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In 2015 en 2016 is Maya Detiège voorzitter van het Beneluxparlement; zij wordt bijgestaan door ondervoorzitters 
André Postema (Nederland)en Marcel Oberweis (Luxemburg).

Het Belgisch voorzitterschap neemt een aanvang met de ondertekening van een nieuw verdrag over de Benelux 
Interparlementaire Assemblee.

Gedurende 2015-2016 neemt deze modernisering concreet vorm en worden de hervormingen, die op het einde van 
het Luxemburgse voorzitterschap werden goedgekeurd, verder op de rails gezet en ten uitvoer gebracht.

De focus ligt op een grotere politieke sturing, een grotere zichtbaarheid van de assemblee en een verdere 
professionalisering van het Parlement.

De politieke sturing van de Benelux is inmiddels een vanzelfsprekendheid geworden. Enerzijds is er nu een duidelijke 
afstemming van het jaarprogramma van het Beneluxparlement op de jaarplannen van de Benelux Unie. Door de 
structurele samenwerking met het Secretariaat-generaal van de Unie, en meer bepaald met het College, wordt een 
expertise aangereikt voor thema’s waarop het Parlement zich wil toeleggen. Anderzijds geeft het parlement de aanzet 
naar beleidsinitiatieven die dan via de Benelux Unie in de drie landen worden geconcretiseerd.

De plenaire vergaderingen, en ook de commissiedagen, kunnen telkens rekenen op de deelname van tal van 
regeringsleden. Ook prominente sprekers en Europees commissarissen zijn aanwezig.

Met de jaarlijkse plenaire themadebatten is er een weg ingeslagen waarbij de hand wordt gereikt naar de nationale 
parlementen en deelparlementen van onze drie landen.

Dat de leden van het Bureau van het Beneluxparlement worden uitgenodigd op de jaarlijkse Benelux Top van Eerste 
ministers, bewijst dat het Beneluxparlement ernstig wordt genomen en vooruitgang boekt. De thema’s die hierbij 
aan bod komen, zoals “banen en groei”, de “gemeenschappelijke handelsmissies” en de “digitale agenda”, worden 
opgenomen in de jaarprogramma’s van het Parlement.

De hervormingen van het Beneluxparlement hadden ook betrekking op de ondersteuning van de assemblee. Via een 
nieuwe webstek komen de beleidsdocumenten nu op tijd op het intranet zodat de vergaderingen beter kunnen worden 
voorbereid.

Er is ook gewerkt aan de zichtbaarheid, de publieke uitstraling en de communicatie van het Beneluxparlement. Zo is de 
tweejaarlijkse uitreiking van Benelux-awards en -prijzen een unieke gelegenheid om het Beneluxparlement in de kijker 
te zetten.

Er is bewezen dat de Benelux een uniek platform is om verder te gaan in de integratie als hiervoor op Europees niveau 
geen draagvlak is. De structurele samenwerking met andere regionale samenwerkingsverbanden en interparlementaire 
assemblees, zoals de Baltic Assembly en de Nordic Council, werd gerationaliseerd en toegespitst op thema’s die in al 
deze landen hoog op de agenda staan.

Men kan niet ontkennen dat de samenwerking binnen het Beneluxparlement tijdens het Belgisch voorzitterschap meer 
dan één succes op de teller heeft gezet. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste hoogtepunten.
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20 januari 2015

Ondertekening van het nieuwe Verdrag 
over de Benelux Interparlementaire 
Assemblee

De regeringen van de drie landen, met inbegrip, wat België betreft, van de gemeenschaps-en en 
gewestregeringen, ondertekenen in het Egmontpaleis te Brussel het nieuwe verdrag over het 
Beneluxparlement. Dit Verdrag moderniseert de werkwijze van de interparlementaire assemblee, 
in lijn met eerdere aanbevelingen van de parlementsleden zelf. De voorzitster, Maya Detiège, geeft 
een toelichting over de invulling van de nieuwe werking van het Parlement en over de prioriteiten 
van het Belgisch voorzitterschap.

2 maart 2015

Papierarm douanevervoer tussen de 
havens van Antwerpen en Rotterdam

Het Secretariaat-generaal van het Comité van Ministers organiseert een event in de haven van 
Antwerpen naar aanleiding van de lancering van het pilootproject over papierarm douanevervoer 
per vrachtschip tussen de containerterminals van Antwerpen en Rotterdam, in aanwezigheid van de 
heer Johan Van Overtveldt, Belgisch minister van Financiën. Dit project sluit aan bij de activiteiten 
van het Parlement in het kader van samenwerking tussen de havens.

