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Beschikkingen  

BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een rechter en een 

plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof – M (2019) 2 

 
Het Benelux Comité van Ministers, 
 
Gelet op artikel 3, leden 1 tot en met 3, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van 
een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals laatst gewijzigd door het 
op 15 oktober 2012 te Luxemburg ondertekende Protocol, 
 
Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 7 juni 2018 akte heeft verleend van het 
ontslag, met ingang van 1 juli 2018, van de heer M.Y. Bonneur als rechter in het Benelux-
Gerechtshof,  
 
Op voordracht van de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, 
 
Heeft het volgende beslist: 
 

Artikel 1 
 
Mevrouw R. Kalden, plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof, wordt benoemd tot 
rechter in het Benelux-Gerechtshof. 
 

Artikel 2 
 
Mevrouw J.I. de Vreese-Rood, raadsheer in het Gerechtshof Den Haag, wordt benoemd tot 
plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof. 
 

Artikel 3 
 
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening. 
 
 
Gedaan te Luxemburg, op 12 maart 2019.   
 
 
 
De Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers, 
 
 
 
 
J. ASSELBORN 
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BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de reglementen van orde van het 

Benelux Comité van Ministers en van de Benelux Raad – M (2019) 3 

 
Het Benelux Comité van Ministers, 

 

Gelet op artikel 6, lid 2, onder a), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, gelezen in 

samenhang met de artikelen 11 en 14 van dat Verdrag, 

 

Overwegende dat het wenselijk is om beschikking M (60) 4 van het Comité van Ministers van de 

Benelux Economische Unie ter vaststelling van het reglement van orde van genoemd Comité, zoals 

gewijzigd door beschikking M (86) 3, alsook beschikking M (60) 9 van het Comité van Ministers van 

de Benelux Economische Unie ter vaststelling van het aantal afgevaardigden waaruit de Raad van de 

Economische Unie bestaat en beschikking M (60) 14 van het Comité van Ministers van de Benelux 

Economische Unie ter goedkeuring van het reglement van orde van de Raad van de Economische 

Unie, in lijn te brengen met de bepalingen van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, 

rekening houdend met de gevestigde institutionele praktijk,  

 

Heeft het volgende beslist: 

 

 

Artikel 1. Betreffende het Benelux Comité van Ministers 

 

1. Het in bijlage bij onderhavige beschikking opgenomen reglement van orde van het Benelux Comité 

van Ministers wordt vastgesteld. 

 

2. Beschikking M (60) 4 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie ter 

vaststelling van het reglement van orde van genoemd Comité, zoals gewijzigd door beschikking            

M (86) 3, wordt opgeheven. 

 

 

Artikel 2. Betreffende de Benelux Raad 

 

1. Beschikking M (60) 9 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie ter 

vaststelling van het aantal afgevaardigden waaruit de Raad van de Economische Unie bestaat, wordt 

opgeheven. 

 

2. Beschikking M (60) 14 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie ter 

goedkeuring van het reglement van orde van de Raad van de Economische Unie wordt opgeheven.   
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Artikel 3. Inwerkingtreding 

 

1. Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.  

 

2. Artikel 19 van het in bijlage bij onderhavige beschikking opgenomen reglement van orde van het 

Benelux Comité van Ministers vindt niet eerder toepassing dan de dag waarop het Verdrag over de 

Benelux Interparlementaire Assemblee, gedaan te Brussel op 20 januari 2015, in werking treedt.  

 

 

Gedaan te Luxemburg, op 9 april 2019. 

 

 

 

De Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers, 

 

 

 

 

J. ASSELBORN 
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BIJLAGE 

 

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET BENELUX COMITÉ VAN MINISTERS 

 

 

Artikel 1 (frequentie van bijeenkomsten)  

 

1. Het Comité van Ministers komt minstens een keer per jaar bijeen. 

 

2. In dringende gevallen komt het Comité van Ministers bijeen op verzoek van één van de Hoge 

Verdragsluitende Partijen. Dergelijk verzoek wordt gericht aan het Secretariaat-Generaal, dat het aan 

de andere twee Hoge Verdragsluitende Partijen meedeelt.  

 

3. De datum, de aanvangstijd en de plaats van een in lid 1 of 2 bedoelde bijeenkomst wordt bepaald 

in onderling overleg tussen de drie Hoge Verdragsluitende Partijen. Het Secretariaat-Generaal deelt 

ten minste vijftien dagen vóór de aanvang van de bijeenkomst aan het Comité van Ministers de 

datum, de aanvangstijd en de plaats van de bijeenkomst mede. 

 

  

Artikel 2 (samenstelling) 

 

1. Het Comité van Ministers is samengesteld uit ten minste één vertegenwoordiger op ministerieel 

niveau van elke Hoge Verdragsluitende Partij.  

