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In 2021 en 2022 is Patricia Creutz voorzitster van het Beneluxparlement; zij 
wordt bijgestaan door ondervoorzitters Gusty Graas (Luxemburg) en Peter 
Ester (Nederland, +11.12.2022).

2021 en 2022 blijven moeilijke jaren – waar de landen in 2021 geteisterd 
blijven door de voortdurende coronacrisis, overheerst de oorlog in Oekraïne 
in 2022, met een economische crisis tot gevolg.

Het belang van samenwerking en van uitwisseling van ideeën wordt 
hierdoor nog aangescherpt; de Benelux blijft hier het levende bewijs van, 
wat leidt tot positieve resultaten.

Gelet op het belang van wederzijdse ondersteuning, worden de prioriteiten 
van het Parlement naar goede gewoonte afgestemd op de jaarplannen van het Comité van ministers van de Benelux Unie; 
in dat kader vinden structurele contacten plaats met het Secretariaat-generaal van de Unie en kan verwezen worden naar 
de ontmoetingen met de ministers van Buitenlandse Zaken; ook de aanwezigheid van het Beneluxparlement op de top van 
ministers biedt hierbij ongetwijfeld een meerwaarde.

De drie grote prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie in 2021 zijn versterking van de interne markt, 
duurzaamheid van onze samenleving en veiligheid. Het Luxemburgs voorzitterschap in 2022 geeft aan als prioriteiten versterkt 
uit de pandemie te komen, werken aan een groene, veilige en competitieve Benelux en bevorderen van synergieën met 
aangrenzende regio’s.

Aansluitend zijn er centrale thema’s in het Beneluxparlement in 2021 en 2022 zoals de Benelux-samenwerking in de strijd 
tegen COVID-19 op diverse niveaus, economische relance, Fake news en desinformatie, klimaatadaptatie, ontwikkelen en 
faciliteren van hernieuwbare energie met de focus op waterstof, duurzame mobiliteit, het fietsbeleid en de spoorwegagenda; 
ook het het goederenvervoer per vrachtwagen en de strijd tegen frauduleuze uitzendkantoren komen uitgebreid aan bod.

Uiteraard is er ook de eigen agenda van het Beneluxparlement, waarbij wordt ingespeeld op de actualiteit, zoals de 
werkzaamheden inzake de conferentie over de toekomst van Europa, de samenwerking van de Beneluxlanden inzake defensie 
en de samenwerking bij het beheersen van crises, zoals Covid-19, overstromingen en andere klimaatgerelateerde crises.

Ook de organisatie van het Benelux Youth Forum in 2021 met steun van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Sophie 
Wilmès, is een belangrijk item; het is immers essentieel dat de jongeren een stem krijgen in de werkzaamheden van het 
Parlement – zij zijn onze toekomst en omgekeerd zijn dergelijke evenementen ook belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling 
van jongeren.

Men kan aldus besluiten, net als minister Jean Asselborn, dat de Benelux in 2021 en 2022 ongetwijfeld zijn rol als proeftuin, 
model en katalysator voor de Europese integratie blijft spelen. Deze rol van de Benelux is des te belangrijker nu de Europese 
Unie met talrijke uitdagingen te kampen heeft, zoals de oorlog in Oekraïne, de pandemie en Brexit.

In dat kader kan men ook verwijzen naar de structurele samenwerking van het Parlement met andere regionale 
samenwerkingsverbanden en interparlementaire assemblees zoals de Baltic Assembly, de Nordic Council, Noordrijn-Westfalen, 
de Grande Région, Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, de Parlementaire Assemblee van de NAVO en de Raad van Europa, 
met concrete successen tot gevolg, bijvoorbeeld op het vlak van de wederzijdse erkenning van diploma’s.
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In crisistijd is samenwerking een must, zeker voor kleine landen. Dat doen de Beneluxlanden op een positieve manier door zich 
te baseren op een geschiedenis van vertrouwen.

