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In 2019 en 2020 is Gusty Graas voorzitter van het Beneluxparlement; hij wordt bijgestaan door ondervoorzitters Patricia
Creutz (België), Andre Postema (tot 6 december 2019) en Peter Ester (Nederland).
In 2019 werd het 75-jarig bestaan van de Benelux Douane-Unie herdacht en op 8 augustus trad het verdrag met
betrekking tot de Interparlementaire assemblee Benelux in werking. 2020 daarentegen zal de geschiedenis ingaan als
het jaar waarin, geheel onverwacht, de strijd moest worden aangegaan tegen het coronavirus. Toch zet dit de Benelux
er verder toe aan om ten volle zijn rol te spelen als aanjager van het Europese project.
Naar goede gewoonte, worden de prioriteiten van het parlement afgestemd op de jaarplannen van het Comité van
Ministers van de Benelux Unie. Aanpassing aan de klimaatverandering en energietransitie, versterking van de interne
markt en bevordering van de digitalisering waren de centrale thema’s in 2019; de duurzame economische ontwikkeling,
de waarborging van grensoverschrijdende veiligheid en de samenwerking met andere regio’s in 2020. Hierbij wordt
verder ingezet op het behalen van concrete resultaten die een impact hebben op het dagelijkse leven van de burgers in
de Benelux en waarbij ook sterk rekening wordt gehouden met de meningen van de toekomstige generaties.
Uiteraard zijn ook continuïteit en flexibiliteit noodzakelijk, en moet ingespeeld worden op de actuele vraagstukken. De
debatten over de gevolgen van de Brexit voor de Beneluxlanden, maar vooral ook over de Benelux-samenwerking op
het vlak van volksgezondheid naar aanleiding van de COVID-19 crisis, tonen dit duidelijk aan.
Tijdens de plenaire zittingen in 2019 werden themadebatten georganiseerd over grensoverschrijdende arbeidsmarkt
en openbaar vervoer, mensenhandel en innovatieve technologie om mensenhandelaren aan te pakken en over de
Benelux als digitale voorloper in Europa.
In 2020 kwamen dan weer actuele thema’s als internationale voetbalveiligheid en racisme in het voetbal, de
internationale aanpak en gevolgen van de coronacrisis, de impact van Brexit en de conferentie over de toekomst van
Europa aan bod. Ook de rechtsstaat, democratie en mensenrechten in het licht van de recente gebeurtenissen in WitRusland werden aan de agenda toegevoegd.
Verder werden ook conferenties georganiseerd over bio-landbouw en voedselveiligheid en aanbevelingen aangenomen
met betrekking tot energietransitie en waterstofeconomie, over geweld tegen vrouwen en mensenhandel en
de Einsteintelescoop; de aanbevelingen met betrekking tot bio-landbouw en voedselveiligheid, frauduleuze
uitzendkantoren, telewerk, de harmonisering van de taksen in verband met de CO2-uitstoot en de noodzaak van
samenwerking bij een gezondheidscrisis werden grondig voorbereid in de commissies maar zullen pas in 2021 aan de
plenaire vergadering worden voorgelegd.
Ten slotte moet ook worden gewezen op het belang van de
regionale samenwerking in een nieuw Europa, en de steeds
diepere samenwerking van het Parlement met andere regionale
samenwerkingsverbanden en interparlementaire assemblees, zoals
de Baltic Assembly, de Nordic Council, Eurometropool Lille-KortrijkTournai, Noordrijn-Westfalen, maar ook de Visegrádlanden en de
Grande Région. De ministers van de Onderwijs van de Beneluxlanden
ondertekenden met hun ambtsgenoten van de Baltische staten
een intentieverklaring over wederzijdse automatische diplomaerkenning., de politie-en douanediensten van de Beneluxlanden
hielden samen met Frankrijk internationale controles tegen
drugshandel en drugstoerisme en tijdens de Beneluxtop van eerste
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ministers in april 2019 werd een politieke verklaring ondertekend over een hechtere samenwerking met NoordrijnWestfalen.
De ministers van onze drie landen gaven ten slotte gevolg aan de oproep om regelmatig overleg te plegen over het
coronabeleid.
De inspanningen van het Beneluxparlement leveren dus duidelijk mooie successen op en bevestigen de rol van de
Benelux als drijvende kracht achter de Europese integratie. Het Beneluxparlement is noodzakelijker dan het ooit is
geweest: dialoog en samenwerking zijn het beste antwoord voor de uitdagingen.
Een Nederlands evaluatierapport over de Benelux, waarbij Het Clingendael Instituut en Significant APE hebben
onderzocht wat de Benelux-samenwerking voor Nederland oplevert, bevestigt de meerwaarde van deze samenwerking.
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste hoogtepunten per thema.
***
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Arbeidsmobiliteit
Arbeidsmobiliteit: naar een dynamische grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Dit blijft een belangrijk thema voor onze burgers en
was het onderwerp van een uitgebreid debat tijdens de plenaire zitting van 22 en 23 maart 2019. De krapte op de arbeidsmarkt
neemt toe, terwijl er een ‘mismatch’ is tussen vraag en aanbod. De arbeidsmobiliteit wordt dan een deel van het antwoord, maar
er zijn nog te veel juridische obstakels en administratieve hindernissen, zoals verschillen tussen de drie landen op het vlak van
pensioenleeftijd, berekeningswijze en inhoud van de gehanteerde begrippen. Tijdens het eerste luik van het themadebat, gaven
vertegenwoordigers van de Europese commissie, van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie
en Sport, van het infopunt grensarbeiders Eures en de Luxemburgse ombudsman, insteken om deze belemmeringen weg te
werken. In een tweede luik kamen mobiliteit en best practices aan bod. De Belgische mobiliteitsminister François Bellot (MR) gaf
een uiteenzetting over het grensoverschrijdend openbaar vervoer; wie meer arbeidsmobiliteit over de hele Benelux wil, moet
bijvoorbeeld ook het spoorverkeer compatibel maken. Verder werd een toelichting gegeven over het Rail Baltica project in de
Baltische Staten en over kosteloos openbaar vervoer in Tallinn en in Luxemburg. Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai gaf meer uitleg
bij het leer-werktraject in deze regio en NRW lichtte de werking van Eures en het infopunt grensarbeid toe. Het debat werd ook
voorbereid in commissies door bijvoorbeeld de inzichten te horen van de heer Jan Cremers, onderzoeker arbeidsrecht en sociaal
beleid in de universiteit van Tilburg
Tijdens de zomerzitting 2019 nam het Beneluxparlement dan eensgezind de aanbeveling aan voor een betere arbeidsmobiliteit in de
Benelux. Hierin wordt onder meer gepleit voor de verdere uitbouw van grensinformatiepunten, grensoverschrijdende bemiddeling
en informatie op de werkvloer zelf, grensoverschrijdende stages en studentenuitwisselingen. De sociaalrechtelijke en fiscale regels
moeten worden gecoördineerd, vooral in verband met de verschillende pensioenleeftijden in de Benelux.