 

2. Vóór iedere bijeenkomst deelt elke Hoge Verdragsluitende Partij de samenstelling van haar 

delegatie mee aan het Secretariaat-Generaal, dat de twee andere Hoge Verdragsluitende Partijen 

daarvan in kennis stelt. 

 

3. Indien de delegatie van een Hoge Verdragsluitende Partij uit meer dan één vertegenwoordiger op 

ministerieel niveau is samengesteld, deelt de betrokken Hoge Verdragsluitende Partij aan het 

Secretariaat-Generaal mee welke vertegenwoordiger als delegatiehoofd optreedt, en stelt het 

Secretariaat-Generaal de twee andere Hoge Verdragsluitende Partijen daarvan in kennis.  

 

 

Artikel 3 (andere deelnemers) 

 

1. Behoudens andersluidende beslissing, kunnen de leden van het Comité van Ministers zich door 

ambtenaren doen vergezellen of door andere personen in de functie van deskundigen. 

 

2. Naam en functie van de in de lid 1 bedoelde personen worden vóór de opening van de 

bijeenkomst aan het Secretariaat-Generaal medegedeeld. 
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Artikel 4 (deelname van het College van Secretarissen-Generaal)  
 
Een of meerdere leden van het College van Secretarissen-Generaal wonen de bijeenkomsten van het 
Comité van Ministers bij, behoudens andersluidende beslissing van het Comité van Ministers. 
 
 
Artikel 5 (ontwerpagenda) 
 
1. Het Secretariaat-Generaal zendt het Comité van Ministers de door de Raad opgestelde 
ontwerpagenda met de daarop betrekking hebbende stukken toe in elk der beide officiële talen. 
 
2. Het Secretariaat-Generaal zendt het Comité van Ministers de door de Raad voorbereide 
ministeriële ontwerpconclusies toe. Het Secretariaat-Generaal zendt het Comité van Ministers 
eveneens elke wijziging toe die daarin wordt aangebracht in onderling overleg tussen de drie Hoge 
Verdragsluitende Partijen. 
 
3. Het Secretariaat-Generaal deelt het Comité van Ministers de vraagstukken mede, welke niet op de 
ontwerpagenda voorkomen en waarvan na het verzenden daarvan, alsnog door een Hoge 
Verdragsluitende Partij behandeling is verzocht en zendt het Comité van Ministers de daarop 
betrekking hebbende stukken toe. 
 
4. Binnen het raam van de bevoegdheden van het Secretariaat-Generaal en na dit aan de Hoge 
Verdragsluitende Partijen te hebben meegedeeld, kan het College van Secretarissen-Generaal 
vraagstukken aan het Comité van Ministers voorleggen, op grond van een toelichtend document. 
 
 
Artikel 6 (agenda) 
 
Het Comité van Ministers stelt aan het begin van iedere bijeenkomst de agenda vast; het kan 
daaraan punten toevoegen, die niet op de ontwerpagenda voorkomen. 
 
 
Artikel 7 (voorzitterschap) 
 
1. Het voorzitterschap van het Comité van Ministers wordt bij toerbeurt en voor de duur van een 
kalenderjaar, te rekenen vanaf 1 januari 2012, bekleed door het hoofd van de Belgische, de 
Luxemburgse en de Nederlandse delegatie.  
 
2. De Voorzitter kan zich doen vervangen door een vertegenwoordiger op ministerieel niveau die lid 
is van de delegatie van de betrokken Hoge Verdragsluitende Partij. 
 
 
Artikel 8 (rol van de Voorzitter) 
 
De Voorzitter opent en sluit de bijeenkomst; hij leidt de besprekingen, brengt de voorstellen in 
stemming en kondigt de genomen besluiten en de door het Comité van Ministers vastgestelde 
conclusies af. 
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Artikel 9 (stemming) 
 
1. Ieder vraagstuk dat in stemming wordt gebracht dient schriftelijk te worden ingediend. 
 
2. Elk der drie Hoge Verdragsluitende Partijen beschikt over één stem en maakt haar standpunt 
bekend bij monde van het delegatiehoofd. 
 
3. Het Comité van Ministers besluit met algemene stemmen. De onthouding van een Hoge 
Verdragsluitende Partij verhindert niet dat een besluit wordt genomen. 
 
 
Artikel 10 (quorum) 
 
1. De besluiten van het Comité van Ministers zijn slechts geldig indien elk der Hoge Verdragsluitende 
Partijen op de bijeenkomst vertegenwoordigd is door ten minste één vertegenwoordiger op 
ministerieel niveau. 
 
