidisciplinaire samenwerking
wordt verder versterkt d.m.v. de
follow-up van de trainingsworkshops en de conferentiedag over
de bescherming van slachtoffers
en de vervolging van mensenhandelaars. Op die basis zal de Benelux een hecht netwerk tot stand
brengen tussen hulpverleners om
de slachtoffers nog beter bij te
staan. Voorts wordt op basis van de
in 2016 gestarte samenwerking de
Benelux-brochure over het Benelux-samenwerkingsmechanisme
voor slachtoffers van mensenhandel geëvalueerd en geüpdatet. Het
Secretariaat-Generaal zal toezien
op een adequate verspreiding van
de informatieve brochure die in het
teken staat van de grensoverschrijdende samenwerking. De politieke
verklaring van de Benelux over
mensenhandel, die op 2 december
2016 in Luxemburg is ondertekend,
wordt uitgevoerd.

Aanpak radicalisering
De partners werken de conclusies
en aanbevelingen van het in 2016
georganiseerde seminar inzake
vroegsignalering van radicalisering
in de grensstreek uit, in het bijzonder voor wat het uitwisselen van
informatie met betrekking tot radicaliserende personen betreft.
Daarnaast bestaat de wens om
meer samen te werken op het gebied van vroegtijdige signalering van
radicalisering, gezamenlijke analyses en het delen van informatie op
dit terrein.

Aanpak cybercriminaliteit
Er worden steeds vaker strafbare
feiten gepleegd via internet. Om
deze cybercriminaliteit te bestrijden
moeten alle partijen op internationaal niveau samenwerken. Ook
de Benelux kan een waardevol
platform zijn om good practices en
kennis te delen en een afgestemde
strategie voor een operationele
aanpak te ontwikkelen.

Aanpak van illegaal transport en
harmonisatie van regels inzake
vuurwerk
Doelstellingen van de samenwerking zijn: verderzetten van
de uitwisseling van informatie en
goede praktijken inzake vuurwerk
om te komen tot harmonisatie van
regels en afspraken over toezicht op
illegaal transport. Het gezamenlijk
voorbereiden van strategieën aangaande problematieken in EU-verband, zoals vuurwerkverkoop via

internet, is eveneens als doelstelling
vermeld.

Vrij personenverkeer en
immigratie

STRUCTUUR

• Werkgroep Readmissie (P-READ)
• Werkgroep Visa (P-VISA)

Strategische overleggen
• Centrale overleggroep Senningen
(SENN-CENTR)
• Coördinatoren (SENN-COORD)
• Benelux Strategisch overleg Politie
(SENN-STRAT)

Tactisch-operationele
overleggen
• Benelux-landenoverleg Politie
(SENN-LAND)
• Burenoverleggen

Politie
• 	Werkgroep Verdrag politionele samenwerking (SENN-Verdrag POL)
• Werkgroep Informatie-uitwisseling in de grensstreek
(SENN-INFO)
• 	Werkgroep Verbindingsofficieren
(SENN-LO)
• 	Werkgroep Gemeenschappelijke
Benelux-opleidingen (SENNFORM)
• Werkgroep Operationele ondersteuning (SENN-ASSIST)
• Werkgroep Terrorisme
(SENN-TERROR)

Bestuurlijke aanpak en justitie
• Werkgroep Bestuurlijke aanpak
(SENN-BA)
• Werkgroep Mensenhandel
(SENN-HUMAIN)
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2.2. PREVENTIE EN
CRISISBEHEERSING
ALGEMEEN
Crisissen, grote natuurrampen of calamiteiten kunnen een groot aantal
mensen treffen en zich over ruime
gebieden uitstrekken. In de Benelux
zijn de grenzen erg nabij. Aangezien
tal van bronnen kunnen bijdragen
aan het ontstaan van risico’s op
voorvallen of incidenten blijft het
van fundamenteel belang dat de
Benelux-landen van hun kennis
gebruikmaken om grensoverschrijdende risico’s inzichtelijk te maken,
te voorkomen en te beheersen. Procesanalyse, het versterken van de
samenwerking, alsook educatie en
bewustmaking zijn allemaal middelen die bijdragen tot het verbeteren
van eenieders veiligheid.
De samenwerking die gericht is op
de operationele interventiemiddelen (hulpdiensten, ambulance,
politie, …) zal worden versterkt,
temeer omdat bij de beheersing van
crisissen en noodsituaties de verschillende betrokken diensten van
buurlanden snel en gecoördineerd
moeten optreden.

Naast deze activiteiten die traditiegetrouw vermeld staan in de actieplannen Senningen, worden onze
landen geconfronteerd met andere
risico’s die een grensoverschrijdende impact kunnen hebben zoals
cyberveiligheid, klimaatverandering
(overstromingen), voedselveiligheid,
of nog, besmettelijke dierziekten.