27 maart 2015

Plenair themadebat: Internationale 
operaties en militaire samenwerking 
binnen de Benelux: kans of bedreiging 
van de soevereiniteit? 

In het kader van het opzet van het Beneluxparlement voor meer politieke sturing en de nationale 
parlementen beter te betrekken bij de werkzaamheden, wordt voor het eerst een plenair themadebat 
met een Europese en internationale dimensie georganiseerd te Brussel. Enkele prominente sprekers 
zoals de heer Willy Claes, toenmalig secretaris-generaal van de NAVO, de heer Raimonds Vejonis, 
minister van Defensie van Letland en voorzitter van de Raad van Ministers van Defensie van de 
Europese Unie en de voorzitters van de vakcommissies van de drie landen zijn hierbij aanwezig.
Op dezelfde plenaire vergadering wordt ook een “Decision on priorities of cooperation in 2015-
2016” ondertekend tussen het presidium van de Baltische Assemblee en het Beneluxparlement, 
die de verderzetting van de structurele samenwerking inzake raakpunten tussen deze assemblees 
onderschrijft.

1 april 2015

Ontmoeting met de heer Didier 
Reynders, vice-eersteminister en 
minister van Buitenlandse Zaken en 
Europese Zaken, voorzitter van het 
Comité van Ministers

De voorzitter van het Comité van Ministers, de heer Didier Reynders, ontmoet een delegatie van het 
Beneluxparlement in het Egmontpaleis. Er wordt van gedachten gewisseld over de prioriteiten van 
het Beneluxparlement en van het Belgisch voorzitterschap van het Comité van Ministers om zo de 
gezamenlijke bekommernissen in kaart te brengen en beter op elkaar af te stemmen.

20 april 2015

Aanwezigheid van de heer Bart 
Tommelein, staatssecretaris voor 
Bestrijding van de sociale fraude, 
Privacy en Noordzee in de commissie 
Justitie en Veiligheid

De heer Bart Tommelein geeft op de commissiedag van 20 april 2015 een uiteenzetting over zijn 
beleid inzake de bescherming van de privacy en gegevensuitwisseling. Er wordt van gedachten 
gewisseld over de meerwaarde van de Beneluxsamenwerking ter zake.

21 april 2015

Ontmoeting met vertegenwoordigers 
van de Beneluxinstellingen

De vertegenwoordigers van de verschillende Beneluxinstellingen ontmoeten elkaar in Brussel en 
kaarten de problemen aan binnen hun instelling. De inspanningen van het Beneluxparlement leiden 
er bijvoorbeeld toe dat het Beneluxgerechtshof de enige beroepsinstantie wordt inzake merken en 
modellen. Dit is niet alleen kostenbesparend voor de burgers, door de beroepsprocedure op één 
plaats te centraliseren, verloopt de procedure ook meer uniform, sneller en goedkoper.

29 april 2015

Top van de Benelux-regeringsleiders 
over banen en groei, Brussel

Een delegatie van het Beneluxparlement wordt voor het eerst uitgenodigd op de top van de 
Benelux-regeringsleiders in Hertoginnedal in Brussel. De voorzitster geeft er een toelichting over de 
werking van het Beneluxparlement. Eerste Minister Charles Michel, minister-president Mark Rutte 
en premier Xavier Bettel ondertekenen een actieplan voor banen en groei.

18 mei 2015

Ondertekening van de Benelux-
beschikking over de automatische 
wederzijdse generieke niveau-
erkenning van diploma’s in het hoger 
onderwijs

De Beneluxministers bevoegd voor Hoger Onderwijs ondertekenen een besluit waardoor niveau-
erkenning van diploma’s hoger onderwijs automatisch gebeurt binnen de Benelux. Het resultaat van 
de voorafgaande talloze inspanningen, conferenties en aanbevelingen van het Parlement.
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12-13 juni 2015

Plenaire zitting, Brussel, Senaat

Deze plenaire zitting wordt bijgewoond door regeringsleiders en vooraanstaande sprekers.Zo 
geeft de heer Didier Reynders, Belgisch vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en 
Europese Zaken, een voorstelling van het jaarverslag en het verslag buitenlands beleid van de Unie.
De ambassadeur van het groothertogdom Luxemburg, de heer Christian Braun licht de prioriteiten 
toe van het Luxemburgse voorzitterschap van de Europese Unie. Mevrouw Viviane Reding, gewezen 
Europees commissaris en lid van het Europees Parlement, geeft haar visie met betrekking tot de 
oprichting van een Benelux telecomzone. Bij de debatten met betrekking tot sociale dumping 
enerzijds, en privacy anderzijds, is ook de bevoegde Belgische staatssecretaris, de heer Bart 
Tommelein, aanwezig.