Energietransitie en waterstofeconomie – Energie en klimaat
Tijdens het vorige voorzitterschap werd reeds uitgebreid van gedachten gewisseld over de energietransitie en de Benelux als
promotor van alternatieve brandstoffen en koolstofarme innovatieleider. Er kan worden verwezen naar de actieve deelnames aan
de conferentie over waterstofeconomie en de werkbezoeken in Groningen om de transitie naar waterstof te bekijken, en naar het
themadebat tijdens de plenaire vergadering van 30 november 2018 met een round-table waaraan experts uit de bedrijfswereld,
vertegenwoordigers van de regering en de heer Bart Biebuyck, Executive Director van de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking
bij de Europese Commissie, deelnamen. In een aanbeveling over de waterstofeconomie, unaniem aangenomen door de
plenumvergadering op 22-23 maart 2019, wordt gepleit voor een samenhangende wetgeving en projecten op Benelux-niveau,
de ondersteuning van onderzoek naar de productie van groene waterstof en de opslag van elektriciteit, de uitrol van waterstofinfrastructuur en de afbouw van subsidies die de energietransitie bemoeilijken.
“Kernenergie is ecologisch niet verantwoord”, stelde de Luxemburgse premier Xavier Bettel onomwonden in zijn openingstoespraak
in het Beneluxparlement op 14 juni 2019. “De tegenstelling tussen ecologie en economie is niets meer dan een cliché. De zorg
om het milieu zal de economie nieuwe zuurstof geven. Na de sociale dumping kan het Beneluxparlement de ecologische dumping
onderzoeken en aanbevelingen formuleren”, suggereerde premier Bettel nog.
Op 4 maart 2019, in de marge van de vergadering van de Energieraad van de EU, heeft de Luxemburgse minister van Energie
en Ruimtelijke Ordening, Claude Turmes, een bijeenkomst van het Pentalateral Energy Forum voorgezeten, waarvan de Beneluxlanden, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland deel uitmaken, die de grootste markt in Europa en een van de grootste
ter wereld vertegenwoordigen. Hij schetste de weg voorwaarts om als groep landen samen te werken aan de uitvoering van het
Akkoord van Parijs. Door de ondertekening van een politieke verklaring zijn de ministers van Energie overeengekomen om de
nationale energie- en klimaatplannen nauw op elkaar af te stemmen.
De bedoeling is dit thema terug op te nemen in 2021.
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Erkenning van beroepskwalificaties – Studentenmobiliteit
Na het succes van de werkzaamheden met betrekking tot de automatische wederzijdse erkenning van hogere diploma’s, met
inbegrip van doctoraten en ‘associate degrees’ sedert 25 januari 2018, wordt nu ingezet op de erkenning van beroepskwalificaties.
Het Comité van Ministers erkent de noodzaak van dergelijke erkenning ter bevordering van tewerkstelling en invulling van vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt in de drie landen, maar de praktische uitwerking ervan brengt heel wat moeilijkheden met zich mee.
Het Beneluxparlement bekijkt regelmatig de stand van zaken van dit complex dossier, waarbij in elke Benelux lidstaat een
veelheid van bestuursniveaus betrokken zijn en bespreekt ook klachten met betrekking tot grensoverschrijdende onderwijs- en
studentenproblematiek.
Aldus werd er in de Commissie voor Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport op 6 maart 2020, in aanwezigheid van de
heer Marc Bertrand, Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, gepleit voor de creatie van een informatiepunt
voor betrokken studenten en ouders, vergelijkbaar met het informatiepunt dat in het verleden is opgericht met betrekking tot
grensarbeid. Ook tijdens de plenaire zitting van 11 december 2020 werd deze problematiek aangekaart door de Luxemburgse
ombudsvrouw, mevrouw Claudia Monti. Tenslotte moet dit ook gezien worden in de ruimere context van de wederzijdse erkenning
van diploma’s en eventuele bestaande quota met betrekking tot buitenlandse studenten.
De bedoeling is nog een themadebat te organiseren over studentenmobiliteit, en in navolging van de organisatie van een Beneluxjongerenparlement in 2018 jongeren hierbij te betrekken om aanbevelingen op te stellen naar de betrokken regeringen.

Grensoverschrijdende spoorwegverbindingen – Nachttreinen
De commissie Financiën en Mobiliteit organiseerde op vrijdag 6 maart een 2020 een gedachtewisseling met de heer Alexander
Gomme van Back on Track Belgium over het perspectief en de evolutie van nachttreinen in de Benelux en de EU. De evolutie van
nachttreinen moet echter ook worden gezien in het breder debat over de modernisering van en investeringen in het openbaar
vervoer in het algemeen en de treinsector in het bijzonder, terwijl ook rekening moet worden gehouden met de ontwikkelingen in
de (low cost) vliegtuigsector.
Op 30 oktober 2020 ontving de Commissie Financiën en Mobiliteit de heer Mario Cools, hoogleraar aan de Universiteit van Luik, in
het kader van haar werkzaamheden rond het thema “Perspectief en evolutie van de nachttreinen”.
Uit de uiteenzetting en het debat bleek dat de gekende hindernissen van het grensoverschrijdend treinverkeer steeds weer blijven
opduiken en dat daar nog veel werk aan de winkel is. De Commissie Financiën en Mobiliteit zal dit blijven opvolgen. Er kan hier ook
worden verwezen naar het plenair themadebat over arbeidsmobiliteit.