2.2.1.	Paraatheid en
beheersing van
grensoverschrijdende
risico’s

De samenwerking op het gebied
van rampenrisicopreventie en
-reductie zal dus worden geïntensiveerd wetende dat dit kadert in een
proactieve en preventieve aanpak,
zoals door de nationale overheden
autonoom en ook in het verband
van de EU is afgesproken met het
ondertekenen van het UNISDR
Sendai Raamwerk voor rampen – en
risicovermindering 2015-2030.

Om een operationele samenwerking tussen de drie crisiscentra te
garanderen krijgt de samenwerking
concrete invulling met acties en
praktische maatregelen zoals het
bevorderen van de uitwisseling van
good practices op het gebied van de
bescherming van vitale infrastructuur.

De klimaatverandering laat zich voelen in het dagelijks leven en creëert
nieuwe uitdagingen. De risico’s in
de drie landen zijn vergelijkbaar.
Gezamenlijke actie is hierbij aangewezen. Het zoeken naar duurzame
oplossingen kan ook op een Benelux-schaal gebeuren.

STRATEGISCHE AANSTURING
De samenwerking inzake crisissen en rampen wordt aangestuurd
door het Strategisch overleg Crisisbeheersing.
Met betrekking tot de veterinaire samenwerking vindt de aansturing
plaats door de hoofden van de veterinaire diensten (Chief Veterinary
Officers).
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Verdiepen van de operationele
samenwerking tussen
crisiscentra

Uitwerken van een operationeel
concept voor wederzijdse informatie-uitwisseling
In het kader van de uitvoering van
het Benelux-Memorandum inzake de
samenwerking op het terrein van de
crisisbeheersing wordt een plan van
aanpak opgesteld met het oog op
een optimaal beheer, doorstroming
en verspreiding van de informatie tussen de drie crisiscentra. De recente
aanslagen in Brussel kunnen als basis
dienen om na te gaan of de landen
eenzelfde beeld hebben van de noodsituatie en de getroffen maatregelen.

Identificeren en analyseren van
de nationale prioritaire risico’s
Op basis van de Benelux-inventaris
van grensoverschrijdende risico’s
met een mogelijke grensoverschrijdende impact enkele belangrijke
risico’s bepalen waarop in Bene-

lux-verband moet worden samengewerkt en deze risico’s alsook de gezamenlijke responscapaciteit tegen
het licht houden. In deze inventaris
zijn de risico’s geïdentificeerd en in
categorieën ondergebracht. Daarnaast gelijksoortige onderwerpen
combineren tot één hoofdonderwerp, bijvoorbeeld ‘pandemieën’ en
de keteneffecten van de onderwerpen in de gaten houden.

Operationeel samenwerken
bij spoedinterventies (hulpdiensten, ambulances, enz.)
Hierbinnen zijn drie samenwerkingsvelden geïdentificeerd:
• Brandweerzorg: stelt een inventaris van de brandweerdiensten in
de grensgebieden op;
• Grensoverschrijdend medisch
spoedtransport: start een structurele samenwerking om tegemoet
te komen aan vragen in verband
met de inzet van spoedeisende
medische bijstand zoals ambulances;
• Good governance: brengt grensoverschrijdende overeenkomsten
tot stand ter verbetering van de
samenwerking en het beheer tussen de hulpdiensten in geval van
gebeurtenissen met grensoverschrijdende gevolgen.

In beschouwing nemen van het
nucleaire risico
Het doel is om te anticiperen op
nucleaire noodsituaties met het oog
op een betere beheersing ervan
door op reguliere basis informatie
met elkaar te delen, conclusies te

verbinden aan de oefeningen die in
onze landen worden gehouden en
een wederzijds informatiesysteem
in stand te houden.

2.2.2. Samen aanpakken
van bedreigingen
door de
klimaatverandering
Risico’s analyseren en oplossingen verkennen
Op basis van de resultaten van de
vier workshops (2015-2016) worden een conferentie en een analyse
van de risico’s en de veerkracht van
klimaatveranderingen en de extreme weersomstandigheden voor
het grensoverschrijdend vervoerssysteem, de energievoorziening en
de volksgezondheid in de Benelux
georganiseerd.
Verkend zal worden hoe de natuur
ertoe kan bijdragen de gevolgen van
klimaatverandering op te vangen
door bijv. gebruik te maken van ‘nature-based solutions’. Met het versterken van de natuur wordt deze
een oplossing waarmee op termijn
besparingen mogelijk zijn.

Gezamenlijk optreden
In het licht van het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015-2030, dat werd vastgesteld
tijdens de derde VN-wereldconferentie in Japan op 18 maart 2015,
werd afgesproken dat de Benelux
zou nagaan welke mogelijkheden er
zijn tot een gezamenlijk initiatief om
te kunnen inspelen op de voorge-
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stelde aanpak voor rampenrisicovermindering.

Bewustmaking en educatie over
klimaatverandering
Er zal een conferentie worden georganiseerd in Nederland binnen het
tussen de drie landen afgestemde
kader van ‘Leren leven binnen de
grenzen van de aarde’. Hierbij zullen
o.a. de risico’s van leven in de delta,
good and bad practices rond milieueducatie gepresenteerd worden.
Een publicatie wordt ontwikkeld
met praktische bouwstenen voor
het onderwijs en daarbuiten alsook
een website over klimaateducatieonderwerpen.