29 juni 2015

Aanwezigheid van mevrouw Marie-
Christine Marghem, minister van 
Energie, Leefmilieu en Duurzame 
Ontwikkeling in de verenigde 
commissies Economie, Landbouw 
en Visserij & Financiën en Mobiliteit 
& Ruimtelijke Ordening, Milieu en 
Klimaat

Op de commissiedag geeft de bevoegde minister nadere uitleg over de bevoorrading van 
elektriciteit in de Benelux, dit mede ter voorbereiding van de week van de energie die in oktober 
2015 door het secretariaat-generaal van het Comité van ministers wordt georganiseerd. De 
voorzieningszekerheid, de verbetering van het concurrentievermogen en een duurzaam perspectief 
zijn hierbij de kernpunten. Er wordt van gedachten gewisseld over de Benelux als promotor van 
alternatieve brandstoffen en de cruciale rol van de Benelux in de ontwikkeling van een off-shore 
elektriciteitsnetwerk.

23 september 2015

Conferentie van de Benelux Unie “De 
strijd tegen de grensoverschrijdende 
sociale fraude in de Benelux”

Staatssecretaris Bart Tommelein ondertekent op het Secretariaat-generaal van het Benelux Comité 
van Ministers een verklaring over nauwere samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende 
sociale fraude, mede het gevolg van de veelvuldige werkzaamheden van het Beneluxparlement ter 
zake.

25 september 2015

Aanwezigheid van een 
vertegenwoordiger van het kabinet 
van mevrouw Annemie Turtelboom, 
viceminister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Begroting, Financiën en Energie

Ter voorbereiding van de week van de energie en in aansluiting met de commissiedag van 29 juni, 
geeft een vertegenwoordiger van het kabinet van mevrouw Turtelboom uitleg over het beleid van de 
Vlaamse regering over alternatieve brandstoffen, tevens een prioriteit voor het Beneluxparlement.

9 oktober 2015

Conferentie van het Beneluxparlement 
“Smart Cities in de praktijk – 
Verbinding van oud en nieuw” 
Deventer, Nederland

Na een eerste conferentie in Gent in 2014, vindt het tweede luik van de trilogie over het actuele 
thema “Smart Cities” plaats in Nederland, meer bepaald in Deventer.

19-23 oktober 2015

Conferentie van de Benelux Unie: De 
week van de Energie

Mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams 
minister van Begroting, Financiën en Energie, en mevrouw Céline Frémault, minister van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel 
en Wetenschappelijk Onderzoek ondertekenen een Benelux-aanbeveling over alternatieve 
brandstoffen. Dit sluit aan bij de prioriteiten voor het Beneluxparlement.

27 november 2015

Plenaire zitting Waals Parlement, 
Namen

In aanwezigheid van de heer Bart Tommelein, Belgische staatssecretaris voor Bestrijding van 
de sociale fraude, Privacy en Noordzee, wordt een aanbeveling goedgekeurd met betrekking 
tot samenwerking inzake privacy. Verder wordt een debat gevoerd over het beleid inzake 
antibioticabeleid in de Benelux, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de heer Willy 
Borsus, Belgische minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke 
Integratie.Er wordt ook, in aansluiting met een werkbezoek aan de Wereldtentoonstelling te 
Milaan, een aanbeveling aangenomen inzake de samenwerking op het gebied van internationale 
evenementen. De oprichting van één Beneluxpaviljoen, waarin elke deelnemende staat of deelstaat 
zijn thema vrij kan kiezen, kan enorm kostenbesparend zijn en de Benelux een positieve uitstraling 
geven.Een vertegenwoordiger van de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van 
Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, stelt het Jaarplan 2016 van de Benelux Unie voor.
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15 januari 2016

Aanwezigheid van de heer Koen 
Geens, Belgisch minister van Justitie, 
en de heer Felix Braz, Luxemburgs 
minister van Justitie

De Belgische en Luxemburgse ministers van Justitie zijn aanwezig op de commissiedag van 
15 januari 2016 en geven een uiteenzetting in het kader van de strijd tegen het terrorisme, repressief 
luik en antiradicalisering. Dit wordt gevolgd door een gedachtewisseling.

