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PRIORITEITEN VAN 
HET NEDERLANDSE 
VOORZITTERSCHAP

Op 1 januari 2023 heeft Nederland het jaarlijks roterende voorzitterschap van de Benelux 
Unie overgenomen van Luxemburg. De Benelux kent een sterk geïntegreerde markt en de 
economieën van de drie landen zijn nauw met elkaar verweven. Vanwege deze kenmer-
ken fungeert de Benelux tevens als een proeftuin voor Europa. Het belang van verder-
gaande regionale integratie door de Benelux wordt erkend in artikel 350 van het Verdrag 
betreffende de Werking van de EU. De Benelux was als zodanig voorloper van de EU en 
de drie Benelux-landen behoren tevens tot de grondleggers van de Europese Unie (EU). 
De onderlinge verwevenheid tussen de drie landen is met name, maar niet uitsluitend, 
goed zichtbaar aan de binnengrenzen van de Benelux, waar inwoners, bedrijven en orga-
nisaties bijna vanzelfsprekend met elkaar samenwerken op alle mogelijke terreinen. De 
innovatieve stappen die de Benelux als proeftuin neemt, dragen op hun manier bij aan het 
structureel versterken van de EU (via bijvoorbeeld het versterken van de interne markt) 
en het mitigeren van risicovolle strategische afhankelijkheden (via verduurzaming en in 
het bijzonder de duurzame energietransitie).

Nederland zal tijdens het Nederlandse Benelux-voorzitterschap zoveel mogelijk naar de 
output van de Benelux kijken tegen de achtergrond van huidige (geo)politieke ontwik-
kelingen. Dat betekent in eerste instantie een focus van het voorzitterschap op de in-
terne markt en ten tweede op vergroening, in het bijzonder de duurzame energietransi-
tie. De Covid-19-crisis onderstreepte wederom het essentiële belang om het vrije verkeer 
van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de interne markt te waarborgen.  
Geoliede grensoverschrijdende samenwerking is daarbij een belangrijke voorwaarde en 
mede daarom de derde prioriteit van het Nederlandse voorzitterschap. Tenslotte is veili-
gheid de vierde en laatste prioriteit tijdens het Nederlandse voorzitterschap in 2023. 
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Interne markt

Nederland benadrukt dat samenwerking in de Benelux op het vlak van de interne markt een belangrijke 
pijler is van de Benelux-samenwerking. Daarnaast werkt Nederland graag aan nadere afstemming en nau-
were samenwerking op het vlak van de Europese interne markt binnen de Benelux. De Benelux-landen 
starten een regelmatige uitwisseling over actuele ontwikkelingen op de interne markt. Zij wisselen stand-
punten uit over lopende Europese wetgevingstrajecten en verkennen nauwere samenwerking. Ook werken 
zij aan impulsen voor de Europese interne-marktagenda, meer specifiek aan een toekomstige Europese 
interne-marktstrategie. Genoemde impulsen dienen mede als input voor het werkprogramma van de Euro-
pese Commissie die in 2024 aantreedt.

Verder is Nederland er voorstander van dat ook vanuit het perspectief van de gebruiker, oftewel de burger 
of de ondernemer, en op bedrijfsniveau (met micro-data) goed naar het functioneren van de interne markt 
wordt gekeken. Feiten en behoeften uit de praktijk zijn een belangrijke bron voor beleidsontwikkeling voor 
de interne markt. Via de Benelux wil Nederland de analyse van ontwikkelingen op de interne markt inzetten 
om vervolgstappen te kunnen bepalen.

Duurzame energietransitie

Regionale energiesamenwerking is van groot belang in de huidige tijden. Regionale samenwerking kan de 
leveringszekerheid van energie versterken en bijdragen aan een efficiëntere en snellere energietransitie. Op 
momenten kan de Benelux ook een rol spelen in de Europese discussies over energieprijzen, leveringsze-
kerheid, marktintegratie, de hervorming van de elektriciteitsmarkt, de ontwikkeling van offshore netverbin-
dingen en wind-op-zee-projecten. Dit verloopt het beste via de Pentalaterale samenwerking (Nederland, 
België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en de North Seas Energy Cooperation 
(NSEC) waarvan de Benelux het secretariaat voert en waarvan Nederland komend jaar ook voorzitter is. 

Ten aanzien van leveringszekerheid van energie dienen de bestaande (Benelux) overlegplatformen zoals het 
Gasplatform en het Pentalaterale overleg te worden ingezet en waar mogelijk te worden versterkt. Als het 
gaat om het aanpakken van de hoge energieprijzen zet Nederland in op het monitoren van de energiebe-
voorrading en het verder integreren van de energiemarkten. Voor de lange termijn moet de inzet gericht 
zijn op de transitie naar een overwegend hernieuwbaar energiesysteem, waarvoor Nederland onder andere 
inzet op de uitrol van hernieuwbare energie op de Noordzee, waterstof, en het bevorderen van flexibiliteit. 

Dat geldt ook voor de Benelux-inspanningen op het vlak van circulaire economie. Nederland zet in op een 
volledig circulaire Benelux-economie in 2050 en bepleit ambitieuze en scherpe doelen op EU-niveau. De 
Benelux is een platform voor kennisdeling om circulariteit verder op te volgen en verder vorm te geven. 
Hierbij wordt naar complementariteit en toegevoegde waarde gezocht ten opzichte van de initiatieven die 
op Europees niveau worden genomen.
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Grensoverschrijdende samenwerking

Met name op het gebied van grensoverschrijdende vraagstukken liggen er nog kansen als het gaat om 
het effectief benutten van het Benelux juridisch instrumentarium. Naast de specifieke toepassing van het 
Benelux juridisch instrumentarium op grensbelemmeringen blijft het ook van belang om oog te houden 
op de veelzijdigheid van mogelijkheden die het Benelux juridisch instrumentarium reeds biedt op andere 
beleidsterreinen. Het Nederlandse voorzitterschap zal in 2023 daarom ook inzetten op de verdere promotie 
en het vergroten van de bekendheid van de juridische instrumenten van de Benelux in bredere zin. Het is 
van belang dat de mogelijkheden die het juridisch instrumentarium van de Benelux biedt adequaat worden 
meegenomen in de zoektocht naar oplossingsrichtingen.  

Veiligheid

De Benelux-landen worden geconfronteerd met een toename van georganiseerde ondermijnende crimina-
liteit. Nederland zet in 2023 via het Benelux-voorzitterschap in op een integrale aanpak hiervan. Met het 
Benelux-Politieverdrag zal de grensoverschrijdende politiële samenwerking in het kader van de voorkoming 
het onderzoek en de opsporing van strafbare feiten en de handhaving van de openbare orde en veiligheid 
verder intensiveren. Tezamen met de verschillende nationale juridische en beleidsinstrumenten, gericht 
op de aanpak van georganiseerde criminaliteit, vormt het in gezamenlijkheid een basis voor deze integrale 
aanpak.

Nederland zet tevens in op ondertekening van het Benelux-Verdrag ter verbetering en versterking van de 
grensoverschrijdende samenwerking inzake de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het 
werk en van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden (‘sociale fraude’).