2.2.3. Bestrijden van
dierziekten en
beveiligen van
de voedselketen
Betere regelgeving
Om gelijke tred te houden met de
Europese ontwikkelingen en de
administratieve vereenvoudiging
zal het huidige Benelux veterinaire
acquis geheel worden herzien naar
gelang de behoeften (actualiseren
dan wel opheffen).

Traceren van grensoverschrijdend verkeer
Om van dierziekten gespaard te
blijven hebben onze drie landen
regelingen getroffen op het gebied van grensbeweiding aan de
intra-Benelux-grenzen. Om in te
spelen op concrete situaties van

landbouwers op het terrein zal de
Benelux-beschikking van 2012 inzake de grensbeweiding van runderen
aan de intra-Benelux-grenzen zo
worden aangepast dat beweiding
in een aan de landsgrens grenzende weide door runderen uit een
andere gemeente dan een grensgemeente mogelijk wordt en grensbeweiding buiten het weideseizoen is
toegestaan.

Voldoen aan de gezondheidsvoorschriften m.b.t. het verkeer
van paardachtigen
Gelet op de specifieke mogelijkheden tot afwijking die op het Europese niveau worden toegestaan
voor het grensoverschrijdende
verkeer van paardachtigen (richtlijn
2009/156/EG en verordening (EG)
nr. 1/2005), wordt het Benelux-Memorandum van Overeenstemming
van 2009 over het verkeer en de
handel in paardachtigen herbekeken en zo nodig in een meer geschikte juridische vorm gegoten.

Klimaat
• Werkgroepen Klimaatadaptie
• Werkgroep Sendai contact groep
• Werkgroep Natuur- en Milieueducatie en Educatie voor Duurzame
Ontwikkeling (NAT-EDUC)
• Strategisch overleg Benelux-Directeuren Natuur, Jacht, Bossen
(NAT-DIR)

Strategisch overleg van de Hoofden van de veterinaire diensten
(VET-CVO)
• Werkgroep Voedselveiligheid
(VV-SA-DV-AA)

STRUCTUUR

Strategisch overleg ‘Crisisbeheersing’ (CRISE-STRAT)
• Werkgroep Crisisbeheersing
(SENN-CRISE)
• Werkgroep Risico-identificatie
(SENN-RISK)
• Werkgroep Communicatie en
Informatie aan de bevolking
(SENN-COM)
• Werkgroep Samenwerking hulpdiensten (SENN-SECOURS)
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2.3. FRAUDEBESTRIJDING
ALGEMEEN
Misbruik, fraude, oplichting, belastingontwijking en sociale dumping
vormen grote maatschappelijke
uitdagingen. Ze hebben een negatieve impact op de rechtvaardigheid,
kunnen voor oneerlijke concurrentie
zorgen en treffen alle burgers. Lidstaten lopen er dan weer inkomsten
door mis.
Bovendien ontstaan door de digitale ontwikkeling en de opkomst
van nieuwe technologieën nieuwe
werkvormen en -structuren. Er moet
absoluut op worden toegezien dat
alle vormen van misbruik en fraude
die daaruit kunnen voortvloeien in
beeld worden gebracht en dat acties
worden uitgezet om deze tegen te
gaan.
Het is van essentieel belang om
beter inzicht te krijgen in de verbanden tussen de complexiteit van
het Europese sociale model en de

ontwikkeling van niet-coöperatieve
strategieën tussen lidstaten om tot
oplossingen te komen.
Als antwoord op deze grote uitdagingen ligt het op de weg van de landen
om hun krachten te bundelen om
een beter inzicht te krijgen in elkaars
preventie-, toezichts- en sanctievoorzieningen teneinde gezamenlijke en afgestemde acties te kunnen
organiseren. De verschillen in de
nationale implementatie van de gemeenschappelijke regelgeving en de
uiteenlopende praktijken op het gebied van toezicht en sancties vormen
immers een belemmering voor het
bestrijden van misbruik en fraude.
Daarbovenop komt nog de inventiviteit van de mensen of bedrijven die
de regels trachten te omzeilen.
In het algemeen ligt het op de weg
van de landen om richtsnoeren voor
de samenwerking uit te zetten ter
bestrijding van misbruik en fraude en een gezamenlijke aanpak te
ontwikkelen bij het inrichten van
preventie-, toezichts- en sanctievoorzieningen.

Gegevensuitwisseling is daarbij een
onmisbare tool. Het is van belang te
kijken welke informatie uitgewisseld
kan worden, via welke systemen, en
of dit uitgebreid moet en kan worden. Tegelijkertijd vraagt de toename
van de hoeveelheid informatie om
een doeltreffende verwerking hiervan om gericht op te kunnen treden.
Deze samenwerking heeft voornamelijk betrekking op het bestrijden
van fiscale en sociale fraude en sociale dumping. Bovendien worden ook
andere soorten fraude zoals oplichting in beschouwing genomen.