2. Indien ten gevolge van onvoorziene omstandigheden niet aan het bepaalde in lid 1 kan worden 
voldaan, kan de bijeenkomst alsnog plaatsvinden, maar dient elk besluit naderhand bevestigd te 
worden overeenkomstig het bepaalde in lid 1 of lid 3.  
 
3. De besluiten van het Comité van Ministers kunnen worden genomen door middel van een 
schriftelijke stemming. Het ontwerp van een aldus te nemen besluit wordt door het Secretariaat-
Generaal aan het Comité van Ministers toegezonden, met inachtneming van de bevoegdheden van 
de andere instellingen van de Benelux Unie. Behoudens andersluidend bericht vanwege één der 
Hoge Verdragsluitende Partijen, zal het betrokken besluit als goedgekeurd worden beschouwd na het 
verstrijken van vijftien werkdagen te rekenen vanaf de dag waarop het Secretariaat-Generaal het 
ontwerp aan het Comité van Ministers heeft toegezonden.  
 
 
Artikel 11 (opstelling, ondertekening, notificatie en bekendmaking van officiële stukken) 
 
1. De beschikkingen, overeenkomsten, aanbevelingen en richtlijnen, alsook het gemeenschappelijk 
werkprogramma, de begroting, het jaarplan en het jaarverslag, worden door het Comité van 
Ministers in het Nederlands en in het Frans vastgesteld. 
 
2. De beschikkingen, aanbevelingen en richtlijnen worden uiterlijk binnen vijftien dagen voorzien van 
de handtekening van de Voorzitter, die tijdens de vaststelling ervan in functie was. 
 
3. Binnen acht dagen na ontvangst van de ondertekende beschikkingen, aanbevelingen en richtlijnen, 
doet het Secretariaat-Generaal een afschrift ervan toekomen aan de Hoge Verdragsluitende Partijen. 
Van de ondertekende richtlijnen doet het Secretariaat-Generaal tevens een afschrift toekomen aan 
de Raad en, voor zover dienstig, de ambtelijke werkgroepen of de commissies van onafhankelijke 
deskundigen. 
 

Binnen acht dagen na hun vaststelling, doet het Secretariaat-Generaal de tekst van de andere in lid 1 

genoemde documenten toekomen aan de Hoge Verdragsluitende Partijen. 
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De bepalingen van dit lid doen geen afbreuk aan eventuele bijzondere voorschriften inzake de 
kennisgeving of mededeling van de in lid 1 genoemde documenten aan welbepaalde instanties. 
 
4. De beschikkingen en aanbevelingen, alsook het gemeenschappelijk werkprogramma, het jaarplan 
en het jaarverslag, worden in het Benelux Publicatieblad bekendgemaakt, uitgezonderd 
beschikkingen van vertrouwelijke aard en beschikkingen ter opstelling van overeenkomsten. 
 
De overeenkomsten worden in het Benelux Publicatieblad bekendgemaakt, na hun ondertekening.  
 
Het Comité van Ministers beslist over de wenselijkheid van de bekendmaking van de richtlijnen in het 
Benelux Publicatieblad. 
 
5. De beleidsprioriteiten die overeenkomstig artikel 19, lid 5, worden meegedeeld door de Voorzitter 
van het Comité van Ministers of diens vervanger, worden opgesteld in overeenstemming met de 
Hoge Verdragsluitende Partijen, met ondersteuning door het Secretariaat-Generaal, op basis van het 
jaarplan. 
 
 
Artikel 12 (structuur van beschikkingen) 
 
1. De beschikkingen van het Comité van Ministers dragen het opschrift “BESCHIKKING VAN HET 
BENELUX COMITÉ VAN MINISTERS”, gevolgd door de aanduiding van het onderwerp. 
 
2. De beschikkingen van het Comité van Ministers bevatten: 
 
a) de formule ”Het Benelux Comité van Ministers”; 

 
b) de aanduiding van de bepalingen op grond waarvan de beschikking is genomen, voorafgegaan 

door de woorden “Gelet op”; 
 

c) zo nodig, de vermelding van de voorstellen, adviezen en raadgevingen, die verplicht zijn 
ingewonnen, voorafgegaan door het woord “Gezien”; 
 

d) eventueel de motivering, beginnende met het woord “Overwegende”; 
 

e) de formule “Heeft het volgende beslist”, gevolgd door de eigenlijke beschikking. 
 
3. De beschikkingen zijn onderverdeeld in artikelen. In het laatste artikel wordt de datum van 
inwerkingtreding van de beschikking vastgesteld. 
 
4. De beschikkingen worden besloten met de formule “Gedaan te ..............., op ..............”, waarbij als 
datum geldt die waarop het Comité van Ministers de beschikking tijdens zijn bijeenkomst heeft 
genomen of, bij schriftelijke procedure, die waarop de Voorzitter de beschikking heeft ondertekend. 
 