Einstein Telescoop
Al enkele jaren volgt de Benelux Interparlementaire Assemblee met veel belangstelling de ontwikkelingen rond de Einstein Telescoop,
waarmee zwaartekrachtgolven ontdekt en bestudeerd kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat de Euregio Maas-Rijn één van de
twee geschikte locaties is om de Einstein Telescoop te vestigen en de komst van de Einstein Telescoop naar de Euregio Maas-Rijn
zou een enorme impuls geven aan werkgelegenheid, talentontwikkeling, het wetenschaps- en techniekonderwijs, de ontwikkeling
van sleuteltechnieken en innovatie in de Euregio Maas-Rijn en omliggende gebieden.
De heren Christophe Colette (Universiteit Luik), Martijn Rumpen (Provincie Limburg) en professor Frank Linde (NIKHEF – Nationaal
Instituut voor subatomaire fysica) gaven op vrijdag 6 maart 2020 een presentatie over de Einstein Telescoop in de commissie
Grensoverschrijdende Samenwerking en de contactgroep Noordrijn-Westfalen en in dat kader werd een aanbeveling opgesteld
waarbij aan de regeringen wordt gevraagd op korte termijn politieke en financiële steun uit te spreken voor de komst van de
Einstein Telescoop naar de Euregio Maas-Rijn. Deze aanbeveling zou in stemming worden gebracht bij de plenaire vergadering van
14 maart 2020, die echter werd geannuleerd in verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19). Aldus werd de
aanbeveling per brief bezorgd aan de voorzitter van het Comité van Ministers.
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Voetbalveiligheid
Met het EK voetbal 2020 in het vooruitzicht, besliste het Beneluxparlement een themadebat te wijden aan de internationale
voetbalveiligheid, coördinatie van het politieoptreden en aanpak van racisme tijdens de voetbalwedstrijden.
De bedoeling is te onderzoeken hoe de Benelux-landen het voortouw kunnen nemen op het vlak van een internationale samenwerking
tussen clubs, voetbalbonden, enz. wat veiligheid betreft, om hopelijk zo gangmaker te zijn voor een regeling op Europees niveau.
Heel wat voorbereidende vergaderingen werden hiervoor georganiseerd in 2019 en 2020, zoals een bezoek aan het Bosuilstadion,
de thuisbasis van Royal Antwerp FC, een werkbezoek aan LOSC (Lille Olympique Sporting Club) en een verplaatsing naar BVB
Dortmund.
Het thema veiligheid en racisme in het voetbal werd ook in de commissies uitgediept door de heer Jacco Sterkenburg, Erasmus
Universiteit Rotterdam en mevrouw An De Kock, corporate Social Responsibility coordinator van de Royal Belgian Football
Association, die de aanpak van geweld en discriminatie in het voetbal toelichtten. Ook was er een hoorzitting met de heer Olivier
Labarre, directeur van de Voetbalcel van de Belgische federale politie.
Een plenair themadebat vond uiteindelijk plaats in Luxemburg, op 19 juni 2020.
De problematiek werd door verschillende sprekers uit de drie landen belicht en zeer concrete aanbevelingen kwamen aan bod.
Verschillende sprekers hebben opgeroepen om werk te maken van preventie via de opleiding van kinderen, jongeren, ouders en
trainers.
Een betere informatie-uitwisseling, een centrale databank en een éénvormige regelgeving zijn wenselijk, maar over
grensoverschrijdende stadiumverboden zijn de meningen verdeeld. De ratificatie van het Benelux-politieverdrag zou eveneens een
stap in de goede richting zijn.
Wat de gevolgen van COVID-19 voor het voetbal betreft, werd de zorg geuit dat er binnen de Europese Unie geen gelijk speelveld
bestaat.
Er werden eveneens best practices gedeeld uit de regio Noordrijn-Westfalen (DU) en Lille (FR).
Een aanbeveling werd voorbereid door de commissie Justitie en Veiligheid, samen met de contactgroepen Noordrijn-Westfalen en
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
Gelet op de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zal deze pas ter stemming worden voorgelegd aan
de plenaire lentezitting in 2021.
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Gevolgen van de Brexit
Regionale samenwerking in een Europa zonder het Verenigd Koninkrijk wordt des te belangrijker.
Het Beneluxparlement heeft de ontwikkelingen rond Brexit sinds de aankondiging ervan op de voet gevolgd en heeft meermaals
de aandacht gevestigd op het belang om de negatieve gevolgen voor de Beneluxlanden tot een minimum te beperken. De Brexitkwestie en de impact hiervan op de Beneluxlanden was dan ook een centraal thema tijdens het Luxemburgs voorzitterschap.
In navolging van het themadebat in juni 2018, en het antwoord op de aanbeveling 897/2, werd in de commissie Buitenlandse Zaken
een hoorzitting georganiseerd op 10 mei 2019 met mevrouw Alison Rose, ambassadeur VK in B en de heer Bart Vodderie, Brexit
coördinator.
Tevens vond in deze commissie op 8 februari 2020 een interessante hoorzitting plaats met de heer Stefaan De Rynck, senior
raadgever van Michel Barnier, EU hoofdonderhandelaar voor Brexit, over de gevolgen van de Brexit voor de Beneluxlanden, en had
de voorzitter van de commissie op 6 februari 2020 een onderhoud met de Ierse ambassadeur, mevrouw Helena Nolan, en Caitriona
Ingoldsby, Brexit director, Permanente vertegenwoordiging van Ierland bij de EU, over het Ierse standpunt ten aanzien van de Brexit
(back stop, grenscontroles, gevolgen op het vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal, enz.) en de gevolgen van Brexit voor
de Benelux.
Op 3 juli 2020 kwamen dan weer de heer Wim Dillen, International Development Manager en voorzitter van de Taskforce Brexit van
de Haven van Antwerpen en de heer Jan Bayart, Gevolmachtigd minister, Coördinator nieuwe verhouding EU-UK, directie-generaal
Europese Zaken en Coördinatie van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (België), aan
het woord tijdens een commissiedag. Beide sprekers benadrukten dat ook met een Brexit-akkoord het Verenigd Koninkrijk nu zal
behandeld worden als een derde land en niet meer als een andere lidstaat van de EU. De ‘sense of urgency’ bij bedrijven om zich op
Brexit voor te bereiden, en het belang om te werken aan een langetermijnstrategie, werd hierbij vooropgesteld.
Uiteindelijk vond in oktober 2020 het plenair themadebat plaats over de Brexit, in aanwezigheid van de Luxemburgse minister van
Buitenlandse Zaken, de heer Jean Asselborn, de heer John Marshall, Brits ambassadeur in Luxemburg, en de heer Michael-James
Clifton, chef de cabinet of the President of the EFTA Court en de heer Marc Angel, Luxemburgs lid van het Europees Parlement,
waarbij het belang van een nieuwe en duurzame relatie gebaseerd op respect voor beide partijen, door de verschillende sprekers
werd onderstreept.
Tot slot werd op 4 december 2020 nog een hoorzitting gehouden met de heer Gerard van Balsfoort, voorzitter van de Redersvereniging
voor de Zeevisserij (NL) en voorzitter van de European Fisheries Alliance (EFA) over het belang van een goede Brexit-deal en de nood
aan een lange termijn akkoord, zowel voor de tewerkstelling van duizenden opvarenden, maar ook van veel mensen aan wal. Te veel
onzekerheid is maakt het plannen van investeringen onmogelijk en ook het beheer van de visbestanden is een essentieel aspect.
Het Beneluxparlement zal via zijn commissie Buitenlandse Zaken aandacht blijven schenken aan de toekomstige ontwikkelingen op
dit gebied.

Frauduleuze uitzendkantoren
De commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport lanceerde het initiatief met betrekking tot de problematiek van
de frauduleuze uitzendkantoren, waarbij in een eerste fase wordt onderzocht hoe groot het probleem is en hoe het werk van de
assemblee complementair kan zijn aan hetgeen reeds in de schoot van de Benelux Unie gebeurt. Ook werd opgeroepen om niet
enkel de uitzendkantoren, maar ook hun klanten onder de loep te nemen. Een reeks aanbevelingen en vaststellingen zullen in 2021
aan de plenaire vergadering worden voorgelegd.
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Benelux als digitale voorloper en artificiële intelligentie
Centraal thema van de zitting van 6 en 7 december 2019 was de Benelux als digitale voorloper in Europa. Op dat terrein is de Benelux
in staat om het voortouw te nemen, op voorwaarde dat er grensoverschrijdend specifieke projecten met een gemeenschappelijke
meerwaarde voor de drie landen worden opgezet en dat innovatieve start-ups worden ondersteund. In die context kan worden
verwezen naar de ontwikkeling van een digitale vervoersstrategie en in het bijzonder naar het proefproject digitale roadmap, naar
het mobiliteitsconcept Mobility as a Service (MaaS) en naar de mobiele betalingen.
In aanwezigheid van de heer Marc Hansen, gedelegeerd minister voor Digitalisering (Luxemburg), kregen verschillende experten
het woord om de uitdagingen en toekomstperspectieven van de verdere digitalisering van onze maatschappij te belichten. De visie
van de Europese Unie, het Comité van de Regio’s en de Benelux-Unie werd aangevuld met concrete ervaringen en vragen uit de
privésector. Het thema artificiële intelligentie kwam eveneens aan bod.
In het daaropvolgend politiek debat ging er veel aandacht naar de ethische vragen die de verdere digitalisering oproept, maar werd
er ook door verschillende leden opgeroepen om het momentum niet te missen en te zorgen voor de nodige investeringen. Binnen de
Benelux kan over de grenzen heen worden samengewerkt op zeer concrete dossiers, waarbij de overheid een belangrijke rol heeft
te spelen. De aanbeveling over de Benelux als digitale voorloper in Europa werd voorbereid in de Commissie Grensoverschrijdende
Samenwerking en werd door de plenaire zitting aangenomen. (Aanbeveling nr. 909)
De Justitieministers van de Benelux ondertekenden reeds in juni 2019 een intentieverklaring om de informatie-uitwisseling
digitalisering te bevorderen. De bedoeling is dit thema ook verder te bespreken met de internationale partners.