2.3.1.	Fiscale
samenwerking en
fraudebestrijding
btw-carrouselfraude
Frauduleuze spelers binnen de
btw-carrouselfraude zullen worden
gedetecteerd en hun uitwijkgedrag zal beheerst worden onder
andere door het begeleiden van de
implementatie van de verbeterde
Transaction Network Analysis op
Europees niveau.

STRATEGISCHE AANSTURING

E-commerce/internetverkopen

De structurele samenwerking op fiscaal en sociaal gebied wordt aangestuurd door strategische overleggen die de opdracht hebben om de
politieke mandaten van de ministeriële overheden van de Benelux-landen om te zetten, de gezamenlijke prioriteiten te bewaken, de nodige
impulsen te geven aan de thematische werkzaamheden en te zorgen
voor een regelmatige evaluatie. Op sociaal gebied vindt de samenwerking haar grondslag in de Benelux-aanbeveling betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau.

De partners zullen webshops/elektronische platforms (btw/accijnsgoederen) en de manier waarop zij
functioneren in beeld brengen om
vervolgens een voorstel te doen voor
het inrichten van een forum voor
gegevensuitwisseling en een plan
van aanpak om de controle en het
toezicht te verscherpen.
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Accijnzen
De Benelux-delegaties zullen kennis
blijven delen over het monitoren
van en profilen op de bewegingen
van accijnsgoederen, aansluiten bij
bestaande nationale opleidingen
en bij elkaar op werkbezoek gaan
in het kader van specifieke accijnsonderwerpen. Het overzicht van de
accijnstarieven zal worden geactualiseerd en de grenseffecten hiervan
zullen bekeken worden.

Invordering
Het idee voor een procedure, te
introduceren op Europees niveau,
waarbij wordt gestimuleerd dat de
teruggave van buitenlandse btw (of
ruimer: een tegoed) wordt aangewend voor aanzuivering van openstaande (fiscale, maar misschien
ook andere) schulden wordt verder
uitgewerkt.

Elitepaarden
Ter uitvoering van de Benelux-aanbeveling van 2016 betreffende het
bevorderen van de fiscale, douane- en veterinaire samenwerking
aangaande de paardensector wordt
een multidisciplinaire Benelux/
internationale structuur met single
points of contacts ingericht, die vervolgens aan de basis staat van een
verbeterde gegevensuitwisseling en
het opstellen van een best practice
guide om de sector (handelaren en
verkopers) te informeren.

Fiscale Intelligence
De Benelux-landen werken verder

aan gemeenschappelijke risicoanalyses en business rules achter deze
analysesystemen. De kennis die
gedeeld wordt over de technieken
en systemen draagt bovendien bij
tot het sneller opsporen van nieuwe
trends en risico’s.

Tax rulings
Tijdens een Benelux-seminar zullen
de partners hun kennis en ervaring
over tax rulings delen en zullen van
gedachten wisselen over gemeenschappelijke voorstellen en ideeën.

2.3.2.	Sociale
samenwerking en
fraudebestrijding
Frauduleuze uitzendkantoren
Zo mogelijk op basis van gemeenschappelijke risicoanalyses zullen
inspecties nagaan of grensoverschrijdende constructies kunnen geïdentificeerd worden. Op basis van
deze analyses zullen inspectiediensten opnieuw gemeenschappelijke
controles in de drie Benelux-landen
uitvoeren, onder andere binnen de
uitzendbranche, die verder moeten
bijdragen aan de systematisering
van de samenwerking tussen de
controleurs.

Juridisch kader voor grensoverschrijdende samenwerking tussen
inspectiediensten
De inspectiediensten zullen samenwerken om een juridisch kader voor
de grensoverschrijdende samenwerking tussen sociale inspectiedien-
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sten op te starten. Dit kan naar het
voorbeeld van het Verdrag van Luik.
Hierbij zal rekening gehouden worden met de ‘lessons learned’ van de
lopende samenwerking tussen de
sociale inspectiediensten.

A1/detacheringsprocedure
Binnen de Benelux-werkgroep zal
op praktisch niveau worden gewerkt
aan het monitoren en verbeteren
van de A1/procedure. Op basis van
de opgedane ervaring en kennis,
kunnen door de drie Benelux-landen richting de Europese Commissie
aanbevelingen, voorstellen en ideeën worden gepresenteerd op het
gebied van de A1 (detachering), om
misbruik of oneigenlijk gebruik van
de regelgeving te voorkomen.

Uitkeringsfraude
De administratieve samenwerking
zal worden versterkt om mogelijke
fraudeplegers te identificeren en de
benodigde tools te ontwikkelen om
deze praktijken te bestrijden.
Op basis van de resultaten van een
pilotproject voor het uitwisselen van
gegevens i.v.m. tewerkstelling en
werkloosheid zullen de Benelux-landen een grensoverschrijdende gegevensuitwisseling inrichten.
Er zal tevens onderzocht worden of
de sociale zekerheidsinstellingen van
de Benelux-landen toegang kunnen krijgen tot de nationale sociale
zekerheidsdatabanken van de andere
lidstaten, rekening houdend met de
gerelateerde privacywetgeving van de
lidstaten.