22 februari 2016

Onderhoud met de heer Jean 
Asselborn, Luxemburgs minister van 
Buitenlandse en Europese Zaken

Gedachtewisseling met de voorzitter van het Comité van Ministers over de prioriteiten in het 
jaarprogramma 2016 van de commissies van het Beneluxparlement en in het jaarplan 2016 van het 
Comité van Ministers.

18-19 maart 2016

Plenair themadebat “Naar eerlijk 
werk in de Benelux en Europa – 
Samen sterk in de strijd tegen sociale 
dumping”Brussel, Vlaams Parlement

Het plenair themadebat, dat plaatsvindt in het Vlaams Parlement in Brussel, kan ook dit jaar 
rekenen op prominente sprekers en de aanwezigheid van mevrouw Marianne Thyssen, Europees 
commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, de heer 
Bart Tommelein, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, 
de heer Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement en leden van de bevoegde commissies 
van nationale parlementen, deelparlementen, Europees Parlement, en andere interparlementaire 
assemblees.Het debat mondt uit in de ondertekening van een intentieverklaring door de Benelux 
Interparlementaire assemblee, de Nordic Council en de Baltic Assembly.

15 april 2016

Uiteenzetting door Z.E. de heer Zoltan 
Nagy, ambassadeur van Hongarije

Ter voorbereiding van een werkbezoek naar Hongarije en een actualiteitsdebat in een volgende 
plenaire vergadering in het kader van het thema “Migratiestromen in Europa.- De aanpak van de 
Beneluxlanden”, geeft de ambassadeur van Hongarije een uiteenzetting tijdens de commissiedag 
van 15 april 2016.

2-3 mei 2016

Werkbezoek van een delegatie van het 
Beneluxparlement aan Hongarije

In het kader van het thema” migratie en asiel” en meer bepaald de ernstigste migratiecrisis in 
Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, wordt een werkbezoek georganiseerd in Hongarije. Het is 
coherent en conform de bestaansredenen van de Europese Unie dat men samen een probleem 
beheert dat alle lidstaten aangaat en waarbij de Benelux eens te meer zijn rol van voortrekker kan 
spelen.De Beneluxdelegatie ontmoet er verscheidene belangrijke figuren van de Hongaarse politiek, 
zoals de onderstaatssecretaris van Buitenlandse Zaken en Handel, de onderstaatssecretaris van de 
minister van Binnenlandse Zaken, de ondervoorzitter en de leden van de commissie voor Europese 
Aangelegenheden van het Hongaarse parlement.De delegatieleden bezoeken ook de transitzone in 
Röszke om concreet te kunnen zien hoe de opvang van vluchtelingen aan de grenzen van Europa 
wordt georganiseerd.

17 mei 2016

Overleg met de ombudsmannen

Een overleg met de ombudsmannen van Nederland, België en Luxemburg wordt door het 
Beneluxparlement georganiseerd om aldus een insteek te krijgen over de grensoverschrijdende 
problemen waarmee de burgers in de Benelux worden geconfronteerd. Het Beneluxparlement wil 
bij de keuze van te behandelen thema’s immers dichter bij de burger staan.

17-20 mei 2015

Conferentie Eastern Partnership, 
Kopenhagen

De delegatie die het Beneluxparlement zal vertegenwoordigen op de conferentie over Eastern 
partnership in Kopenhagen heeft hierover een voorbereidende afstemming met de heer Didier 
Reynders. Op de conferentie in Kopenhagen zijn leden van de Nordic Council en de Baltic Assembly 
aanwezig, maar ook van de Visegrad-landen en GUAM.