Veiligheid – Politionele samenwerking
Veiligheid maakte eveneens deel uit van de prioriteiten van het Luxemburgs voorzitterschap 2020 met meer bepaald de uitvoering
van het op 23 juli 2018 getekende Benelux Politieverdrag en meer bepaald ook de samenwerking bij de bestrijding van mensenhandel.
Op de plenaire vergadering van 24 en 25 november 2017 te Maastricht werd reeds een debat gehouden over de politionele
samenwerking in de Benelux inzake grensoverschrijdende drugsproblematiek, met inleiding van de burgemeester van Maastricht,
mevrouw Annemarie Penn-te Strake, wat uitmondde in een aanbeveling. In dat verband kan ook worden verwezen naar het nieuwe
Benelux-Politieverdrag. De vergadering van de commissie voor justitie en veiligheid op vrijdag 22 november 2019 concentreerde
zich op de politiesamenwerking in de Benelux en de toepassing van het Benelux Politieverdrag uit 2018. De heer Jochen Stöger
(Benelux) gaf een overzicht van de inhoud van dit verdrag en de gevolgen voor de verschillende nationale politiediensten.
Het vermelden waard zijn ook de gezamenlijke internationale controles tegen drugshandel en drugstoerisme van de Benelux-landen
en Frankrijk in 2019 en 2020. Ook in 2021 wordt dit thema verder uitgediept.

Benelux-samenwerking op het vlak van defensie
De commissie voor buitenlandse zaken organiseerde op vrijdag 22 november 2019 een hoorzitting over de Benelux-samenwerking
op het vlak van defensie en wapenbeheersing. In een gedachtewisseling met onder meer aankomend Directeur van het Benelux
Arms Control Agency (BACA), Luitenant-kolonel Mike Lamesch (LUX), en de Majoors Gino Swyndegauw (BEL) en Marcel van Eeden
(NLD) werd de rol van dit internationaal agentschap toegelicht.
Opgericht in 2014 voegde het BACA de wapenbeheersingsagentschappen van de drie Beneluxlanden samen tot één agentschap.
De bevoegdheid ligt in het uitvoeren van (niet nucleaire) wapeninspecties in het buitenland die een duidelijk en transparant beeld
moeten geven van de aantallen en locaties van wapens en militair materieel. Door deze samenwerking beschikt de Benelux over een
groep van gespecialiseerde militairen die van wapenbeheersing hun prioriteit maken. Daarnaast worden ook de binnenkomende
inspecties van niet-NAVO landen in België, Luxemburg en Nederland begeleid door leden van het BACA. Het BACA geldt nog
steeds als een voorbeeld van internationale samenwerking: nergens anders werken drie landen zo nauw samen op het vlak van
wapenbeheersing.
De trilaterale conferentie over defensie, een gezamenlijke organisatie van het Beneneluxparlement samen met de Baltic Assembly en
de Nordic Council, zou op 14 en 15 mei 2020 plaatsvinden in Riga maar werd uitgesteld gelet op de maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan.
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Vrachtvervoer in de Benelux – digitale vrachtbrief – LVZ
Op vrijdag 25 oktober 2019 bracht de commissie Financiën en Mobiliteit van het Beneluxparlement een werkbezoek aan Fleetpoint
Schijndel, waarbij twee actuele mobiliteitsvraagstukken werden onderzocht: de omschakeling naar de digitale vrachtbrief en de
invoering van lange zware vrachtwagens.
Vertegenwoordigers van de betrokken sectoren benadrukten de voordelen van de digitalisering van vrachtbrieven: kostenbesparingen,
een efficiëntere organisatie en doeltreffendere controles. Zij wezen er ook op dat de toelating van lange zware vrachtwagens met
een grotere capaciteit (Ecocombis) tot het wegennetwerk van de Benelux kan zorgen voor een grotere competitiekracht van onze
ondernemingen en een vermindering van de impact van de vervoerssector op het leefmilieu.
Ook in 2020 tijdens de coronacrisis, komt het belang van de digitale vrachtbrief volop aan bod.
Papieren vrachtdocumenten gaan van hand tot hand waardoor er risico’s aan verbonden zijn in relatie tot het coronavirus. Er moet
daarom nadrukkelijk gezocht worden naar ‘touch-less’ alternatieven.
François Bellot, Belgische federaal minister van Mobiliteit, onderstreept het belang om alle wegvervoerders eraan te herinneren
dat de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van de elektronische vrachtbrief (e-CMR) voor het vervoer dat binnen de Benelux
wordt verricht. Immers, de aanwending van de e-CMR biedt niet alleen veel voordelen inzake administratieve vereenvoudiging,
maar draagt tevens bij tot de noodzakelijke social distancing om COVID-19 efficiënt te bestrijden, alsook tot veiligere en snellere
controles. François Bausch, minister van Mobiliteit en Openbare Werken van het Groothertogdom Luxemburg, trad hem hierin
bij. In Beneluxverband bestaat er een proefproject dat het gebruik van digitale vrachtbrief voor het nationale en het intra-Benelux
vervoer mogelijk maakt. Hiermee is de Benelux voorloper in Europa.

Mensenhandel
Centraal op de plenumvergadering van het Beneluxparlement op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni 2019 stond het themadebat over de
mensenhandel en innovatieve technologie om de mensenhandelaars aan te pakken. Het doel is de regeringen een duidelijk signaal
te geven met de bedoeling de strijd tegen mensenhandel op te voeren. De virtuele wereld biedt criminele organisaties die zich met
mensenhandel bezighouden immers enorme groeimogelijkheden.
Het is zaak de samenwerking tussen onze landen te intensiveren om mensenhandel te bestrijden en te zorgen voor een kader en
voor rechtsinstrumenten voor grensoverschrijdende wederzijdse bijstand. Het internet kent immers geen grenzen. Tot slot is er
nood aan informatiecampagnes gericht op de meest kwetsbaren: minderjarigen en jongeren.
Het Nederlandse perspectief werd geschetst door de nationaal rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen Kinderen,
de heer Bolhaar, en de heer Ceuleers, beleidsadviseur centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Het perspectief vanuit België
werd gegeven door mevrouw Lecocq, vertegenwoordiger van Myria en een adviseur van de Direction pénales et judiciaires.
Mevrouw Millim, gaf een toelichting bij e-evidence, het proces om digitale grensoverschrijdende strafrechtelijke bewijsverkrijging
te vergemakkelijken. Tot slot kwam er een uitwisseling van praktijkervaringen van opsporingsinstanties en vertegenwoordigers van
de DJSOC (directie tot bestrijding van ernstige en georganiseerde criminaliteit) van de Federale Gerechtelijke politie uit België.
De Luxemburgse premier, de heer Xavier Bettel, opende de zitting, en ook de Luxemburgse Minister van Justitie, de heer Félix Braz,
was aanwezig bij deze plenaire zitting.
Een aanbeveling werd goedgekeurd in de plenaire zitting van december 2019, die kon worden toegelicht bij de daaropvolgende
intentieverklaring van de bevoegde Benelux-ministers over nieuwe stappen in hun grensoverschrijdende samenwerking in
de strijd tegen mensenhandel (sinds 2016). Met deze verklaring wijzen de Benelux-landen niet alleen op de lacunes in de
slachtofferbescherming in de Europese Unie, maar verbinden ze zich er ook toe om goed onderling samen te werken om die lacunes
op te vullen.
Door middel van deze verklaring geven de ondertekenende ministers de wens te kennen dat zij synergiën met hun Franse buren en
de Duitse deelstaten willen ontwikkelen om het toepassingsgebied van de projecten ter bestrijding van mensenhandel binnen de
Europese Unie uit te breiden.
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Biologische landbouw
In het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Beneluxparlement kwamen parlementsleden uit de drie landen (België,
Nederland en Luxemburg) samen op het Château de Bettembourg voor een conferentie over biologische landbouw: ‘Le Bio : vers
une agriculture durable dans le Benelux?’ De Luxemburgse minister van Landbouw Romain Schneider heeft er het toekomstige
nationale actieplan ter bevordering van de biologische landbouw gepresenteerd. Vervolgens hebben de parlementsleden gesproken
over de uitdagingen van de overgang naar de biologische landbouw en over innovatie en onderzoek in de biologische landbouw.
De conclusies zijn terug te vinden in het document 911/1 en een aanbeveling zal worden goedgekeurd tijdens een plenaire zitting
in 2021.

