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Benelux wordt koolstofarme innovatieleider 

 

Het debat over energietransitie en 
waterstofeconomie werd ingeleid door Bart 
Biebuyck (Europese Commissie), 
Bart Tommelein (Vlaams Energieminister), 
Han Feenstra (waterstof-coördinator, 
Nederlands ministerie van Economische 
zaken), Ingrid de Caluwé (Tata Steel 
Nederland) en Stephan Windels (Eoly – 
Colruyt Group). 

 

In het themadebat op 30 november 2018 groeiden de standpunten naar elkaar toe over de dubbele rol 
van de overheid bij de uitrol van de basisinfrastructuur voor de waterstofeconomie én voor de creatie 
van een fair level playing field op Europese schaal.   

 

Circulaire economie is economische noodzaak 

De aanbeveling over de circulaire economie van 30 november 2018 sluit aan bij het debat over de 
energietransitie. In een circulaire economie worden reststoffen volledig opnieuw ingezet en is energie 
hernieuwbaar.  

Volgens de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Stientje van Veldhoven (D66) 
moeten de maatschappelijke en milieu-effecten alvast in overheidsoffertes worden opgenomen.  

Algemeen moet men de circulaire economie economisch benaderen, want pas wanneer mensen en 
organisaties er belang bij hebben, komen ze in actie. Vlaams vicepremier Bart Tommelein (Open 
VLD): “Je moet het verdienmodel stimuleren om te komen tot gedragsverandering.”  
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Brexit 

 

Op de plenumvergadering van 30 november 2018 werd een aanbeveling over 
de Brexit aangenomen. Daarin vraagt het parlement meer aandacht voor de 
problemen én opportuniteiten voor economische samenwerking met het 
Verenigd Koninkrijk, maar ook voor beroepsmobiliteit en militaire 
samenwerking.  
 
 
 
 
 
Voor de Nederlandse minister van Buitenlandse zaken Stef Blok (VVD) is wat de 
Benelux realiseert ‘minder sexy, maar wel concreet’.  

 
 

 

 

In het actualiteitsdebat van 15 juni 2018 noemde Tweede 
Kamerlid Anne Mulder (VVD) de Brexit een loose–loose 
verhaal.  

Voor Europees Parlementslid David Campbell Bannerman 
(Conservatives), met papieren onder de arm, mag de Brexit 
een economische kost hebben, want de democratie wint 
erbij.  

 

Nederland erkent meerwaarde van Benelux 

Stef Blok (VVD), de Nederlandse minister van Buitenlandse zaken, blikte in een brief aan de Tweede 

Kamer tevreden terug op het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux Unie in 2017. “Op Nederlands 

initiatief is in Benelux-verband ingezet op de aanpak van grensoverschrijdende zorgfraude. Blok wil de 

focus leggen op een betere informatie-uitwisseling over gesanctioneerde zorgverleners, het tegengaan 

van misbruik met de Europese Ziekteverzekeringskaart en fraude tegengaan in grensoverschrijdende 

financiële stromen. “Het kabinet kijkt terug op een geslaagde Benelux Top en een succesvol 

voorzitterschap. De bereikte resultaten tonen aan dat de Benelux, die in 2018 haar 60ste verjaardag viert, 

nog steeds een duidelijke meerwaarde voor Nederland heeft.” 
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Digitalisering en duurzaamheid in 2018 

Minister Reynders: “We hebben een ambitieuze agenda om een voortrekkersrol te blijven spelen als 
laboratorium van de Europese Unie”. Daarvoor rekende de minister op de inbreng van het Benelux-
parlement.  

Dit waren de kernwoorden bij de officiële start van het Belgische voorzitterschap van de Benelux. Deze 

vond op 22 januari 2018 plaats in het Brusselse Paleis der Academiën in aanwezigheid van de ministers 

van Buitenlandse zaken Halbe Zijlstra (Nl), Didier Reynders (B) en Jean Asselborn (L) en van voorzitter 

André Postema en verschillende leden van het Benelux-parlement. 

Betere samenwerking met Ministercomité in 2018 

 

Met de Belgische minister voor Buitenlandse zaken 
Didier Reynders werd op 5 februari 2018 de 
samenwerking met het Benelux-parlement 
gestroomlijnd. België zat in 2018 namelijk het 
Ministercomité van de Benelux voor. 

 

André Postema, voorzitter van het Benelux-parlement, toonde aan dat de jaarprogramma’s van zijn 

commissies naadloos aansluiten bij de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap: streven naar een 

groenere en jongere Benelux. Voor de vergroening nam het parlement al een aanbeveling over 

duurzame mobiliteit aan. 