5. De beschikkingen gaan indien dienstig vergezeld van een gemeenschappelijke memorie van 
toelichting. 
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Artikel 13 (structuur van aanbevelingen, richtlijnen en beschikkingen tot opstelling van een 

overeenkomst) 

 

1. De aanbevelingen en de richtlijnen van het Comité van Ministers dragen het opschrift 

“AANBEVELING (of RICHTLIJN) VAN HET BENELUX COMITÉ VAN MINISTERS”. 

 

2. De voorschriften van artikel 12, leden 2 tot 4, zijn van overeenkomstige toepassing op de 

aanbevelingen en de richtlijnen, met dien verstande dat de formule bedoeld in artikel 12, lid 2, onder 

e), wordt vervangen door “Beveelt aan” of “Geeft de volgende richtlijn”. 

 

3. Voor beschikkingen tot opstelling van een overeenkomst, zijn de voorschriften van artikel 12, 

leden 1, 2, 4 en 5, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de formule bedoeld in 

artikel 12, lid 2, onder e), wordt vervangen door “Heeft de tekst opgesteld van ...............  

Deze tekst is hierbij gevoegd.  

Deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de Hoge Verdragsluitende Partijen teneinde, na 

ondertekening, in werking te worden gesteld overeenkomstig de grondwettelijke bepalingen van 

ieder der Hoge Verdragsluitende Partijen.” 

 

 

Artikel 14 (talen) 

 

Op verzoek van een delegatie wordt het in een der officiële talen van de instellingen van de Unie 

gesprokene, door bemiddeling van het Secretariaat-Generaal in de andere taal vertaald. 

 

 

Artikel 15 (notulen) 

 

1. Het Secretariaat-Generaal stelt de ontwerpnotulen op. Een samenvatting van de discussies wordt 

daarin opgenomen in beide officiële talen. Het ontwerp bevat bovendien de genomen besluiten en 

de door het Comité van Ministers vastgestelde conclusies, zoals afgekondigd door de Voorzitter 

overeenkomstig artikel 8. 

 

2. Het Secretariaat-Generaal legt de ontwerpnotulen voor aan aan de Hoge Verdragsluitende Partijen 

met het oog op de goedkeuring ervan door het Comité van Ministers. Behoudens opmerkingen door 

het Comité van Ministers, doet het Secretariaat-Generaal de goedgekeurde notulen toekomen aan 

de Hoge Verdragsluitende Partijen.  

 

3. De notulen van het Comité van Ministers worden niet aan derden toegezonden. Het Secretariaat-

Generaal draagt evenwel zorg voor de mededeling der genomen besluiten overeenkomstig de 

aanwijzingen van het Comité van Ministers. 

 

4. De door het Comité van Ministers vastgestelde conclusies kunnen middels een persbericht 

openbaar worden gemaakt. 
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Artikel 16 (mededelingen) 
 
1. Mededelingen bestemd voor het Comité van Ministers worden toegezonden aan het Secretariaat-
Generaal, dat deze doorgeleidt naar elk der Hoge Verdragsluitende Partijen. 
 
2. Mededelingen uitgaande van het Comité van Ministers, worden gedaan door tussenkomst van het 
Secretariaat-Generaal. 
 
 
Artikel 17 (samenstelling van ministeriële werkgroepen) 
 
1. De Hoge Verdragsluitende Partijen bepalen welke leden van de regeringen hun 
vertegenwoordigen in de ministeriële werkgroepen bedoeld in artikel 10 van het Verdrag tot 
instelling van de Benelux Unie. 
 
2. Indien een Hoge Verdragsluitende Partij aldus door meer dan één vertegenwoordiger wordt 
vertegenwoordigd, deelt zij aan het Secretariaat-Generaal mee welke vertegenwoordiger als 
delegatiehoofd optreedt. Het Secretariaat-Generaal stelt de andere twee Hoge Verdragsluitende 
Partijen daarvan in kennis. 
 
 
Artikel 18 (reglement van ministeriële werkgroepen) 
 
Onverminderd artikel 17 en voor zover verenigbaar met eventuele bijzondere voorschriften met 
betrekking tot de bevoegdheden of de werking van een ministeriële werkgroep, zijn de overige 
artikelen van dit reglement van overeenkomstige toepassing op de ministeriële werkgroepen, met 
uitzondering van artikel 1, lid 1. 
 
 
Artikel 19 (nadere regels over de relaties met de Benelux Interparlementaire Assemblee)  
 
1. In de betrekkingen met de Benelux Interparlementaire Assemblee treedt het Comité van Ministers 
op overeenkomstig artikel 16 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, zonder afbreuk te 
doen aan de uit het Verdrag van 20 januari 2015 over de Benelux Interparlementaire Assemblee 
voortvloeiende rechten en verplichtingen van de regeringen van de Hoge Verdragsluitende Partijen 
of van het Secretariaat-Generaal.  
 