Minister Blok bevestigt deze meerwaarde tijdens de plenaire lentezitting in 2021: “De Benelux-samenwerking levert concrete, 
praktische resultaten op voor burgers, een grotere pakkans voor criminelen, meer geld in de staatskas, minder administratieve 
rompslomp voor ondernemers en, dankzij de erkenning van diploma’s, een grotere kans op werk over de grens”.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste hoogtepunten per thema.

De internationale samenwerking in de strijd tegen COVID-19

Tijdens de plenaire zitting van maart 2021, in de Belgische Senaat, hield het Beneluxparlement een themadebat over de 
internationale samenwerking in de strijd tegen COVID-19, met de heer Jan Bertels (vertegenwoordiger van de minister van 
Sociale zaken en Volksgezondheid (B), de heer Frank Vandenbroucke) en de heer Marc Noppen, CEO Universitair ziekenhuis 
Brussel, als keynote speakers.

Beide sprekers bevestigden de noodzaak van een dagdagelijkse en efficiënte samenwerking ingeval van crisis. Ze riepen 
het Beneluxparlement ook op om dit thema te blijven opvolgen en ook aandacht te hebben voor de problematiek van 
‘preparedness’, dat op Beneluxniveau zeer interessant kan zijn bijvoorbeeld op het vlak van stockbeheer.

Prof. dr. Marc Noppen gaf ook een overzicht van de vaccinatiestrategie op het terrein.

Een aanbeveling over de grensoverschrijdende samenwerking in de bestrijding van pandemieën werd tijdens deze zitting 
goedgekeurd (921/2).
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Het antwoord en de opvolging van deze aanbeveling (921/3) werd besproken door de commissie Sociale Zaken, 
Volksgezondheid, Onderwijs en Sport, in 2022, in aanwezigheid van professor Noppen. (Zie ook Verslag P. Creutz (921/1) – 
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2021/08/BNL921-1.pdf – en Beknopt verslag van de plenaire vergadering 
van 19 maart 2021 (339) - https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2021/06/339.pdf).

Klimaatproblematiek – Green Deal

De urgentie om gezamenlijk op te trekken op het terrein van klimaatadaptatie staat centraal, vooral ook omdat de Benelux regio 
door zijn kwetsbaarheid voor klimaatverandering een groot belang heeft bij grensoverschrijdende samenwerking. Eventuele 
samenwerkingsinitiatieven worden dan ook aangemoedigd door de EU en kunnen fungeren als rolmodel voor Europa. 

Aldus organiseerde het Beneluxparlement in 2021 en 2022 verschillende hoorzittingen en werkbezoeken in dat kader (zie 
bijvoorbeeld werkbezoek haven Oostende en bezoek aan de waterstofinstallatie in Wesseling-Keulen, deelname aan het 
symposium The North Sea Energy Issue and Connecting Hydrogen Valleys te Groningen, en hoorzitting met de Benelux 
Business Roundtable).

Er werd ook geopteerd voor de klimaatproblematiek als thema van de plenaire vergadering van juni 2021, in het Vlaams 
Parlement.
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De werkzaamheden werden verdeeld in drie grote luiken, namelijk energietransitie en waterstof, klimaatbewuste mobiliteit (cf. 
infra) en Just Transition (cf. infra), en het debat werd gemodereerd door de heer Willem-Frederik Schiltz, Vlaams Parlementslid.

• energietransitie en waterstof

In het eerste luik ging de aandacht naar een geïntegreerde, verbonden en goed functionerende energiemarkt in de Benelux 
en de rol die waterstof daarin kan spelen. Het Beneluxparlement heeft in het verleden al ruime aandacht besteed aan het 
thema waterstof. Zo werd tijdens de plenaire zitting van maart 2019 al een aanbeveling goedgekeurd, waarin werd 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 waterstof-infrastructuur en de afbouw van subsidies die de 
energietransitie bemoeilijken.

Federaal minister van Energie (B.) Tinne Van der Straeten, experten Bart Biebuyck en Simon Rozendaal waren aanwezig om 
de problematiek van een goed functionerende Benelux energiemarkt toe te lichten.