Voorzitter Postema blikt vooruit 

Voor het Benelux Universitair Centrum spiegelde voorzitter Postema het Benelux-parlement aan de 

Nordic Council. Daar leggen de ministers verantwoording af over jaaragenda’s. Postema wil ook dat die 

werkagenda’s gedragen zouden worden in de nationale parlementen. Ook daar moeten de ministers 

worden aangesproken op de ambities en resultaten van de werkagenda’s.  

Over de deelname van de Nordic Council en de Baltic Assembly aan de vergadering van het Benelux-

parlement zegde André Postema: “Deze samenwerking was al hecht, maar heeft recent verder aan 

belang gewonnen vanwege de voorgenomen Brexit en de veiligheidssituatie in Europa. Zou op het vlak 

van defensie en sociale zekerheid een voortrekkersrol voor de Benelux, de Noordse en de Baltische landen 

wenselijk zijn?” 
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Benelux viert 60ste verjaardag 

 

Het 60-jarige bestaan van de Benelux Unie in 
2018 werd gevierd onder het motto Een jonge en 
groene Benelux.  

In zijn toespraak onderstreepte de Belgische 
minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders 
het belang van de politieke samenwerking en de 
meerwaarde van het Benelux-parlement.  

Voorafgaand aan de viering vergaderde het 
Bureau van het Benelux-parlement met de 3 
ministers van Buitenlandse zaken. 

 

Bestrijding van geweld tegen vrouwen 

 

De bestrijding van geweld tegen vrouwen 
verdient volgens een aanbeveling meer 
aandacht, ook nu blijkt dat 29% van de 
Nederlanders geweld tegen vrouwen nog altijd 
aanvaardbaar vindt. Deze aanbeveling werd 
aangenomen op de plenumvergadering van 30 
november en 1 december 2018. 
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Politiesamenwerking en drugs 

 

 

 

De regeringen van de Benelux-landen moeten de 
grensoverschrijdende drugsproblematiek 
aanpakken met meer overleg tussen de 
gerechtelijke autoriteiten. Zo luidt een bijna 
unanieme aanbeveling van het Benelux-
parlement, die op 16 juni 2018 in Den Haag werd 
aangenomen.  

De assemblee dringt aan op een snelle uitvoering van het nieuwe Benelux-Politieverdrag. De politionele 
samenwerking moet het gerecht inspireren om tot een gecoördineerde strategie en gemeenschappelijke 
opsporingsacties te komen. Het parlement pleit ook voor gemeenschappelijke teams die het vermogen 
nagaan met het oog op de financiële ontmanteling van transnationale drugsbendes. De assemblee 
beveelt tot slot aan om te onderzoeken of de Etoile-acties met Frankrijk tegen het drugstoerisme kunnen 
worden opgevoerd. 

Samenwerken maakt weesgeneesmiddelen beterkoop 

 

 
 
België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en 
Ierland werken in het 
platform www.beneluxa.org samen om nieuwe 
weesgeneesmiddelen sneller en tegen een 
aanvaardbare prijs beschikbaar te stellen. Een 
weesgeneesmiddel dient voor een ernstige en 
zeldzame aandoening, een ziekte die minder dan 
5 op 10.000 mensen treft.  

 

Misschien is meer afstemming in Benelux-verband mogelijk wanneer de Europese Verordening HTA op 
de Europese agenda komt en wanneer het Europese onderzoek over beschermingsconstructies 
beschikbaar is. 

Het Benelux-parlement nam hiervoor unaniem een aanbeveling aan de 3 Benelux-regeringen aan op 16 
juni 2018. 
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Bevordering van vrachtvervoer per spoor 

Hoewel het wel degelijk zijn plaats verdient in de multimodale keten, blijft het vrachtvervoer per spoor 
tussen de Benelux-landen onderbenut: amper 4,1% van het vrachtvervoer in de Benelux gebeurt via het 
spoor. 

Voor de versoepeling van het vrachtvervoer per spoor moeten regelgeving en procedures worden 
geharmoniseerd en vereenvoudigd. De automatische beveiligingssystemen ERTMS moeten op elkaar 
worden afgestemd. Voor het Benelux-parlement moeten alle vervoersmodi gelijk bijdragen aan de 
externe transportkosten. Trucks en binnenvaart dragen respectievelijk amper 19 en 16 procent van hun 
externe kosten, terwijl dat voor het spoorvrachtvervoer 98 procent bedraagt. 

Dat staat in een aanbeveling aan de drie regeringen die het Benelux-parlement op 16 juni 2018 bijna 
unaniem aannam.  