2. Het Secretariaat-Generaal coördineert de in lid 1 bedoelde werkzaamheden tussen het Comité van 
Ministers en de Benelux Interparlementaire Assemblee.  
 
3. Het Comité van Ministers beantwoordt binnen een redelijke termijn de door de Benelux 
Interparlementaire Assemblee schriftelijk aan het Comité van Ministers gerichte adviezen, 
aanbevelingen en vragen, met inachtneming van artikel 5, lid 3, van het Verdrag van 20 januari 2015 
over de Benelux Interparlementaire Assemblee. Het Comité van Ministers kan zich niet-bevoegd 
verklaren. 
 
4. In voorkomend geval, beantwoordt het Comité van Ministers de door de Benelux 
Interparlementaire Assemblee aan het Comité van Ministers gerichte mondelinge vragen. 
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5. Bij het begin van elk voorzitterschap van het Comité van Ministers, worden door de Voorzitter van 

het Comité van Ministers de beleidsprioriteiten meegedeeld aan en besproken met de Benelux 

Interparlementaire Assemblee. De Voorzitter kan zich hiertoe doen vervangen overeenkomstig 

artikel 7, lid 2, van dit reglement, dan wel door een andere vertegenwoordiger die hij daartoe heeft 

gemachtigd. 

 

6. In overeenstemming met de Hoge Verdragsluitende Partijen, brengt de Secretaris-Generaal verslag 

uit over de voortgang en de uitvoering van het meerjarig gemeenschappelijk werkprogramma en het 

jaarplan. 

 

7. In voorkomend geval geldt het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 onverminderd de toepasselijke 

bepalingen van het reglement van orde van de Benelux Interparlementaire Assemblee. 

 

 

Artikel 20 (coördinatoren)  

 

Het contactpunt dat door een Hoge Verdragsluitende Partij is aangewezen overeenkomstig de 

Verklaring gedaan bij de ondertekening van het Verdrag van 17 juni 2008 tot herziening van het op 3 

februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, treedt op als 

coördinator in de betrekkingen tussen de Benelux Unie en de desbetreffende Hoge Verdragsluitende 

Partij. 

 

 

Artikel 21 (inwerkingtreding) 

 

Dit reglement wordt van kracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van beschikking M (2019) 3 

betreffende de reglementen van orde van het Benelux Comité van Ministers en van de Benelux Raad. 
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Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij beschikking M (2019) 3 van het Benelux Comité 
van Ministers betreffende de reglementen van orde van het Benelux Comité van Ministers en van 
de Benelux Raad 
 
Het reglement van orde van het Comité van Ministers uit 1960 wordt vervangen door een nieuw 
reglement van orde dat als bijlage bij onderhavige beschikking gaat (artikel 1). 
 
Op grond van artikel 13 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie van 17 juni 2008, is de 
Raad niet langer samengesteld zoals bepaald in artikel 25 van het Verdrag tot instelling van de 
Benelux Economische Unie van 3 februari 1958. Zodoende kan beschikking M (60) 9 ter vaststelling 
van het aantal afgevaardigden waaruit de Raad van de Economische Unie bestaat niet langer 
toepassing vinden en verdient het de voorkeur deze beschikking op te heffen (artikel 2, lid 1). 
 
Op grond van artikel 14 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie van 17 juni 2008, stelt de 
Raad zijn reglement van orde autonoom vast en is de in artikel 27, lid 1, van het Verdrag tot instelling 
van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958 bedoelde goedkeuring door het Comité van 
Ministers niet langer vereist. Op 28 februari 2019 heeft de Raad aldus een nieuw reglement van orde 
vastgesteld, waarvan de tekst volledigheidshalve hieronder is weergegeven. Zodoende dient 
beschikking M (60) 14 betreffende het oude reglement van orde van de Raad te worden opgeheven 
(artikel 2, lid 2). 
 
Het nieuwe reglement van orde van de Raad luidt als volgt: 
 
 

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE BENELUX RAAD 
 
 
Artikel 1 (bijeenkomsten) 
 
1. De Raad komt bijeen op een door de drie Hoge Verdragsluitende Partijen in onderling overleg 
vastgestelde datum, uur en plaats. Het Secretariaat-Generaal deelt ten minste vijftien dagen vóór de 
aanvang van de bijeenkomst aan de Raad de plaats, de datum en de aanvangstijd van de bijeenkomst 
mede.  
 
2. Elk verzoek van een Hoge Verdragsluitende Partij om een bijeenkomst van de Raad, wordt door 
het Secretariaat-Generaal aan de andere twee Hoge Verdragsluitende Partijen meegedeeld. 
 