De minister gaf een uiteenzetting over de best practices in België. Energie is de motor van onze economie en de 
klimaatverandering is een belangrijke uitdaging. Volgens haar hebben de Benelux-landen alle troeven in hand om snel tot 
samenwerkingen te komen en aan de Europese samenwerking impulsen te geven. Samenwerkingen met de industrie zoals 
voor het actieplan voor groen staal of het gebruik van waterstof kunnen een wezenlijk verschil maken. De minister ziet in het 
gebruik van waterstof ook opportuniteiten om nieuwe partnerschappen te sluiten met landen buiten de Europese Unie.

De heer Biebuyck verwees naar de huidige aandacht voor alles wat met waterstof te maken heeft. De mogelijkheden 
voor de Benelux zijn enorm en het is tijd om af te stappen van de individuele visies en werk te maken van een echte 
Beneluxwaterstofstrategie. Het potentieel voor de werkgelegenheid is groot en meer samenwerking op het vlak van onderzoek 
en ontwikkeling zou een significant verschil kunnen maken.

De heer Rozendaal lichtte de voordelen van de waterstof auto toe. Waterstof kan heel wat van de nadelen van zonne- en 
windenergie compenseren, waardoor er in de toekomst een grote behoefte zal ontstaan.
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Vanuit de Baltische Assemblee werden best practices uitgewisseld over energiezekerheid, energieveiligheid en waterstof in de 
Baltische regio.

Sprekers waren het eens met het belang om snel te schakelen en werk te maken van een gezamenlijke waterstofstrategie.

Daarnaast is het bijzonder belangrijk dat de overheden zich opstellen als betrouwbare partners die een helder kader scheppen 
voor ondernemers en burgers.

Ook in maart 2022 tijdens een plenaire zitting in het Brussels Parlement was de waterstoftechnologie het centrale thema.

Hierbij werden verschillende aspecten belicht aan de hand van uiteenzettingen van experten. De Benelux Hydrogen Strategy 
Roadmaps, het opschalen van het aantal tankstations, certificatie van waterstof, het belang van onderwijs en opleiding, de 
import en export van waterstof en best practices werden onder andere besproken.

Het geheel werd gemodereerd door de heer Bart Biebuyck, Executive Director Clean Hydrogen Joint Undertaking.

Al deze inspanningen mondden uit in een aanbeveling over de waterstofeconomie en de bevordering van waterstof uit 
hernieuwbare energiebronnen (935/1), en leiden reeds duidelijk tot de erkenning op het terrein van het belang van waterstof 
en de pioniersrol van de Benelux in deze. Zo zetten bedrijven in op groene waterstof, de Vlaamse regering verleent steun 
en de ministers en staatssecretarissen van Energie van Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en 
Zwitserland hebben in het kader van het Pentalateral Energy Forum een gezamenlijke visie over een flexibel regelgevend kader 
voor waterstof opgesteld. 

• Klimaatbewuste mobiliteit

Het tweede luik van de plenaire zitting van juni 2021 richtte de focus op elektrisch rijden en alternatieve brandstoffen. De heer 
Romain Poulles (Hoge Raad Duurzame Ontwikkeling Luxemburg) gaf zijn inzichten mee en de heer Frédéric Dossin (Liège 
Airport) lichtte het ‘projet Hayrport’ inzake de opslag van groene waterstof in de luchthaven van Luik toe. Tot slot gaf mevrouw 
Hanna Sundqvist (Swedish Energy Agency) een uiteenzetting over ‘climate smart mobility’ in de Noordse steden die inzetten 
op een slimme mobiliteit en zero emissie. De steden in de Noordse landen faciliteren in hoge mate de laadinfrastructuur voor 
elektrische voertuigen en er worden fietssnelwegen ontwikkeld tussen de steden en de omringende regio’s. Om de duurzame 
mobiliteit waar te maken is grensoverschrijdende samenwerking essentieel.

We kunnen hierbij ook verwijzen naar het themadebat van juni 2022, in het Waals Parlement, waarbij de duurzame mobiliteit 
centraal stond, met als luiken duurzaam transport, grensoverschrijdende multimodaliteit en modal shift, personenvervoer (in 
het bijzonder het fietsbeleid) en best practices uit andere regio’s.