Identiteitscontroles op de
werkvloer
De samenwerking zal erop gericht
zijn de vergelijkbaarheid van systemen voor identiteitscontrole op de
werkvloer te bevorderen, met name
door de coördinatie tussen de Benelux-landen te versterken.
De mogelijkheden tot elektronisch
melden van detacheringen zullen
eveneens worden onderzocht om
tot een uniform instrument hiervoor te komen.

2.3.3. Andere soorten
fraude
Oplichting van bedrijven
Als voortrekker van de EU heeft de
Benelux zijn krachten gebundeld
om oplichting van bedrijven tegen
te gaan door een online databank
op te zetten waarmee informatie
over pogingen over deze vorm van
fraude wordt gedeeld. De in 2015
ontwikkelde tool zal worden geoptimaliseerd in aanvulling op de gezamenlijke preventieve maatregelen
ter bestrijding van oplichting van
bedrijven.

Voorkomen van risico’s van
fraude in de gezondheidszorg
(samenwerking met EHFCN/
European Healthcare Fraud &
Corruption Network)
De klemtoon zal gelegd worden
op drie domeinen namelijk met
betrekking tot zorgverleners die een
beroepserkenning in een andere

lidstaat aanvragen, het gebruiken
van de Europese Ziekteverzekeringskaart bij het verstrekken van
zorgen in een andere lidstaat en de
financiële stromen tussen de Benelux-landen en dit in het kader van
de patiëntenmobiliteit.
Voor elk van deze drie domeinen
zal een project worden uitgewerkt
met volgende opdracht namelijk het
opzetten van een gericht onderzoek
ter zake, het opzetten en het gebruiken van een netwerkplatform.
STRUCTUUR

Benelux Strategisch overleg
‘Fiscale samenwerking en strijd
tegen de fraude’ (FISC-STRAT)
• Werkgroep Missing Trader Intracommunity Fraud Benelux
(FISC-MTIC)
• Werkgroep Accijnzen (FISC-ACC)
• Werkgroep Administratieve samenwerking (FISC-ADM)
• Werkgroep Elitepaarden
(FISC-CEP)
• Werkgroep Intelligence
(FISC-INTEL)
• Werkgroep VAT Refund Procedure
(FISC-VRP)
• Werkgroep Mini One Stop Shop
(FISC-MOSS)

Benelux Strategisch overleg
‘Sociale samenwerking en strijd
tegen de fraude’ (SOC-STRAT)
• 	Werkgroep Frauduleuze interimkantoren (SOC-AIFU)
• Werkgroep Schijnconstructies
(SOC-SSOF)
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• Werkgroep Uitkeringsfraude (SOCUFA)

Andere soorten fraude
• Werkgroep Acquisitiefraude
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BENELUX
ALS KENNISCENTRUM
Het Secretariaat-Generaal van de
Benelux Unie initieert en ondersteunt de projecten. De wens en de
wil om samen te werken tussen de
Benelux-landen is groot. Het gaat
van het oplossen van knelpunten in
de grensstreken tot projecten met
een Europese dimensie. De roeping
van de Benelux is om een proeftuin
te zijn voor Europa. Wat hier lukt,
kan ook binnen Europa een antwoord zijn op concrete problemen
van burgers en ondernemingen.
Door de jarenlange actie op dit terrein heeft het Secretariaat-Generaal
een grote expertise opgebouwd.
Het is een kenniscentrum en stelt
zijn expertise en netwerk dagelijks
ter beschikking van de partners van
de Benelux-samenwerking. Deze
expertise betreft de kennis om
overheden over de landsgrenzen te
laten samenwerken zowel bestuurlijk, juridisch als operationeel. Deze
kennis ontwikkelt zich steeds verder
en is innoverend.

Benelux Kenniscentrum
Grensoverschrijdende
Samenwerking
De vele facetten verbonden aan het
fenomeen landsgrens maken dat
samenwerking er over heen een
nogal complexe opgave kan zijn. Het
Benelux Kenniscentrum Grensoverschrijdende Samenwerking helpt
territoriale besturen aan de binnen- en buitengrenzen actief bij het
vormgeven van die samenwerking.
Door dat te doen in een structurele vorm kunnen taken efficiënter
worden uitgevoerd en wordt de
individuele capaciteit van de afzonderlijke partners daarbij vergroot.

Ook wordt het dan gemakkelijker
te zoeken naar oplossingen voor
een gezamenlijk doel die afzonderlijk van elkaar niet kunnen worden gevonden. Daar zijn al goede
voorbeelden van zoals de samenwerking in Baarle bij het verzorgen
van een opleiding voor muziek,
dans en kunst en in Terneuzen en
de Vlaamse buurgemeenten waar
de basisvoorzieningen voor ouderen
gezamenlijk worden beheerd. Het
Benelux-Verdrag van 2014 inzake
grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking is hiervoor
ontwikkeld als juridisch instrument.

