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VOORZITTERSCHAP

In 2021 was België voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie met als leidraad de banden tussen 
de Benelux en de Europese Unie intenser te maken. 

Daarbinnen werden drie prioriteiten naar voor geschoven. De eerste prioriteit was de verdieping van de interne 
markt, met bijzondere aandacht aan het verminderen van de territoriale leveringsbeperkingen en de digitalise-
ring. De tweede prioriteit was het bevorderen van duurzaamheid, op vlak van energie, mobiliteit en economie. De 
derde prioriteit was het verhogen van de veiligheid, met name de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het 
terrorisme. Bij dit alles hechtte het Belgisch Voorzitterschap belang aan tastbare resultaten met een reële impact 
op het leven van burgers en ondernemers. 

Tijdens het Belgisch Voorzitterschap ontvouwde de Benelux Unie ook haar gezamenlijke toekomstplannen in een 
nieuw gemeenschappelijk werkprogramma 2021-2024.

Ook werd onder Belgisch Voorzitterschap, samen met het Benelux-parlement, het Jongerenparlement heropge-
start. Centraal thema was het Klimaat.

2021 bleef een jaar waar crisisbeheering in diverse domeinen hoog op de agenda stond. Er werd een boost gege-
ven aan een intensere samenwerking rond onder meer de COVID-19-pandemie, de overstromingen, klimaatpro-
blematiek… ook met andere Europese partners.  

Zo werden COVID-platforms die in 2020 van start gingen voortgezet waar Noordrijn-Westfalen, de Grande  Région 
(Grand-Est) en Hauts-de-France deel van uitmaakten. 

DE INTERNE MARKT VERDIEPEN

• De economieministers van de Benelux lanceerden een nieuw webportaal (retail.benelux.int) om grensoverschrijdende onder-
nemerschap te ondersteunen.

• Young professionals op zoek naar een baan in het buitenland kregen een duwtje in de rug dankzij diploma-erkenning tussen de 
Benelux-landen en de Baltische Staten.

• De Belgische Minister Sophie Wilmes ondertekende, met de Belgische Minister Petra De Sutter, een Benelux-aanbeveling om 
een stabiele 5G-dekking over de landsgrenzen heen te verzekeren.

• In een gezamenlijke brief riepen de Benelux-landen de Europese Commissie op om wetgevende maatregelen te overwegen 
tegen territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel en deden daarbij ook voorstellen.

• De ministers en staatssecretarissen van Energie van Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland 
stelden binnen het Pentalateral Energy Forum een gezamenlijke visie op over waterstof. 

• De Noordzeelanden (bekend als “NSEC” - België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Zweden, Nederland en 
Noorwegen) en de Europese Commissie namens de EU hebben hun politieke verklaring hernieuwd en hun samenwerking ver-
diept om de ambitieuze doelstellingen rond offshore-windenergie voor 2030 en 2050 te halen.

https://retail.benelux.int/nl/


DUURZA AMHEID BEVORDEREN

• De Belgische Minister van Klimaat, Zakia Khattabi, lanceerde op de COP26 in Glasgow een Benelux digitaal Klimaatplatform 
om de groene transitie in de Benelux-regio te versnellen.

• De Benelux-landen verscherpten de consumentenveiligheid rond bepaalde huishoudproducten met bamboe additieven.
• Met de oprichting van een gemeenschappelijke dienst tussen de Benelux-landen (benelux-idro.eu) wordt grensoverschrij-

dende elektrische mobiliteit gefaciliteerd.
• Benelux-ministers ondertekenden een verklaring voor het versterken van grensoverschrijdende samenwerking rond lucht-

kwaliteit en volksgezondheid.
• Zes gemeenten en twee provincies (uit Vlaanderen en Nederland) van het ‘North Sea Port District’ hebben een Benelux 

Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) opgericht om over de grens heen nog intensiever samen te werken rond 
duurzaamheid, leefkwaliteit en mobiliteit. 

VEILIGHEID VERSTERKEN
• België ratificeerde het nieuwe Benelux-politieverdrag dat de grensoverschrijdende veiligheidssamenwerking zal verster-

ken.
• Een nieuwe impuls werd gegeven aan het zogenoemde ‘Hazeldonkoverleg’ waarbij de Benelux-landen met Frankrijk geza-

menlijke acties op touwen zetten tegen drugstoerisme en drugshandel.
• Op initiatief van het Belgisch Voorzitterschap ondertekenden de directeuren-generaal van de crisiscentra van 20 Europese 

landen een protocol voor meer internationale samenwerking tijdens crisissituaties.
• Politiechefs van de Benelux en Noordrijn-Westfalen beslisten om de preventie en de strijd tegen cybercrime samen op te 

voeren.
• De Benelux-landen, vertegenwoordigd door o.a. de Belgische Staatssecretaris Sammy Mahdi, ondertekenden een akkoord 

om de samenwerking te intensiveren rond procedures voor verzoekers van internationale bescherming (Dublinprocedures).

“België blikt terug op een geslaagd Benelux-voorzitterschap.

Ik blijf ervan overtuigd dat de Benelux-samenwerking noodzakelijker en relevanter is dan ooit 
en dat de Benelux Unie haar rol ten volle kan spelen en kan bijdragen tot het aangaan van de 
vele uitdagingen waarvoor wij staan, in aanvulling op de Europese Unie. 

De Benelux is niet alleen een laboratorium voor Europese samenwerking, maar ook een voor-
beeldig model van regionale integratie en een motor en bron van inspiratie voor andere regio’s 
in Europa en daarbuiten.”

Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken van België, Voorzitster Benelux Comité van Ministers in 2021, Sophie Wilmès
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Op 16 december bevestig-
den de premiers van België, 
Nederland en Luxemburg 
tijdens een Benelux-Top hun 

engagement om hun samen-
werking te blijven versterken, 

zowel tussen de Benelux-landen 
als op Europees vlak.

https://benelux-idro.eu/nl