Geweld tegen vrouwen – Intra-familiaal geweld
Aansluitend bij de actualiteit en de prioriteiten van het Benelux Jongerenparlement overloopt Isabelle Schroeder van het Luxemburgse
departement voor de Gelijkheid van kansen op de commissiedag van 8 februari 2019 de juridische stand van zaken in haar land. Met
de zin “Je kan het geweld tegen vrouwen pas aanpakken, wanneer je de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen hebt weggewerkt”.
Verder wordt ook onder andere verwezen naar een project dat in Luxemburg succes kent: een educatief theatergezelschap voor de
preventie van huiselijk geweld.
Op 25 september 2020 kregen de leden een presentatie van twee experten van het kabinet van de Belgische federale minister
Nathalie Muylle over intra-familiaal geweld tijdens de COVID-19-crisis. Een significante toename van het aantal hulpoproepen kon
worden bevestigd en als gevolg daarvan werd op verschillende vlakken ingezet op versterking van bestaande mechanismen. De
experten lanceerden ook al een aantal ideeën voor een verbetering van de Benelux-samenwerking op dit vlak.
Deze suggesties zullen worden meegenomen in aanbevelingen naar de betrokken regeringen in 2021.

Klimaat – Luchtvervuiling – CO2-emissies
Het klimaat is een zeer actueel thema dat de jongeren nauw aan het hart ligt. In navolging van de klimaatconferentie Cop-24 in
Katowice (december 2018) wordt opnieuw een Benelux-paviljoen ingericht (zie ook de aanbevelingen van het Beneluxparlement over
de inrichting van Benelux-paviljoenen op internationale events) op de VN Klimaattop (COP25) van 2 tot 13 december 2019 in Madrid,
onder voorzitterschap van Chili. De Conferentie moet de volgende cruciale stappen zetten in het VN-klimaatveranderingsproces en
ervoor zorgen dat het Klimaatakkoord van Parijs verder geoperationaliseerd wordt.
In dit kader kan ook worden verwezen naar de werkzaamheden van het Beneluxparlement met betrekking tot de harmonisering van
de belasting op CO2-emissies, waarbij experten uit de drie landen, werden gehoord.
Zo analyseerde de heer Vincent Van Steenberghe, docent aan de Université Catholique de Louvain de huidige situatie, en in het
bijzonder de verschillen tussen landen wat het niveau van CO2-taxatie betreft, en de belangrijkste factoren voor een succesvolle
transitie, zoals de impact op de herverdeling van inkomens. Hij schetste mogelijke trajecten naar 2050, tegen wanneer de Europese
economie koolstofneutraal zou moeten zijn. Hij ging dieper in op twee sleutelsectoren, de bouwsector en het vervoer, en evalueerde
ook de transitiemogelijkheden in andere sectoren. Hij gaf ten slotte toelichting bij recente evoluties, zoals het groter wordende
draagvlak voor CO2-taxatie en de door de Benelux Unie in 2018 aangenomen Talanoa-verklaring.
Op 9 oktober 2020 ontvingen de verenigde Commissies de Nederlandse expert, de heer Herman Vollebergh, die het belang
benadrukte om CO2-taxatie niet los te zien van andere belastingen en verwees naar de grote verschillen in de structuur van de
belastingen tussen de drie landen.
Op 4 december 2020 lichtte de heer André Weidenhaupt, eerste adviseur bij het ministerie van Leefmilieu, Klimaat en Duurzame
Ontwikkeling van het Groothertogdom Luxemburg, de huidige situatie in Luxemburg op het vlak van CO2-heffingen toe en gaf
vervolgens duiding bij de geplande evoluties en de toekomstige beleidsdoelstellingen.
De commissies bereiden een aanbeveling voor in 2021.
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COVID-19
Het Beneluxparlement heeft verschillende aspecten onderzocht van de samenwerking in de Benelux in de strijd tegen COVID-19,
en dit vanaf de eerste lockdown. Dat het Beneluxparlement dicht bij de burger wil staan en ook staat bleek ook uit de vele klachten
die aan het Parlement werden toegestuurd over de sluiting van de grenzen tussen onze drie landen. Het Beneluxparlement vindt
het nodig een perspectief te bieden aan de bevolking waarin een gecoördineerde aanpak, wederzijds vertrouwen en duidelijke
communicatie centraal staan, en richtte hiervoor brieven aan de bevoegde regeringen. Gezien het vele grensverkeer, zowel woonwerkverkeer alsook toeristische of winkelverplaatsingen, komen onze burgers regelmatig in verschillende ‘coronaregimes’ terecht.
Hierdoor is het van groot belang dat men niet enkel op de hoogte is van de maatregelen in eigen land, maar ook van de regels in
het land waarnaar men reist.
Op 5 juni 2020 werden hoorzittingen georganiseerd door de verenigde commissies, waarbij de heer Jean-Jacques Rommes, voorzitter
van de Conseil Economique et Social du Luxembourg en mevrouw Anouk Bollen, directeur van het Institute for Transnational and
Euregional cross border cooperation and Mobility van de Maastricht University hun standpunt gaven over sluiting van de grenzen
en mogelijke nadelige gevolgen hiervan, bijvoorbeeld op het vlak van levering van medisch materiaal aan de ziekenhuizen; ook de
positieve regeling met betrekking tot grensarbeid kwam hierbij aan bod.
Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir onderstreepte op deze vergadering dan weer de noodzaak van een grensoverschrijdende
aanpak op het vlak van toerisme. Bij de verschillende steunmaatregelen in deze sector wordt al te veel gefocust op het binnenland.
Om de toeristische sector weer helemaal te laten openbloeien, is overleg op het niveau van de Benelux onontbeerlijk.
De internationale samenwerking in de strijd tegen COVID-19 was ook het centrale thema van de plenaire vergadering van 11
december 2020. De heer Stef Blok, voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie en minister van Buitenlandse
Zaken van Nederland sprak het parlement toe in een videoboodschap, en benadrukte zijn engagement ten opzichte van de Beneluxsamenwerking.
Een vertegenwoordiger van het Luxemburgse ministerie van Volksgezondheid besprak in detail hoe het Groothertogdom Luxemburg
de COVID-19-crisis aanpakt.
De heer Rik Daems, voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, riep in een videoboodschap op om nauwer
met elkaar samen te werken en zo elkaars boodschap te versterken, en de heer Lawalle van het Europees Observatorium voor
grensoverschrijdende gezondheid maakte een analyse van de aanpak van de COVID-19-crisis op het vlak van grensoverschrijdende
gezondheid en gaf een aantal concrete aanbevelingen mee zoals het opzetten van een observatorium van grensoverschrijdende
gezondheid in de Benelux en het afsluiten van verschillende kaderakkoorden.
Best practices werden hierbij uitgewisseld, uit de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Nordic Council, de Baltic Assembly en de
Grande Région. Hierbij viel vooral het concreet vergelijkingsinstrument van het Agentschap van de Eurometropool Lille-KortrijkTournai op, dat de mogelijkheid biedt aan de grensbewoners om in één oogopslag de COVID-maatregelen van elk land naast elkaar
te zien.
Een aantal aanbevelingen werden meegegeven die verder worden besproken in 2021.
Wat we van deze sanitaire crisis moeten onthouden, is dat de Benelux zijn sporen heeft verdiend. De jongste maanden is een
wereldwijd virus erin geslaagd opnieuw artificiële grenzen op te werpen die we de jongste 75 jaar hebben proberen af te breken.
Grenssluitingen vormen zeker niet het enige mogelijke antwoord op de crisis, wel integendeel. De strijd tegen het virus moet
gezamenlijk worden aangepakt door samenwerking en gecoördineerde maatregelen.
De Benelux heeft zijn werkzaamheden voortgezet en concrete maatregelen voor grensoverschrijdende mobiliteit en gezondheidszorg
konden snel ten uitvoer worden gelegd.
Tijdens de nieuwe fase van de pandemie, de vaccinatiefase, moeten we op dat elan doorgaan om de vaccins zo snel mogelijk ter
beschikking van onze bevolking te stellen.
Er kan ten slotte ook worden verwezen naar de vroegere werkzaamheden van het Beneluxparlement op het vlak van
patiëntenmobiliteit (888).
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Drugs
Op 30 oktober 2020 wijdde de Commissie Justitie en Veiligheid haar werkzaamheden aan de illegale drugsindustrie en georganiseerde
criminaliteit. In dat kader hoorde de commissie mevrouw Charlotte Colman, professor criminologie aan de Universiteit Gent. Ze
legde uit dat de drugssmokkel in België en Nederland sterk verweven is en benadrukte de nood om samen aan een oplossing te
werken.
In december werd een tweede hoorzitting georganiseerd met de heer Daniel Reiffers, Directeur van de Luxemburgse recherche en de
heer Jean-Louis Bordet, Directeur van het Luxemburgse departement georganiseerde criminaliteit. Zij benadrukten dat Luxemburg
een centrale plaats inneemt in de drugshandel, waarbij drugs veelal uit Nederland via Luxemburg naar Frankrijk worden vervoerd.
Er bestaat veel uitwisseling en contact tussen de autoriteiten binnen de Benelux en met Frankrijk en Duitsland in de aanpak van
drugscriminelen. Ondanks die goede samenwerking maken de grenzen het de autoriteiten wel moeilijk om achtervolging in het
andere land voort te zetten. Criminelen weten dit en maken hier misbruik van.
Aanbevelingen zullen volgen.