 
Artikel 2 (samenstelling) 
 
1. De Raad is samengesteld uit ten minste één vertegenwoordiger van elke Hoge Verdragsluitende 
Partij op niveau van secretaris-generaal, directeur-generaal, dan wel een leidinggevende functie van 
een vergelijkbaar niveau. 
 
2. Iedere delegatie kan zich doen bijstaan door deskundigen.  
 
3. Vóór iedere bijeenkomst deelt elke Hoge Verdragsluitende Partij de samenstelling van haar 
delegatie mee aan het Secretariaat-Generaal, dat daarvan de twee andere Hoge Verdragsluitende 
Partijen in kennis stelt. 
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4. Indien de delegatie van een Hoge Verdragsluitende Partij uit meer dan één vertegenwoordiger als 

bedoeld in lid 1 is samengesteld, deelt de betrokken Hoge Verdragsluitende Partij aan het 

Secretariaat-Generaal mee welke vertegenwoordiger als delegatiehoofd optreedt, en stelt het 

Secretariaat-Generaal de twee andere Hoge Verdragsluitende Partijen daarvan in kennis. 

 

 

Artikel 3 (deskundigen) 

 

De Raad kan deskundigen uitnodigen om bijeenkomsten bij te wonen. 

 

 

Artikel 4 (deelname van het College van Secretarissen-Generaal) 

 

Een of meerdere leden van het College van Secretarissen-Generaal wonen de bijeenkomsten van de 

Raad bij, behoudens andersluidende beslissing van de Raad. 

 

 

Artikel 5 (ontwerpagenda) 

 

1. Het Secretariaat-Generaal zendt de Raad de in overeenstemming met de Hoge Verdragsluitende 

Partijen opgestelde ontwerpagenda met de daarop betrekking hebbende stukken toe in beide 

officiële talen. Op verzoek van één der Hoge Verdragsluitende Partijen of van het College van 

Secretarissen-Generaal kan een punt op de ontwerpagenda worden geplaatst. 

 

2. Het Secretariaat-Generaal deelt de Raad de vraagstukken mede, welke niet op de ontwerpagenda 

voorkomen en waarvan na het verzenden daarvan, alsnog behandeling is verzocht door een Hoge 

Verdragsluitende Partij, of door het College van Secretarissen-Generaal na dit aan de Hoge 

Verdragsluitende Partijen te hebben meegedeeld. Het Secretariaat-Generaal zendt de Raad tevens 

de daarop betrekking hebbende stukken toe. 

 

3. Iedere Hoge Verdragsluitende Partij kan het Secretariaat-Generaal verzoeken bepaalde stukken 

aan de Raad toe te zenden. 

 

 

Artikel 6 (agenda) 

 

De Raad stelt aan het begin van iedere bijeenkomst de agenda vast. De Raad kan daaraan punten 

toevoegen, welke niet op de ontwerpagenda voorkomen. 

 

 

Artikel 7 (voorzitterschap) 

 

1. Het voorzitterschap van de Raad wordt bij toerbeurt en voor de duur van een kalenderjaar, te 

rekenen vanaf 1 januari 2012, bekleed door het hoofd van de Belgische, de Luxemburgse en de 

Nederlandse delegatie.  
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2. De Voorzitter kan zich doen vervangen door een vertegenwoordiger op niveau van secretaris-

generaal, directeur-generaal, dan wel een leidinggevende functie van een vergelijkbaar niveau, die lid 

is van de delegatie van de betrokken Hoge Verdragsluitende Partij. 

 

 

Artikel 8 (rol van de Voorzitter) 

 

De Voorzitter opent en sluit de bijeenkomst; hij leidt de besprekingen en kondigt de genomen 

besluiten af, met inbegrip van de door de Raad voorbereide en door het Comité van Ministers vast te 

stellen ontwerpconclusies. 

 

 

Artikel 9 (stemming)  

 

1. Ieder vraagstuk dat in stemming wordt gebracht dient schriftelijk te worden ingediend, met 

inbegrip van de door de Raad voorbereide en door het Comité van Ministers vast te stellen 

ontwerpconclusies. 

 

2. Elk der drie Hoge Verdragsluitende Partijen beschikt over één stem en maakt haar standpunt 

bekend bij monde van het delegatiehoofd.  

 

3. De Raad besluit met algemene stemmen. De onthouding van een Hoge Verdragsluitende Partij 

verhindert niet dat een besluit wordt genomen. Meningsverschillen tussen de Hoge Verdragsluitende 

Partijen worden aan het Comité van Ministers voorgelegd.  

 

 

Artikel 10 (quorum) 

 

1. De besluiten van de Raad zijn slechts geldig indien elk der Hoge Verdragsluitende Partijen op de 

bijeenkomst vertegenwoordigd is door ten minste één vertegenwoordiger op niveau van secretaris-

generaal, directeur-generaal, dan wel een leidinggevende functie van een vergelijkbaar niveau. 