17-18 juni 2016

Plenaire zitting 
Brussel, Senaat

Op deze plenaire zitting worden verscheidene politieke debatten gevoerd over actuele thema’s.Zo 
vindt een uitvoerige gedachtewisseling plaats met de heer Theo Francken, staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie, over het thema “Migratiestromen in Europa- de aanpak van de Benelux-landen”.
In de nasleep van de terroristische aanslagen wordt ook een aanbeveling goedgekeurd over de 
strijd tegen het terrorisme, repressief luik en antiradicalisering. De heer Jan Jambon, Belgisch vice-
eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, en de heer Koen Geens, Belgisch 
minister van Justitie, zijn hierbij aanwezig en geven een uiteenzetting over hun visie op de mogelijke 
Beneluxsamenwerking ter zake. De heer Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van 
de sociale fraude, Privacy en Noordzee, licht zijn beleid toe. De heer Bart Tommelein, viceminister-
president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie geeft 
een toelichting over de mogelijke meerwaarde van de samenwerking in de Beneluxlanden op het 
vlak van energie.
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17 juni 2016

Uitreiking van Beneluxprijzen en 
Beneluxawards

In de marge van de zomerzitting worden de Beneluxprijzen en –awards voor 2015-2016 uitgereikt. 
Voor het eerst worden de medailles overhandigd tijdens een ceremonie die plaatsvindt in de 
gotische zaal van het Brussels stadhuis.De Benelux-award wordt uitgereikt aan personen die zich 
op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de versterking van de politieke samenwerking tussen 
de Beneluxlanden. De heer Frans Timmermans neemt deze award in ontvangst en houdt een 
schitterend pleidooi voor het stijgend belang van de Beneluxsamenwerking.De Beneluxprijs wordt 
uitgereikt aan personen, instellingen of ondernemingen die aan de Beneluxlanden buitengewone 
diensten hebben bewezen op wetenschappelijk, sociocultureel, economisch of sportief vlak en 
daardoor een bijzondere bijdrage leveren aan de internationale uitstraling van de drie landen. Deze 
prijs wordt toegekend aan mevrouw Marieke Vervoort voor haar uitzonderlijke sportieve prestaties 
en haar inzet voor assistentiehonden, een thema dat ook het Parlement nauw aan het hart ligt. 
Verder wordt ook mevrouw Patsy Sörensen gelauwerd voor haar jarenlange inspanningen in de strijd 
tegen de mensenhandel via de VZW Payoke. De heren Adil El Arbi en Bilall Fallah, regisseurs die met 
hun film Black de Benelux naambekendheid geven ver over de grenzen heen, en de heer Georges 
Santer, als nieuwe voorzitter van het Benelux Gerechtshof, ontvangen eveneens de Beneluxprijs.

3 oktober 2016

Top van de Benelux-regeringsleiders, 
Schengen

De eerste ministers van de Beneluxlanden, Xavier Bettel, Mark Rutte en Charles Michel komen 
op 3 oktober bijeen voor de jaarlijkse top van de Benelux-regeringsleiders. Het Bureau van het 
Beneluxparlement wordt eveneens uitgenodigd. Één van de besproken kernthema’s, de digitale 
Benelux, wordt opgenomen als prioriteit in het jaarprogramma 2017 van het Beneluxparlement.

7 oktober 2016

Conferentie van het Beneluxparlement 
“Smart Cities – Smart Grids”Esch 
Belval, Luxemburg

Ter afsluiting van de trilogie “Smart Cities” wordt een bezoek gebracht aan de site van Esch-Belval 
in Luxemburg. Het thema zal in de bevoegde commissie worden geagendeerd teneinde een 
aanbeveling voor te bereiden.

21 oktober 2016

Aanwezigheid van de heer François 
Bellot, Belgisch minister van Mobiliteit

De Belgische minister van Mobiliteit, de heer Bellot, is aanwezig op de commissiedag van 
21 oktober 2016, om een uiteenzetting te geven in het kader van de werkzaamheden van het 
Parlement over de Benelux-railagenda en Belgocontrol.

3 november 2016

Ontmoeting met de heer Hans 
Bruyninckx, directeur van het Europees 
Milieuagentschap, Kopenhagen

In de marge van de plenaire vergadering van de Nordic Council te Kopenhagen, vindt er een 
ontmoeting plaats met de heer Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap, 
om van gedachten te wisselen over de meerwaarde van een Beneluxsamenwerking op het vlak van 
energy-efficiency, en ter voorbereiding van een eventueel plenair debat ter zake.

25-26 november 2016

Plenaire zitting Brussel, Kamer van 
volksvertegenwoordigers

Bij de plenaire vergadering van 25 november wordt een aanbeveling voorgelegd met betrekking tot 
de Beneluxsamenwerking inzake defensie. De heer Steven Vandeput, Belgisch minister van Defensie, 
zou hierbij aanwezig zijn, maar moet zich in extremis laten vervangen door zijn kabinetschef. Ook 
de heer Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, zou 
het debat in verband met gezamenlijke internationale zendingen en deelname aan internationale 
tentoonstellingen, en de bespreking van de aanbeveling betreffende de frauduleuze doorverkoop 
van toegangskaartjes, bijwonen, maar moet zich laten verontschuldigen.De heer Philippe De Backer, 
staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, houdt een uiteenzetting 
in het kader van een voorgelegde aanbeveling in het kader van de strijd tegen de sociale dumping.