De heer Frans Timmermans, Europees commissaris belast met de Green Deal, en de Belgische minister van Mobiliteit, de heer 
George Gilkinet, namen deel aan deze werkzaamheden.

Europees Commissaris Frans Timmermans gaf de nodige toelichting over de stand van zaken op Europees niveau. De Benelux 
heeft volgens hem een groot potentieel om snel aan de top van Europa te staan, andere Europese regio’s zullen het moeilijker 
hebben. De transitie is in Europa op vele vlakken ingezet, maar we moeten durven concrete doelen op te stellen en de overgang 
naar duurzaam vervoer te versnellen. Solidariteit binnen Europa en met de burger kunnen in deze aanpak niet ontbreken.

Verder in het debat bleek ook dat voor er sprake kan zijn van de bekende ‘modal shift’ echt werk moeten worden gemaakt van 
een ‘mental shift’, waar ook energiesoberheid en veiligheid centraal staan.

Bijzondere aandacht werd ook besteed aan de fiets waar zowel de fietsinfrastructuur als de helmplicht werd besproken. Fietsen 
blijft het veiligste vervoersmiddel indien de juiste infrastructuur voorhanden is.
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Er kan ook worden verwezen naar de werkbezoeken en 
hoorzittingen die de bevoegde commissies organiseerden 
in het kader van duurzame mobiliteit. Zo was een delegatie 
van het Beneluxparlement te gast bij Smart Delta 
Resources, North Sea Port en Provincie Zeeland, waar ze 
uitleg kregen over de grensoverschrijdende 
verduurzamingsplannen van de industrie in de Schelde-
Deltaregio.

Tijdens een vergadering van de commissie Financiën en 
Mobiliteit gaf de heer Bas de Geus, professor aan de UCL, 
over ‘het fietsbeleid’.

Ook hier mondden de inspanningen uit en/of 
ondersteunden zij mooie verwezenlijkingen op Beneluxvlak, 
zoals de fietsverklaring en de gezamenlijke Fiets Roadmap 
met Noordrijn-Westfalen (november 2022).

• Just transition

Het laatste luik van plenaire zitting van juni 2021werd 
gewijd aan de ‘just transition’ en een haalbaar en 
betaalbaar klimaat voor allen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy 
onderlijnde het belang van de ‘bottom up, targeted 
en balanced’ organisatie van klimaatmaatregelen; 
mevrouw Marjan Minnesma (Urgenda) wees op de 
hoogdringendheid en de noodzaak niet enkel de burgers 
maar ook de industrie hierbij te betrekken. Bert De 

Wel (International Trade Union Confederation) beaamde dat het niet makkelijk is om de rekening van de klimaatgerichte 
maatregelen rechtvaardig te verdelen onder alle maatschappelijke actoren. Een duurzame toekomst veronderstelt waardig 
werk voor iedereen op een gezonde planeet.

De Baltische Assemblee vulde deze standpunten aan met best practices uit de regio.

Een aanbeveling over energietransitie en rechtvaardige transitie werd aangenomen in maart 2022 (931/1). (Zie ook de 
Beknopte verslagen van de plenaire vergadering van 18 en 19 juni 2021 (340) – https://www.beneluxparl.eu/wp-content/
uploads/2021/12/340.pdf – en van 25 maart 2022 (342) – https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/06/342.pdf).

Economische relance

De coronacrisis heeft heel wat economische gevolgen voor de Beneluxlanden. Aldus werd er beslist in december 2021 een 
plenaire themadebat te organiseren over het thema economisch herstel en relance van het toerisme na de coronacrisis. Zowel 
de stem van de beleidmakers als van de actoren op het terrein kwamen hierbij aan bod

In het institutionele luik gaf de heer Mathias Cormann, secretaris-generaal van de OESO, in een videoboodschap mee dat op 
het vlak van de economische relance de veerkracht van de KMO’s een belangrijke uitdaging wordt. Het economisch herstel 
verloopt ongelijk en er is een groot verschil tussen de bedrijven die erin geslaagd zijn om een digitale omwenteling te maken 
en de anderen.

Staatsecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine (B) benadrukte in zijn videoboodschap dan weer 
dat COVID-crisis een grote impact heeft op de economie, maar ook een ongekende kans biedt om opnieuw te investeren in 
de toekomst. De wereld maakte in het verleden al veelvuldig grote energietransities mee en bereidt zich nu volop voor op de 
volgende.
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De heer Boots van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat legde uit dat de economie beter en beter in 
staat is om om te gaan met de COVID-beperkingen. De digitaliseringsscores van de Benelux zijn goed en door de verschillende 
steunmaatregelen is de werkloosheidsgraad maar licht gegroeid.

Meer en meer gaan stemmen op die menen dat er nood is aan een economie die meer rekening houdt met klimaat- en sociale 
aspecten. Dit zou de veerkracht van de economie enkel ten goede komen. Daarom pleiten de vertegenwoordigers van de 
sociale economie voor een echt herstelplan met een paradigmaverschuiving. De jongeren zijn er klaar voor.

De vertegenwoordigers van de horeca en het toerisme gaven mee dat het voor hen belangrijk is om deze sectoren een 
volwaardige plaats te geven in het economisch herstelbeleid. (Zie ook het Beknopt verslag van de plenaire vergadering van 
10 en 11 december 2021 (341) - https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/05/341.pdf).

Desinformatie en fake news

De verenigde commissies Grensoverschrijdende samenwerking en Justitie hadden ter voorbereiding van de geplande 
conferentie over fake news in het najaar 2021, de heer Tom Ongena, co-rapporteur van het informatieverslag Fake News van 
de Belgische Senaat, uitgenodigd voor een uiteenzetting en gedachtewisseling over het onderwerp. De heer Ongena legde uit 
dat het fenomeen van fake news volop aanwezig is op sociale media, maar dat deze net een belangrijke informatiebron is voor 
jongeren. Ook in andere media is het fenomeen aanwezig. Fake news kan een bedreiging vormen voor onze maatschappij en 
het is dus belangrijk om waakzaam te zijn.

Op 15 oktober 2021 organiseerde het Beneluxparlement een conferentie in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 
onder voorzitterschap van mevrouw Patricia Creutz. De conferentie was gewijd aan het thema Desinformatie en Fake News. 

In het eerste deel van de conferentie over de verantwoordelijkheden van de platformen verklaarden de heer Pancini van Youtube 
en de heer Zeegers van Facebook dat de platforms zich inderdaad bewust zijn van het probleem en hun verantwoordelijkheid 
nemen. Het is echter erg moeilijk om een duidelijke lijn te trekken tussen fake news en het recht op vrijheid van meningsuiting. 
Zij riepen op tot duidelijke wet- en regelgeving op Europees niveau. 

De heer Van Bohemen van het Rathenau Instituut (NL) bevestigde dat platforms een belangrijke verantwoordelijkheid hebben 
bij de verspreiding van fake news. Hij nodigde het Beneluxparlement uit om de verschillende initiatieven op het gebied van 
internationale wet- en regelgeving op te volgen. 

Wat de traditionele media betreft, legde de heer Bovet uit dat door de wereldwijde verspreiding van informatie een nieuw 
regelgevingssysteem nodig is. Voor journalisten is een belangrijke rol weggelegd. 

De leden van het Beneluxparlement kregen ook een presentatie over de werkzaamheden van de Parlementaire Vergadering 
van de Raad van Europa en de Parlementaire Vergadering van de NAVO over dit onderwerp. 

Over de rol van de autoriteiten zei Olivier Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap, dat het van essentieel 
belang is desinformatie en nepnieuws op een redelijke manier aan te pakken. Het vertrouwen in onze instellingen moet worden 
hersteld en dat kan alleen door de dialoog aan te gaan. Er is niet één waarheid en de wereld is niet zwart of wit. 