Benelux Data Warehouse voor zelfrijdende auto’s 

 

Voor zelfrijdende auto’s is de uitbouw van 5G-
verbindingen noodzakelijk. Het Benelux-parlement 
wil ook stabiele connecties aan de grenzen, de 
harmonisering van de verkeerswetgeving én een 
Benelux Data Warehouse waarin alle gegevens uit 
de zwarte dozen van zelfrijdende auto’s in real 
time bewaard worden. 

Op 16 juni 2018 nam het Benelux-parlement  
hierover een aanbeveling aan. 

 

Uitzonderingszones 

Het Benelux-parlement nam op de plenumvergadering van 30 november en 1 december 2018 een 
aanbeveling aan over economische uitzonderingszones. Hier worden problemen opgelost die ontstaan 
door een verschillende regelgeving voor mensen die in een grensregio wonen. 
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Wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties 

 

Het Benelux-parlement wil, in navolging van de 
automatische wederzijdse generieke erkenning 
van de hoger onderwijsdiploma’s, nu ook de 
generieke erkenning van beroepskwalificaties 
in de 3 landen.  

Het Benelux-parlement heeft hiervoor in de 
voorjaarsvergadering unaniem een aanbeveling 
aangenomen.  

Daarin wordt op korte termijn gepleit voor nieuwe pilootprojecten, terwijl er later, dankzij de 
harmonisering van de beroepsopleidingen en de generieke erkenning van beroepskwalificaties, een 
eengemaakte Benelux-onderwijsruim moet komen. De Nederlandse staatssecretaris voor Binnenlandse 
zaken Raymond Knops (CDA) temperde deze ambities. Hij wees op juridische en praktische obstakels, 
zoals de taalkennis. 
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Sterke resoluties van eerste Benelux-jongerenparlement 

 

 

Het 1ste Benelux-jongerenparlement nam op 3 oktober 2018 resoluties 
aan over regionale samenwerking en Europese integratie, klimaat, seksuele 
intimidatie en vervuiling door plastic. In dezelfde samenstelling als het 
Benelux-parlement (21 Belgen, 21 Nederlanders en 7 Luxemburgers) 
hebben 49 jongeren hierover op 3 oktober 2018 gedebatteerd.  

Het officiële startschot van het eerste Benelux-jongerenparlement werd in de Belgische Kamer gegeven 
door Didier Reynders (Belgisch minister van Buitenlandse zaken), André Postema (voorzitter van het 
Benelux-parlement) en Tom Suelmann en Marie Frostin (ondervoorzitters van het Benelux-
jongerenparlement). 

Tom Suelmann: “ Het Benelux Forum is een uniek platform. Nergens anders kunnen we als jonge burgers 
werken rond onze mondelinge expressie, onze teamgeest en onze academische kennis samen met andere 
jongeren uit de hele Benelux.” 
 

 

“Er wordt nog wel eens geklaagd dat de 
Benelux niet meer in de geschiedenisboeken 
voorkomt. Maar de samenwerking is voor 
jongeren even vanzelfsprekend als 
springlevend”, stelde André Postema vast. 
 
Didier Reynders: “De lancering van een 
Benelux-jongerenparlement was een 
prioriteit van het Belgische Benelux-
voorzitterschap.” 
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Benelux Awards en Prijzen 2018 uitgereikt 

 

 

Karl-Heinz Lambertz en Roger Negri 
kregen de Benelux Awards voor hun 
politieke inzet voor de Benelux-
samenwerking. De Duitstalige Belg 
Lambertz is voorzitter van het 
Europees Comité van de Regio’s. Negri 
is lid van de Luxemburgse Chambre 
des Députés. De Benelux Awards gaan 
naar wie zich op uitzonderlijke wijze 
heeft ingezet voor de versterking van 
de politieke samenwerking tussen de 
Benelux-landen. Op de medaille is het 
logo van het parlement afgebeeld. 

De Benelux Prijzen gingen dit jaar naar de Admiraliteit Benelux. Dat is de overkoepelende staf van de 
Belgische Marinecomponent en de Nederlandse Koninklijke Marine in Den Helder. De Luxemburgse 
ingenieur bosbouw Frantz Charles Muller kreeg eveneens een Benelux Prijs voor zijn jarenlange inzet 
voor het milieu en jongerenwerking. Ook aan de Benelux Business Roundtable werd een Benelux Prijs 
uitgereikt. De Benelux-prijs wordt uitgereikt door het Benelux-parlement aan personen, instellingen of 
ondernemingen die aan de Benelux-landen buitengewone diensten hebben bewezen op 
wetenschappelijk, sociocultureel, economisch of sportief vlak en daardoor een bijzondere bijdrage 
leveren aan de internationale uitstraling van de 3 landen. 
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