2 december 2016

Slotconferentie van de Benelux Unie: 
De strijd tegen mensenhandel

Onder Luxemburgs voorzitterschap van de Benelux Unie ondertekenen de Luxemburgse minister 
van Justitie Félix Braz, de Belgische minister van Justitie Koen Geens, en de plaatsvervangende 
ambassadeur van Nederland in Luxemburg Gerda Vrielink, in aanwezigheid van de Luxemburgse 
minister van Gelijke Kansen Lydia Mutsch, een intentieverklaring over de Beneluxsamenwerking 
rond mensenhandel. Een delegatie van het Beneluxparlement is hierbij aanwezig en kan 
de werkzaamheden van het Beneluxparlement in het kader van dit thema toelichten. In de 
intentieverklaring bevestigen de drie ministers dat ze de samenwerking tussen de opvang en 
bijstandscentra voor slachtoffers, de gerechtelijke overheden en politie-, immigratie-, integratie-, 
arbeidsinspectie- en sociale inspectiediensten willen versterken. Deze intentieverklaring komt er 
nadat er al acties zijn genomen in de strijd tegen mensenhandel door de Beneluxlanden, en niet in 
het minst op aandringen van het Beneluxparlement.
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12 december 2016

Bezoek van het Kroonprinsenpaar van 
Luxemburg aan de Benelux Unie

Onder Luxemburgs voorzitterschap van de Benelux Unie en in aanwezigheid van HHKKHH de 
erfgroothertog en de erfgroothertogin van het Groothertogdom Luxemburg, ondertekent de 
Luxemburgse staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Camille Gira een Benelux-richtlijn over 
de praktische toepassing van de circulaire economie. Daarmee worden de drie landen gestimuleerd 
om de komende vier jaar nauwer regionaal samen te werken en zo de transitie naar een circulaire 
economie te versnellen. De voorzitter, mevrouw Maya Detiège, krijgt er de gelegenheid de werking 
van het Beneluxparlement toe te lichten en een delegatie van het Beneluxparlement neemt deel 
aan de paneldiscussie. Circulaire economie is immers ook een prioriteit voor het Parlement.

AANBEVELINGEN AANGENOMEN TIJDENS HET BELGISCH VOORZITTERSCHAP VAN HET BENELUXPARLEMENT  
2015-2016 EN ANTWOORDEN VAN HET COMITÉ VAN MINISTERS

Nummer Datum stuk Opschrift

844-4 27.11.2015 Aanbeveling met betrekking tot het recht op toegang van assistentiehonden

856-4 12.06.2015 Aanbeveling betreffende de oprichting van een Benelux telecomzone

856-5 27.11.2015 Antwoord van het Comité van ministers

865-2 13.06.2015 Aanbeveling met betrekking tot mensenhandel

866-2 13.06.2015 Aanbeveling teneinde te komen tot de opmaak van een Benelux railagenda

866-3 19.03.2016 Antwoord op de aanbeveling teneinde te komen tot de opmaak van een Benelux railagenda

867-2 27.11.2015 Aanbeveling over de bescherming van de privacy en gegevensuitwisseling

868-1 27.11.2015 Aanbeveling over de Benelux-samenwerking in het kader van internationale events

868-2 25.11.2016 Antwoord op de aanbeveling over de Benelux-samenwerking in het kader van internationale events

869-1 27.11.2015 Aanbeveling over de bestrijding van antibioticaresistentie bij de dieren

872-2 18.06.2016 Aanbeveling met betrekking tot de strijd tegen het terrorisme

873-2 18.06.2016 Aanbeveling met betrekking tot de besluiten die moeten worden getrokken uit het Fyra-debacle

874-1 25.11.2016 Aanbeveling betreffende meer transparantie in de doorverkoop van toegangskaartjes en betere samenwerking 
in de strijd tegen de frauduleuze doorverkoop

878-1 25.11.2016 Aanbeveling met betrekking tot internationale defensiesamenwerking

879-1 25.11.2016 Aanbeveling inzake de sociale dumping
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