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Politieke verklaring  
van de Benelux regeringen 

 
 
 
De ondertekening van een nieuw Benelux-Verdrag biedt de gelegenheid om terug te 
blikken op het 50-jarige bestaan van onze organisatie. Deze halve eeuw aan 
samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg heeft onze landen ontzettend veel 
opgeleverd en is een bron van inspiratie geweest voor vele anderen.  
 
Aanvankelijk stond uiteraard de bevordering van het vrije verkeer van personen, 
goederen en diensten tussen onze drie landen voorop. Onze organisatie heeft de Europese 
Gemeenschappen hierin tot voorbeeld gediend.  
 
Later vond het Akkoord van Schengen van 1985, waarbij inmiddels bijna alle lidstaten 
van de Europese Unie zijn aangesloten, zijn oorsprong in de Benelux. Het resultaat 
hiervan is één grote zone zonder controles aan de binnengrenzen. Voortbouwend op wat 
al is bereikt, willen wij ons opnieuw engageren en onze samenwerking onder een 
vernieuwde Benelux versterken. 
 
Het nieuwe verdrag schept het geëigende kader hiervoor. Het is op een modernere leest 
geschoeid en opent de weg om een meer dynamische invulling te geven aan onze 
samenwerking in een veranderende internationale en maatschappelijke context. Onze 
regeringen zijn vastbesloten dit proces politiek te sturen en de Benelux nieuw leven in te 
blazen. Dit zal met name gestalte krijgen in gezamenlijke meerjarenplannen die geregeld 
worden bijgewerkt. Deze plannen zijn samengesteld uit drie delen die overeenkomen met 
de doelstellingen in het vernieuwde Benelux-verdrag: 1) economische unie 2) duurzame 
ontwikkeling en 3) samenwerking op de terreinen van justitie en binnenlandse zaken. 
Daarmee moet de samenwerking geregeld kunnen worden bijgesteld teneinde blijvend 
een voortrekkersrol te spelen in de Europese Unie en de doeltreffendheid van de 
grensoverschrijdende samenwerking tussen onze drie staten op alle niveaus nog te 
vergroten.  
 
Dit vernieuwde kader moet het ook mogelijk maken om als Benelux binnen de Europese 
Unie nauwer gaan samenwerken op onder meer institutioneel gebied en op het terrein van 
het gemeenschappelijke buitenlands- en veiligheidsbeleid. De implementatie van het 
Verdrag van Lissabon met inachtneming van het institutionele evenwicht en van de 
communautaire methode en de standpuntbepaling van de Europese Unie ten opzichte van 
de Westelijke Balkanlanden zijn actuele voorbeelden hiervan.  
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In een uitgebreide Unie van 27 landen is er alle aanleiding voor de Benelux om op een 
breed terrein met één stem te spreken. Om onze samenwerking nog meer kracht bij te 
zetten, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken besloten om naast de traditionele 
ontmoetingen voorafgaand aan de Raden Algemene Zaken en Externe Betrekkingen en 
aan de Europese Raden, ook aan het begin van elk EU-voorzitterschap bijeen te komen. 
Dan kunnen wij onze standpunten voor langere termijn op elkaar afstemmen om onze 
stempel te drukken op de EU-besluitvorming.  
 
Daarnaast willen wij als Benelux de banden versterken met omliggende landen en regio’s 
alsook met andere regionale groeperingen zoals de drie Baltische staten en de 
Visegradlanden. Ook in dit verband kan de Benelux een voortrekkersrol spelen. Het 
nieuwe verdrag voorziet daarin uitdrukkelijk. 
 
Onze landen staan voor dezelfde uitdagingen, zowel waar het gaat om sociaal-
economische vraagstukken, als meer in het algemeen grote maatschappelijke kwesties. 
Wanneer de voor deelonderwerpen verantwoordelijke leden van al onze regeringen elkaar 
met grotere regelmaat ontmoeten, kunnen deze gezamenlijke uitdagingen het hoofd 
worden geboden. Ook de Benelux-regeringsleiders zullen de frequentie van hun 
onderlinge ontmoetingen indien mogelijk verder opvoeren, vergezeld van de ministers 
van Buitenlandse Zaken. 
 
De Benelux zal nieuwe taken vervullen, een nieuwe strategie ontwikkelen en een nieuwe 
politieke sturing krijgen. Het komt er voor onze organisatie op aan om zijn relevantie te 
behouden in een andere wereld, niet alleen met het oog op haar politieke en economische 
macht, maar ook, en vooral, met het oog op het leveren van innovatieve oplossingen voor 
alle Europeanen. Juist dezer dagen is de samenwerking bij de Europese agenda zeer 
actueel. De uitslag van het Ierse referendum over het Verdrag van Lissabon heeft Europa 
onmiskenbaar voor een serieus probleem gesteld. De Benelux is ervan overtuigd dat de 
Europese samenwerking en integratie moeten worden voortgezet; in het belang van onze 
burgers en alle Europeanen. De regeringen van de Benelux-landen spannen zich in voor 
een snelle afronding van hun nationale ratificatieprocessen van het Verdrag van Lissabon. 
Het is belangrijk dat de komende Europese Raad zich bezint op de ontstane situatie. Wij 
moeten daartoe de Ierse regering in de gelegenheid laten eerst haar eigen analyse daarvan 
op te stellen. 
 