 

2. Indien ten gevolge van onvoorziene omstandigheden niet aan het bepaalde in lid 1 kan worden 

voldaan, kan de bijeenkomst alsnog plaatsvinden, maar dient elk besluit naderhand bevestigd te 

worden overeenkomstig het bepaalde in lid 1 of lid 3. 

 

3. De besluiten van de Raad kunnen worden genomen door middel van een schriftelijke stemming. 

Het ontwerp van een aldus te nemen besluit wordt door het Secretariaat-Generaal aan de Raad 

toegezonden, met inachtneming van de bevoegdheden van de andere instellingen van de Benelux 

Unie. Behoudens andersluidend bericht vanwege één der Hoge Verdragsluitende Partijen, zal de 

Raad geacht worden met het betrokken ontwerp te hebben ingestemd na het verstrijken van vijftien 

werkdagen te rekenen vanaf de dag waarop het Secretariaat-Generaal het ontwerp aan de Raad 

heeft toegezonden. 
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Artikel 11 (talen) 
 
Op verzoek van een delegatie wordt het in een der officiële talen van de instellingen van de Unie 
gesprokene, door het Secretariaat-Generaal in de andere taal vertaald. 
 
 
Artikel 12 (notulen) 
 
1. Het Secretariaat-Generaal stelt de ontwerpnotulen op. Een samenvatting van de discussies wordt 
daarin opgenomen in beide officiële talen. Het ontwerp bevat bovendien de genomen besluiten zoals 
afgekondigd door de Voorzitter overeenkomstig artikel 8, met inbegrip van van het ontwerp van de 
door het Comité van Ministers vast te stellen conclusies. 
 
2. Het Secretariaat-Generaal legt de ontwerpnotulen voor aan de Hoge Verdragsluitende Partijen 
met het oog op de goedkeuring ervan door de Raad. Behoudens opmerkingen door de Raad, doet 
het Secretariaat-Generaal de goedgekeurde notulen toekomen aan de Hoge Verdragsluitende 
Partijen.  
 
3. De notulen van de Raad worden niet aan derden toegezonden. Het Secretariaat-Generaal draagt 
evenwel zorg voor de mededeling der genomen besluiten overeenkomstig de aanwijzingen van de 
Raad. 
 
 
Artikel 13 (mededelingen) 
 
1. Mededelingen bestemd voor de Raad worden toegezonden aan het Secretariaat-Generaal, dat 
deze doorgeleidt naar elk der Hoge Verdragsluitende Partijen. 
 
2. Mededelingen uitgaande van de Raad, worden gedaan door tussenkomst van het Secretariaat-
Generaal. 
 
 
Artikel 14 (werkgroepen) 
 
1. Overeenkomstig artikel 12, onder b), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, stelt de 
Raad jaarlijks het aantal ambtelijke werkgroepen vast die nodig zijn ter uitvoering van het jaarplan 
van de Benelux Unie en geeft deze richtlijnen ten behoeve van hun werkzaamheden. De 
werkgroepen bepalen hun voorzitterschap. De opdracht en samenstelling van deze werkgroepen is 
afgestemd op wat ter zake in het jaarplan is bepaald. Hetzelfde is van overeenkomstige toepassing 
op commissies van onafhankelijke deskundigen.  
 
2. Het eerste lid doet geen afbreuk aan de toepassing door de Raad van artikel 12, onder b), van het 
Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, in uitvoering van een besluit van het Comité van Ministers 
of naar aanleiding van een voorstel van het Secretariaat-Generaal als bedoeld in artikel 21, lid 1, 
onder e), van dat Verdrag.  
 
3. In overeenstemming met de leden van bovengenoemde werkgroepen of commissies, roept het 
Secretariaat-Generaal de bijeenkomsten samen en stelt het de ontwerpagenda op. De leden van de 
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betrokken werkgroep of commissie kunnen steeds verzoeken dat een punt op de ontwerpagenda 
wordt geplaatst.   
 
 
Artikel 15 (Commissies en Bijzondere Commissies) 
 
De Raad past artikel 12, onder b), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie toe op de 
Commissies en de Bijzondere Commissies als bedoeld in artikel 32, lid 2, van dat Verdrag, voor zover 
dat niet onverenigbaar is met de bijzondere voorschriften die van toepassing zijn op deze 
Commissies en Bijzondere Commissies, zolang deze voorschriften niet zijn opgeheven. 
 