STRATEGISCHE AANSTURING
Bij de inwerkingtreding van het Benelux-Verdrag van 2014 inzake
grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking zal een verdragscommissie worden opgericht die de krijtlijnen voor de komende
jaren uitzet. Daarnaast zal het Directiecomité grensoverschrijdende
samenwerking de aansturing en de opvolging van de verschillende
projecten voor zijn rekening nemen.
De betrokken werkgroepen zullen de hierna vermelde grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten binnen het verdragsrechtelijke kader
verder uitwerken.
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Doelstelling is het realiseren van
drie nieuwe samenwerkingsverbanden waarvan één BGTS.
Naast het terbeschikkingstellen
van de aanwezige expertise, is het
Secretariaat-Generaal het platform
voor stakeholders met evenementen voor stakeholders zoals de ‘Benelux-dag van de grensoverschrijdende samenwerking 2017’. De
nodige informatie wordt gegeven in
de vijfjaarlijkse Almanak en via een
vernieuwde website, die ook is ingericht voor het uitwisselen van best
practices.
PROJECTEN

Verspreiding van gegevens met
betrekking tot de grensoverschrijdende samenwerking via
internet en actualisering van de
almanak grensoverschrijdende
samenwerking
De Benelux-almanak verzamelt alle
data van de grensoverschrijdende
samenwerking tussen de Benelux-landen en de buurlanden. De
gegevens worden geactualiseerd en
tegelijk wordt de vormgeving aangepast. Er zal onderzocht worden
of de almanak kan worden omgevormd naar een web-based naslagwerk. Deze website kan ook informatie geven aan lokale overheden
over de mogelijkheden van grensoverschrijdende en interterritoriale
samenwerking. Via structurele
voorlichting aan de lokale besturen
in de grensstreek en verder worden
de mogelijkheden aangegeven tot
intergemeentelijke samenwerking
op diverse beleidsterreinen. Het zal
de basis vormen voor het verder

inrichten van het kenniscentrum
grensoverschrijdend samenwerken.

Vormgeven van de expertise
van het Secretariaat-Generaal
op het gebied van de grensoverschrijdende samenwerking
Een bijeenkomst zal worden georganiseerd in Luxemburg met als thema
de grensoverschrijdende samenwerking in het Benelux-gebied en
de aangrenzende gebieden. Daar zal
worden ingegaan op de verschillende best practices in de Benelux op
het gebied van de grensoverschrijdende samenwerking. De resultaten
van de bijeenkomst over de onderkende best practices zullen worden
opgenomen in een brochure.
STRUCTUUR
Verdragscommissie en werkgroep
grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking (bij inwerkingtreding van het Verdrag)

Ontwikkelen van het
Benelux-recht
Er wordt naar gestreefd om bij de
juridische verankering van in het
kader van de Benelux-samenwerking gemaakte afspraken zo veel
mogelijk gebruik te maken van de
geëigende instrumenten die artikel
6 van het Verdrag tot instelling van
de Benelux Unie daartoe biedt (de
zgn. beschikkingen, aanbevelingen en richtlijnen van het Benelux
Comité van Ministers, alsook de
Benelux-overeenkomsten). Deze
instrumenten worden voorafgaan-
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delijk getoetst door het Benelux
Comité van Juristen en worden
bekendgemaakt in het Benelux-Publicatieblad. Daarnaast wordt in het
gehele Benelux-acquis gestreefd
naar betere regelgeving.
Artikel 350 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie laat verder toe dat met dergelijke instrumenten wordt afgeweken
van geldende EU-voorschriften voor
zover de Benelux Unie verder is
voortgeschreden dan de EU. Hiermee kan de Benelux Unie ten volle
haar voortrekkersrol binnen de EU
waarmaken.
Het Secretariaat-Generaal waakt
erover dat procesmatige handelingen door de instellingen of organen
van de Benelux Unie tijdig plaatsvinden. Ter gelegenheid van de
verhuizing van de zetel van het Hof
naar Luxemburg en om de jurisprudentie en de bevoegdheden van het
Hof onder de aandacht te brengen,
kan het Hof een academische zitting
organiseren. Het Secretariaat-Generaal zal het Hof praktisch ondersteunen bij het organiseren van de
zitting.
Indien noodzakelijk of indien
wenselijk worden Benelux-regelingen aangepast, bv. ten gevolge
van EU-ontwikkelingen. Dit betreft
onder meer de aanpassing van het
Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) ter implementatie van de nieuwe merkenrichtlijn
(EU) 2015/2436 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht
der lidstaten. Ook kan de praktische

implementatie van een regeling
aanleiding geven tot een gerichte
wijziging.