Conferentie over de toekomst van Europa
Met het oog op de uitdagingen waar de Europese Unie vandaag voor staat, hecht het Benelux-Parlement een groot belang aan
de Conferentie over de Toekomst van Europa, die moet worden gezien als een forum om de Europese burgers nauwer bij Europa
te betrekken. De COVID-19-crisis heeft immers bepaalde problemen aan het licht gebracht en heeft ook het debat over meer of
minder EU onder de bevolking weer op gang gebracht. Een plenair debat werd hieraan gewijd in oktober 2020, in aanwezigheid en
met toelichting van Europees parlementslid, de heer Marc Angel (Luxemburg). De Conferentie moet de gelegenheid bieden om de
verschillende meningen samen te brengen en de burgers in staat te stellen het toekomstige beleid van de Europese Unie vorm te
geven.
De mate waarin de Conferentie over de Toekomst van Europa erin zal slagen de democratische legitimiteit te versterken, hangt
mede af van de inbreng van onze parlementen.

Rechtstaat, democratie en mensenrechten
Dit thema kwam aan bod tijdens de plenaire zitting van oktober 2020, waarbij het Beneluxparlement via een videoconferentie de
collega’s van de Baltische Assemblee en de Noordse Raad had uitgenodigd om de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten
te bespreken in het licht van de recente gebeurtenissen in Wit-Rusland.
Tijdens het debat erkenden de drie interparlementaire vergaderingen het belang van de rechtsstaat en de eerbiediging van de
waarden als verbinding tussen de drie interparlementaire vergaderingen.
De afgevaardigden hebben hun bezorgdheid geuit over de toegenomen polarisatie in Wit-Rusland na de presidentsverkiezingen van
9 augustus 2020. De gewelddadige onderdrukking van vreedzame demonstraties kan niet worden getolereerd.
De voorzitter van het Beneluxparlement, de heer Gusty Graas, riep daarom op om de oproep tot nieuwe vrije en eerlijke verkiezingen
te steunen en moedigde de Wit-Russische autoriteiten aan om een inclusieve nationale dialoog aan te gaan en de beginselen van
de democratie en de mensenrechten te eerbiedigen.
Op de plenaire zitting van 11 december 2020 werd het thema aangesneden in een videoboodschap van de heer Rik Daems,
voorzitter van de Raad van Europa, in het kader van de COVID-19-pandemie.
De heer Daems stelde ook voor om in de nabije toekomst samen te werken rond het thema milieu en mensenrechten.
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Telewerk en afstandskantoren
De commissie Financiën en Mobiliteit heeft haar vergaderingen van 24 januari, 7 februari en 30 oktober 2020 gewijd aan het thema
‘De verbetering van de situatie van grenswerknemers op het vlak van mobiliteit en fiscaliteit, in het bijzonder door de toekenning
van een specifiek statuut aan de afstandskantoren’.
Telewerk is een oplossing voor verschillende types van problemen: files, tijdverlies, een te weinig duurzame economie, een
gebrekkige afstemming van werk en privéleven, … Na de start van de bespreking heeft de coronacrisis in maart 2020 nog meer
duidelijk gemaakt dat het nodig is om in te zetten op telewerk: in tijden van pandemie kan het ondernemingen ertoe in staat stellen
om te blijven functioneren en kan worden vermeden dat werknemers werkloos worden en bedrijven failliet gaan.
In geval van grensoverschrijdend telewerk stelt zich het specifieke probleem van het fiscale en sociale statuut van het loon van
werknemers. Een internationale assemblee van verschillende kleine landen, zoals het Beneluxparlement, heeft bij uitstek de
opdracht om daarvoor oplossingen aan te reiken.
De commissie besprak een eerste versie van een voorstel van aanbeveling dat in 2021 aan de plenaire vergadering zal worden
voorgelegd.

Aanwezigheid op Top Premiers
Sinds 2015 wordt een delegatie van het Beneluxparlement uitgenodigd op de jaarlijkse Top van de regeringsleiders. Zo werden de
leden van het Bureau op 2 april 2019 uitgenodigd om deel te nemen aan de lunch in het Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
(MUDAM) in Luxemburg.
Het Beneluxparlement krijgt hierbij de gelegenheid de werking en de prioriteiten toe te lichten.
Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de Benelux-samenwerking met Noordrijn-Westfalen nam Ministerpresident Armin
Laschet ook deel aan deze Top.
De eerste ministers en minister-presidenten van Noordrijn-Westfalen en van de Benelux ondertekenden een nieuwe verklaring,
waarin onder meer de oprichting van een gemeenschappelijke politie-interventiegroep wordt vooropgesteld.