 
Artikel 16 (Comité van Juristen)  
 
1. Voor de voorbereiding van de besluiten van het Comité van Ministers die in de vorm worden 
gegoten van een beschikking, aanbeveling of richtlijn, of die betrekking hebben op de opstelling van 
een overeenkomst, wint de Raad het advies in van het Comité van Juristen, dat is samengesteld uit 
juridische experten aangewezen door de drie Hoge Verdragsluitende Partijen.  
 
2. Bovengenoemd Comité van Juristen brengt tevens advies uit over andere regelingen die tot stand 
worden gebracht in het kader van de Benelux Unie. 
 
 
Artikel 17 (begroting) 
 
1. Wat betreft het onderzoek van de ontwerpbegroting, handelt de Raad overeenkomstig het 
Financieel Reglement als bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter 
uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie. 
 
2. Voor het toezicht op de uitvoering van de begroting, voert de Raad de taken uit van de Raad van 
de Economische Unie overeenkomstig de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van 
artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie. Elke Hoge 
Verdragsluitende Partij is in dergelijk geval in de Raad vertegenwoordigd overeenkomstig beschikking 
M (2012) 4 van het van het Benelux Comité van Ministers tot vaststelling van het voorzitterschap van 
de Benelux Raad. 
 
 
Artikel 18 (coördinatoren)  
 
1. Het contactpunt dat door een Hoge Verdragsluitende Partij is aangewezen overeenkomstig de 
Verklaring gedaan bij de ondertekening van het Verdrag van 17 juni 2008 tot herziening van het op 3 
februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, treedt op als 
coördinator in de betrekkingen tussen de Benelux Unie en de desbetreffende Hoge Verdragsluitende 
Partij. 
 
2. De in lid 1 bedoelde contactpunten van de Hoge Verdragsluitende Partijen worden in een zo vroeg 
mogelijk stadium door het Secretariaat-Generaal geïnformeerd over de voorbereiding van besluiten 
van het Comité van Ministers die in de vorm worden gegoten van een beschikking, aanbeveling of 
richtlijn, of die betrekking hebben op de opstelling van een overeenkomst.   
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3. Een coördinatiecomité, dat is samengesteld uit de in lid 1 bedoelde contactpunten van de Hoge 

Verdragsluitende Partijen, bereidt de bijeenkomsten van de Raad voor en bewaakt ten behoeve van 

de Raad de afspraken betreffende overlegactiviteiten in het kader van de Benelux Unie alsmede de 

uitvoering van de genomen besluiten. 

 

De in lid 1 bedoelde contactpunten van de Hoge Verdragsluitende Partijen waken, ten behoeve van 

de Raad, over de opvolging van de uitvoering van het gemeenschappelijk werkprogramma.   

 

 

Artikel 19 (Inwerkingtreding) 

 

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag waarop beschikking M (60) 14 van het Comité 

van Ministers van de Benelux Economische Unie ter goedkeuring van het reglement van orde van de 

Raad van de Economische Unie wordt opgeheven. 
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BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend 

advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof – M (2019) 4 

 
Het Benelux Comité van Ministers, 

 

Gelet op artikel 3, leden 1 tot en met 3, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van 

een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals laatst gewijzigd door het 

op 15 oktober 2012 te Luxemburg ondertekende Protocol, 

 

Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 18 januari 2019 akte heeft verleend van het 

ontslag, met ingang van 1 april 2019, van de heer Dirk Thijs als plaatsvervangend advocaat-generaal 

bij het Benelux-Gerechtshof,  

 

Op voordracht van de Belgische minister van Justitie, 

 

Heeft het volgende beslist: 

 

 

Artikel 1 

 

Mevrouw Ria Mortier, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie van België, wordt benoemd tot 

plaatsvervangend advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof. 

 

 

Artikel 2 

 

Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening. 

 

 

Gedaan te Luxemburg, op 17 mei 2019.   

 

 

 

De Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers, 

 

 

 

 

J. ASSELBORN 
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Jaarplan  

JAARPLAN 2019  

 

Het jaarplan 2019 van de Benelux Unie, vastgesteld door het Benelux Comité van Ministers 

overeenkomstig artikel 6, lid 2, onder d), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, wordt 

gepubliceerd als bijlage I die een integrerend bestanddeel uitmaakt van het Benelux Publicatieblad 

van heden. 

 

 

 

Jaarverslag  

JAARVERSLAG 2018  

 

Het jaarverslag 2018 van de Benelux Unie, vastgesteld door het Benelux Comité van Ministers 

overeenkomstig artikel 6, lid 2, onder e), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, wordt 

gepubliceerd als bijlage II die een integrerend bestanddeel uitmaakt van het Benelux Publicatieblad 

van heden. 

 
 

http://www.benelux.int/files/8315/4929/4571/JAARPLAN_2019.pdf
http://www.benelux.int/files/7915/6032/6576/JAARVERSLAG_2018_-_06.06.2019_DEF.pdf
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