Opvolgen van
samenwerking inzake
EU-regelgeving
Zoals beslist door het Benelux
Comité van Ministers, wordt in het
kader van de Benelux de nodige
aandacht geschonken aan relevante ontwikkelingen in EU-beleid
en -regelgeving. Het is van belang
een duidelijk beeld te hebben van
deze ontwikkelingen, opdat de
Benelux-samenwerking er rekening mee kan houden, erop kan
voortbouwen of dat dit tot nieuwe
initiatieven kan leiden. Het voorkomen van ongewenste grenseffecten
of van knelpunten bij de concrete
implementatie in de landen en de
eventuele meerwaarde van Benelux-samenwerking ten opzichte van
andere samenwerkingsverbanden
staan daarbij centraal.
Om beter te kunnen wijzen op de
mogelijke ongewenste grenseffecten van een voorgenomen
EU-regelgeving of op bestaande
Benelux-samenwerking waarop die
regelgeving zou kunnen voortbouwen, wordt bovendien gemonitord
of de daarvoor nodige informatiedoorstroming plaatsvindt tussen de
relevante Benelux-werkgroepen en
de onderhandelaars van de Benelux-landen. Er kan jaarlijks overleg
plaatsvinden tussen de nationale
omzettingscoördinatoren, de Permanente Vertegenwoordigingen bij
de EU en het Secretariaat-Generaal.
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BENELUX
ALS MOTOR VAN
REGIONALE SAMENWERKING
De Benelux fungeert als een proeftuin voor de Europese Unie en in dat
opzicht zijn er een aantal samenwerkingsverbanden die zich langzaam
uitbreiden en uiteindelijk op Europees vlak opgepakt worden. Dankzij
haar jarenlange ervaring inspireert
de Benelux Unie landen binnen en
buiten de Europese Unie die hun
regionale samenwerking een institutioneel karakter willen geven.
De artikelen 24 tot 27 van het
Benelux-Verdrag van 2008 voorzien
uitdrukkelijk in openheid naar andere landen en organisaties. Hieraan
wordt op verschillende wijze vormgegeven. Het kan gaan om structurele politieke afspraken zoals met de
regering van Noordrijn-Westfalen
(NRW) of het beleidsmatig en administratief ondersteunen van informele netwerken zoals Euro Contrôle
Route of het Pentalateral Energy
Forum. Deze multilaterale netwerken
zijn gegroeid uit Benelux-initiatieven
waaraan het Comité van Ministers
veel belang hecht en het Secretariaat-Generaal opdraagt deze initiatieven verder te ondersteunen.

Ten slotte onderhoudt de Benelux
dienstige betrekkingen met andere
internationale samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie, de
OESO, de Grande Région en de Internationale Maascommissie of met de
aangrenzende gebieden in Duitsland
en Frankrijk.

Noordrijn-Westfalen
(NRW)
In 2008 beslisten de regeringen
van de Benelux-landen en de
Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) om nauwer samen te
werken. De uitdagingen op het vlak
van veiligheid, klimaat of economische groei zijn dezelfde. De zee- en
binnenhavens staan in de Europese top. De hele regio vormt een
verstedelijkt en dichtbevolkt gebied
met een grote dynamiek en innoverende kracht. Burgers en ondernemingen willen samenwerken maar
de landgrenzen vormen obstakels
en bemoeilijken oplossingen. De
gemeenschappelijke historische
en culturele wortels versterken
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de samenwerking en zorgen voor
een gezamenlijke profilering van
deze Europese kernregio. De grote
diversiteit van de werkvelden zijn
daarbij net de kracht van deze regio.
Regelmatig is er overleg tussen de
bewindslieden en de ambtenaren
om de samenwerking draagvlak te
geven en te verdiepen. Een verbindingsambtenaar ondersteunt en faciliteert dagelijks de samenwerking
tussen Düsseldorf en het Secretariaat-Generaal.
De wil tot samenwerken is groot
maar het doel blijft de concrete
resultaten die het oplevert. De
voorbije jaren was er vooruitgang
op het vlak van informatievoorziening voor grenswerkers, transport,
mobiliteit en veiligheid. Er was de
uitwisseling van goede praktijken
op het vlak van energie-efficiëntie,
arbeidsmobiliteit, voedselveiligheid
en logistiek.

Er is nog veel potentieel. Daarom
zullen in 2017 volgende projecten
prioritair aangepakt worden tussen
de landen:
In het kader van Interne markt &
Economie:
1.1. ARBEIDSMARKT
• Uitbreiding webportaal;
• Beroepskwalificaties;
• Grensoverschrijdende stages;
• Uitbouwen van indicatoren voor
de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.
1.2. TRANSPORT

2.2. P REVENTIE EN
CRISISBEHEERSING
• Identificeren en analyseren van de
nationale prioritaire risico´s;
• Operationeel samenwerken bij
spoedinterventies (hulpdiensten,
ambulances, enz.);
• In beschouwing nemen van het
nucleaire risico;
• Voedselveiligheid.
2.3. FRAUDEBESTRIJDING
• Elitepaarden.