Ontmoeting met ministers van Buitenlandse Zaken
Jaarlijks wordt een ontmoeting gepland met de voorzitter van het Comité van Ministers om van gedachten te wisselen over de
jaarprogramma’s en jaarplannen en de noodzaak van nauwe samenwerking, ook met grensregio’s. Op de plenaire vergadering
van maart 2019 was de minister van Buitenlandse Zaken ook aanwezig om de prioriteiten toe te lichten van het Luxemburgse
voorzitterschap.
De heer Jean Asselborn, Luxemburgs minister van Buitenlandse Zaken, onderstreepte dat de Benelux een succesverhaal is en een
inspiratiebron op het vlak van buitenlands beleid. Tijdens zijn voorzitterschap focuste het Groothertogdom op de digitalisering, de
versterking van de interne markt en de strijd tegen de klimaatopwarming. Het Luxemburgse voorzitterschap streefde ook naar de
oprichting van een Benelux-klimaatplatform.
Tot slot wees de heer Asselborn erop dat de Benelux Interparlementaire Assemblee de jongste jaren niet heeft stilgezeten. Sinds
1997 heeft ze een 200-tal aanbevelingen gericht aan de Belgische, de Nederlandse en de Luxemburgse regering.
Gelet op de coronacrisis, kon de traditionele ontmoeting met de Nederlandse voorzitter van het Comité van Ministers, de heer Stef
Blok, pas doorgaan op 9 november 2020. Tijdens deze ontmoeting werd er van gedachten gewisseld over diverse thema’s zoals
onder andere de evaluatie van de Benelux-samenwerking door het Clingendael Instituut, de Benelux-samenwerking in het kader
van de COVID-19-crisis, Brexit en de Conferentie over de Toekomst van Europa.
Wat de COVID-19-crisis betreft, werd van gedachten gewisseld over regelmatig overleg, de noodzaak van goede samenwerking en
afstemming. De sluiting van de grenzen zoals bij de eerste golf van de pandemie lag immers heel moeilijk bij de bevolking van de
drie landen.
De minister bevestigde duidelijk de meerwaarde van de Benelux-samenwerking, en gaf dit ook duidelijk mee tijdens een
videoboodschap op de plenaire zitting van december 2020.
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Internationale samenwerking
Het Benelux-parlement wil de internationale samenwerking versterken om de Europese constructie nieuw leven in te blazen en wil
de banden met andere regionale samenwerkingsverbanden nauwer aanhalen.
Zo is het de bedoeling de samenwerking met de Baltische staten en de noordse landen te versterken. Naar aanleiding van de eerste
plenaire vergadering van 2019 hebben de voorzitter van de Baltische Assemblee en de voorzitter van het Benelux-parlement een
samenwerkingsmemorandum ondertekend.
De betrekkingen met de lidstaten van de Visegrad-groep (V4) worden eveneens verdiept. In dat verband had de voorzitter van
het Benelux-parlement, de heer Graas, de gelegenheid het Parlement te vertegenwoordigen op een ontmoeting tussen de
parlementsvoorzitters van de Visegrad-groep (V4) en van de Benelux-landen op 24 en 25 maart 2019 in Piešťany in Slovakije.
Ook de banden met de Grande Région werden verstevigd; zo nam de heer Henri Lewalle van Interreg France-WallonieVlaanderen, gespecialiseerd in grensoverschrijdende gezondheidsmateries, deel aan commissievergaderingen en de een plenaire
zitting om concrete problemen en goede praktijken uit de Grande Région te schetsen in het kader van de coronapandemie en
grensoverschrijdende gezondheidszorg. Hij gaf een aantal aanbevelingen mee aan de commissieleden en riep de politici uit de hele
Europese Unie op om werk te maken van samenwerkingen om de gezondheid en het comfort van de patiënten te verbeteren.
Op 11 december 2019 ontving de contactgroep NRW van het Beneluxparlement dan weer als voorzitter van een delegatie van
de Landtag van de Duitse deelstaat. De delegatie werd geleid door de heer Marcus Optendrenk; de afspraak werd genomen om
thema’s als voetbalveiligheid, erkenning van beroepsdiploma’s op te volgen in onderling overleg en van zeer nabij.
Op 4 februari 2020 ontving mevrouw Patricia Creutz, ondervoorzitster van het Beneluxparlement, de Duitse ambassadeur in België
de heer Martin Kotthaus. Ze lichtte de werking van het Beneluxparlement en de komende activiteiten toe. Daarnaast werd het
toekomstige bezoek van de Duitse parlementaire vriendschapsgroep voor de Benelux besproken.
Delegaties van Noordrijn-Westfalen, de Noordse Raad, de Baltische Assemblee de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, Visegrád,
maar ook van de Raad van Europa, het Europees Parlement en de Grande Région, waren, meestal digitaal, aanwezig bij de plenaire
themadebatten die hen aanbelangen, om aldus best practices te kunnen uitwisselen.
Omgekeerd namen ook delegaties van het Beneluxparlement deel aan de plenaire zitting en conferenties georganiseerd door de
Nordic Council en Baltic Assembly, op voorwaarde dat de agenda thema’s behelst die ook bij het Beneluxparlement hoog op de
agenda staan.
Zo bijvoorbeeld nam een delegatie van het Beneluxparlement op 9 april 2019 deel aan een conferentie van de Nordic Council over
de gelijkheid van man en vrouw als voorwaarde voor democratie.
Op 28 en 29 november 2019 nam een delegatie van de Benelux Interparlementaire Assemblee deel aan de plenaire zitting
van de Baltic Assembly te Riga. Mevrouw Patricia Creutz ontving aan de vooravond van de plenaire vergadering als voorzitster
van de Benelux Interparlementaire Assemblee een medaille voor de steun en de promotie van regionale samenwerking in een
uitgebreid Europa.
De heer Gusty Graas heeft ook een videoboodschap ingesproken voor de plenaire zitting van 6 november 2020 van de
Baltische Assemblee. In deze boodschap herinnert hij aan het belang van regionale samenwerking in Europa en benadrukt hij de
uitstekende betrekkingen van het Beneluxparlement met de Baltische Assemblee.
Aan de plenaire zittingen van 11 december 2020 namen de leden van de Noordse Raad en de Baltische Assemblee, en de directeur
van Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai deel via Zoom. Bij het delen van de verschillende best practices uit andere regio’s viel
vooral het concreet vergelijkingsinstrument van het Agentschap van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai op dat de mogelijkheid
biedt aan de grensbewoners om in één oogopslag de COVID-maatregelen van elk land naast elkaar te zien.
Ook werd in 2020 regelmatig informeel digitaal overleg gehouden tussen de voorzitters en ondervoorzitters van het Beneluxparlement,
de Baltische Assemblee en de Noordse Raad. De thema’s van deze informele gedachtewisseling waren de impact van COVID-19 en
de organisatie van de werkzaamheden in 2020/2021 en na te gaan voor welke thema’s een samenwerking mogelijk is.
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Bij de aanvang van het jaar 2021 zal elke assemblee ook door een nieuwe voorzitter worden geleid. De Noordse Raad zal worden
voorgezeten door Denemarken, de Baltische assemblee door Litouwen en het Beneluxparlement door België. De drie assemblees
zullen elkaar steeds blijven informeren over de respectieve werkzaamheden. Bij de verdere samenwerking in 2021 zal de nadruk
liggen op digitalisering, klimaat en het Oostelijk Partnerschap.
Dat de uitwisseling van best practices vruchten afwerpt, kan duidelijk worden aangetoond door bijvoorbeeld de ondertekening door
de ministers van Onderwijs van de Benelux-landen en hun ambtsgenoten van de Baltische Staten van een intentieverklaring over
wederzijdse automatische diploma-erkenning.
In 2021 zal deze structurele samenwerking, ook inzake EU-initiatieven, uiteraard worden voortgezet en verder worden uitgediept.