1.3. V
 OLTOOIING INTERNE
MARKT

Ten slotte fungeert de BNL-NRW
samenwerking op deze terreinen als
platform en netwerk voor ambtenaren en experten. Doordat de
collega’s aan de andere kant van de
grens gekend zijn en er een vertrouwensrelatie opgebouwd is, wordt bij
crisis (bijv. bij dierziekten, rampen)
dan wel bij grensoverschrijdende
veiligheidsacties sneller met elkaar
contact opgenomen. Deze persoonlijke contacten zijn de succesfactor
van de samenwerking.

• Energietransitie (Energie Expertise
Netwerk);
• Afvalmanagement en -transport.

Euro Contrôle Route
(ECR)

In het kader van veiligheid &
samenleving:

Euro Contrôle Route gaat in 2017
verder met de verzelfstandiging
door de oprichting van een Europese Groepering voor Territoriale
samenwerking (EGTS). De ervaring
van het Secretariaat-Generaal ondersteunt ECR in de vlotte afhandeling van de procedures.

• Directiecomité Verkeer en
Vervoer;
• Benelux ITS Corridor;
• Duurzame mobiliteit – Elektrisch
rijden en alternatieve brandstoffen;
• Railagenda;
• Verkeersveiligheid.

2.1. POLITIE, JUSTITIE &
MIGRATIE
• Gezamenlijke training en opleidingen;
• Operationele ondersteuning;
• Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Daarnaast zet ECR in op harmonisatie van de controleprocedures,
gezamenlijke opleidingen, grens-
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overschrijdende controles, verbetering van de uitwisseling van controlegegevens en bestrijding van de
tachograaffraude.
Verder blijft ECR zich inzetten voor
een doorgedreven contact met de
andere stakeholders in de logistieke sector. Duidelijke afspraken en
optimale implementatie van moderne technologie zorgen immers voor
snellere, efficiëntere controles.

Energie Regionale
Samenwerking
De Benelux-landen vervullen hun
traditionele rol als voortrekker en
proeftuin in Europa ten volle op het
vlak van energie. Niet alleen tussen
de drie landen zelf (zie eerdere delen onder interne markt) maar ook
met de buurlanden blijft de samenwerking toonaangevend.
Inzake elektriciteit structureerden
de Benelux-landen hun samenwerking met Duitsland, Frankrijk,
Oostenrijk en Zwitserland in het
Pentalateral Energy Forum. Inzake
gas vindt regionaal overleg plaats
tussen de Benelux, Duitsland en
Frankrijk in het Gas Platform. Ook
de samenwerking rond energie voor
de landen rond de Noordzee is geformaliseerd in het Noordzeeoverleg (North Seas Countries‘ Energy
Cooperation).

De logistieke en inhoudelijke
ondersteuning voor al deze regionale samenwerkingsverbanden
is toegewezen aan het Secretariaat-Generaal als permanent secretariaat. Ook de politieke aansturing
gebeurt vanuit de Benelux. De
directeuren-generaal Energie van
de Benelux-landen agenderen deze
regionale samenwerking als vast
item op hun overleg. Parallel met
het voorzitterschap van het Benelux
Comité van Ministers nemen de Benelux-ministers ook het voorzitterschap van het Pentalaterale overleg
waar. Tweejaarlijks organiseren zij
voortgangsoverleg met de ministers
van alle betrokken landen en met
de Europese commissaris bevoegd
voor energie.
De gevolgen van deze actieve ministeriële aansturing en secretariële
ondersteuning vanuit de Benelux
zijn drieledig:
1. De prioriteiten van regionale
samenwerkingsverbanden sluiten
naadloos aan op de prioriteiten
van de Benelux;
2. Binnen de regionale samenwerking is er ruimte en mogelijkheid
voor specifieke Benelux-projecten;
3. De Benelux geeft concreet vorm
en invulling aan de totstandkoming van de Europese Energie
Unie die in grote mate gebouwd
wordt op de regionale pijlers.

Schelderaad, waarvan het Secretariaat-Generaal het voorzitterschap en
secretariaat voert, heeft tot doel om
de stakeholders in het Schelde-estuarium proactief te betrekken bij de
voorbereiding en uitvoering van
beleid met betrekking tot de Schelde. De Schelderaad kan adviezen
geven aan de intergouvernementele
Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), waarin de centrale overheden van Nederland en
Vlaanderen vertegenwoordigd zijn.
Het overleg is gaande en volgt de
agenda van het ambtelijke college
van de VNSC. De Schelderaad wordt
proactief betrokken bij het VNSC
onderzoeksprogramma ‘Agenda
voor de Toekomst’.

Internationale
Maascommissie
en Internationale
Scheldecommissie
Het Secretariaat-Generaal is sinds
2006 waarnemer bij de Internationale Maascommissie en sinds 2015
bij de Internationale Scheldecommissie. Het doel is om samen
te werken rond onderwerpen met
betrekking tot water zoals klimaatadaptatie (overstromingsaspecten)
en met het oog op de grensoverschrijdende beheersing van calamiteuze verontreinigingen.

Schelderaad
De op 15 april 2014 formeel door
de Nederlandse en de Vlaamse
ministers van Transport ingestelde
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