Ontmoeting ombudsmannen
Naar jaarlijkse traditie had een delegatie van het Beneluxparlement op 5 november 2019 een ontmoeting met de verschillende
ombudsmannen in de Benelux. Ook in 2020 werden de ombudsmannen gevraagd naar de meest voorkomende grensoverschrijdende
problemen, in het bijzonder met betrekking tot de coronasituatie. De suggesties van de ombudsmannen worden geregeld
opgenomen in de jaarprogramma’s van de commissies van het Beneluxparlement, en dit leidt duidelijk tot succesvolle resultaten.
Zo heeft het Beneluxparlement, samen met de ombudsmannen, succesvol geijverd voor een oplossing voor grensarbeiders die na
hun 65ste in België niet langer een Belgische werkloosheidsvergoeding konden ontvangen maar evenmin aanspraak konden maken
op een Nederlands pensioen. Deze anomalie werd intussen rechtgezet, zodat de betrokken grensarbeiders niet langer zonder
inkomen vallen.
De gevolgen van de toenemende globalisering zijn niet te onderschatten, zo blijkt uit het jaarverslag 2019 van de Belgische
ombudsman Pensioenen. Steeds meer mensen uit andere landen komen werken in België; andersom verhuizen meer en meer
Belgen na hun pensionering naar het buitenland.
Vele concrete problemen blijven echter bestaan, op het vlak van pensioenen, maar ook onder meer in de sociale zekerheid, waar
verschillende reglementeringen niet op mekaar afgestemd zijn en de digitale toegang vanuit het buitenland vaak moeilijk blijkt, in
de grensoverschrijdende mobiliteit van studenten, bij projecten die in de nabijheid van de grens worden gerealiseerd e.d.
Op de winterzittingen in december 2019 en 2020 schetsten de ombudsmannen van Luxemburg en van de Federatie WalloniëBrussel ook een stand van zaken en een toelichting bij de klachten die tot het werkdomein van het Beneluxparlement behoren.
Harmonisering van de wetgeving in de Benelux-landen dringt zich op en ook de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende
pensioendiensten is nog te vaak een werk van lange adem.

Uitreiking Prijzen en Awards
Gelet op de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, werd de ceremonie voor uitreiking van prijzen en
awards verschoven naar 2021. De Benelux Award die de versterking van de politieke samenwerking beloont, wordt uitgereikt
aan erevoorzitters van het Beneluxparlement Maya Detiège (België), Marcel Oberweis (Luxemburg), en de heer André Postema
(Nederland). De Benelux Prijzen, die wetenschappelijke, culturele, economische of sportieve inzet beloont, gaan naar de heer Bart
Biebuyck (waterstofeconomie) en de heer Edmond Simon (gewezen directeur BOIP), die elk werden gelauwerd voor hun uitstekend
pleidooi voor de meerwaarde van de Benelux-samenwerking.
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AANBEVELINGEN AANGENOMEN TIJDENS HET LUXEMBURGSE VOORZITTERSCHAP VAN HET BENELUXPARLEMENT
2019-2020 EN ANTWOORDEN VAN HET COMITÉ VAN MINISTERS
Nr.

Datum stuk

Opschrift

890/3

16.09.2019

Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 890/2 met betrekking tot duurzame
mobiliteit

892/2

22.03.2019

Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 892/1 betreffende de Beneluxsamenwerking op het gebied van het management van incidenten rond voedselveiligheid, gevolg
gevend aan de fipronilcrisis

894/3

07.12.2019

Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 894/2 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties in de Benelux

895/3

22.03.2019

Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 895/2 betreffende de weesgeneesmiddelen

896/3

22.03.2019

Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 896/2 betreffende de politiesamenwerking
in de drie lidstaten van de Benelux inzake de grensoverschrijdende drugsproblematiek

897/3

22.03.2019

Antwoord van het Comité van Ministers op de Aanbeveling 897/2 over de gevolgen van Brexit voor
de Benelux

898/3

07.12.2019

Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 898/2 met betrekking tot zelfrijdende
auto’s

899/3

09.09.2019

Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 899/2 met betrekking tot de bevordering
van vrachtvervoer per spoor binnen de Benelux

901/2

28.05.2020

Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling over de aanpak van geweld tegen
vrouwen in de drie lidstaten van de Benelux

902/2

15.06.2019

Antwoord van het Comité van ministers op de aanbeveling 902/1 over de promotie en uitbreiding
van uitzonderingszones in de drie lidstaten van de Benelux

903/3

17.07.2020

Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 903/2 betreffende de circulaire economie

905/1

22.03.2019

Aanbeveling betreffende waterstofeconomie gezien het mogelijke potentieel bij de energietransitie

906/1

15.06.2019

Aanbeveling betreffende de arbeidsmobiliteit in de Benelux

908/1

16.12.2019

Aanbeveling betreffende de aanpak van mensenhandel in de virtuele wereld

908/2

11.06.2020

Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 908/1 betreffende de aanpak van
mensenhandel in de virtuele wereld

909/1

07.02.2020

Aanbeveling De Benelux als digitale voorloper in de EU
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Schriftelijke vragen van leden van het Beneluxparlement
tijdens het Luxemburgse voorzitterschap 2019-2020
en Antwoorden van het Comité van Ministers
Nr.

Datum stuk

Opschrift

907/1

15.06.2019

Schriftelijke vragen van de heren Martijn van Helvert en Jef Van den Bergh over de spoorlijn LuikMaastricht en Antwoord van het Comité van Ministers

913/1

25.06.2020

Schriftelijke vragen van de heren Martijn van Helvert en Jef Van den Bergh inzake afstemming en
afschakelen van de coronamaatregelen en Antwoord van het Comité van Ministers

916/1

25.06.2020

Schriftelijke vragen van de heer Daniel Senesael betreffende schijnzelfstandige pakjesbezorgers bij
online aankopen en Antwoord van het Comité van Ministers

Conferenties
Nr.

Datum stuk

Opschrift

911/1

18.10.2019

Bio: Naar een duurzame landbouw in de Benelux?

918/1

02.10.2020

Voedselveiligheid

Buitenlands Beleid
Nr.
917/1

Datum stuk

Opschrift

30.10.2020

63ste gemeenschappelijk verslag over de Benelux-samenwerking op het gebied van het buitenlands
beleid (1 januari 2019 – 31 december 2019)

Jaarprogramma’s van de commissies
2019

https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2019/11/Jaarprogrammas_commissies_2019.pdf

2020

https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2019/11/jaarprogramma-programme-annuel-2020.pdf
Evaluatie Instituut Clingendael Benelux Unie samenwerking 2013-2019

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z16423&did=2020D35567
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