Verder werd het belang van mediageletterdheid en de ontwikkeling van kritisch denken herhaald. 

Zo werden verschillende interessante pistes naar voren geschoven, zoals de follow-up van de Digital Services Act van de 
Europese Commissie, regulering, samenwerking tussen platforms en met overheden, ontwikkeling van duidelijke criteria 
voor platforms, vermindering van mediaconcentratie, versterking van publieke media, aandacht voor de meest kwetsbaren, 
investering in mediageletterdheid en versterking van synergieën met andere interparlementaire organen zoals de Raad van 
Europa, de NAVO en de Baltische Assemblee en Noordse Raad. 

Het thema desinformatie en fake news was ook in 2022 een prioritair thema voor het Beneluxparlement. 

Aldus werden verdere hoorzittingen gehouden, bijvoorbeeld met mevrouw Marcella Breedeveld, hoofd Duurzaamheid bij het 
Mediahuis, en wordt er verder gewerkt aan een aanbeveling. 
(Zie ook het verslag van de conferentie (932-1) – https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/05/BNL932-1-N.pdf)
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Intrafamiliaal geweld

De commissie Justitie en Veiligheid organiseerde enkele hoorzittingen in het kader van intrafamiliaal geweld tijdens de 
COVID-19 crisis. Gastspreker Jitske Bosch (Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) lichtte de situatie in 
Nederland toe op het vlak van de meldingen, adviesvragen en mensen die laagdrempelige hulp zoeken. 

Het is verbazend dat in Nederland geen significante toename van huiselijk geweld is geconstateerd terwijl dit wel het geval 
was in België, Luxemburg en Frankrijk. Deze vraag intrigeert de ambtenaren in Nederland ook, echter los daarvan worden er 
wel maatregelen genomen die uitgaan van nauw contact tussen de verschillende stakeholders, voldoende opvangplekken, 
bewustwording creëren bij slachtoffers en hun omgeving, laagdrempelig kunnen melden en specifieke aandacht voor 
kwetsbare gezinnen. 

In de plenaire zitting van maart 2021 legde mevrouw Marit Peeters, vertegenwoordigster van de minister van Justitie (B.) uit 
dat de strijd tegen intra familiaal geweld kadert in de algemene aanpak die de minister voor ogen heeft: Justitie moet sneller, 
menselijker en straffer worden. Dit geldt ook voor de aanpak van intrafamiliaal geweld. Verschillende bestaande initiatieven, 
zoals de uithuisplaatsing en de Family Justice Centra, worden verder uitgebreid. Een nieuwe strafwetgeving op het vlak van 
seksueel geweld is eveneens in de maak. Daarnaast is dit een strijd die niet enkel op het departement Justitie gestreden 
wordt. Een doorgedreven samenwerking van de verschillende diensten op federaal en deelstatelijk vlak, maar ook met de 
partnerlanden van de Benelux is noodzakelijk.

Een aanbeveling over intrafamiliaal geweld tijdens de COVID-19 crisis werd door de plenaire vergadering goedgekeurd (922/1) 
met het antwoord van het Benelux Comité van Ministers in december 2021 (922/2).

CO2-taxatie – belastingen op brandstoffen

De verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Financiën en Mobiliteit zetten in 2021 hun werkzaamheden 
verder over het thema “Harmonisering van de belasting op CO2-emissies”. Aldus werden de heren Laurent Willaert (Febiac) 
en de heer Wim De Wulf (Belgische Petroleum Federatie) uitgenodigd voor een uiteenzetting over dit onderwerp. De heer 
Willaert legde uit dat de Belgische automobilist al veel belast wordt en pleit dan ook voor een taxshift in plaats van een nieuwe 
belasting. Hij roept de overheid op om werk te maken van een duidelijk plan om particulieren aan te zetten om over te stappen 
op elektrische wagens en de nodige inspanningen te doen voor het ondersteunen en ontwikkelen van de nodige infrastructuur. 
De heer De Wulf pleit ervoor om niet enkel stil te staan bij de CO2-emissies bij de uitlaat. Er moet werk worden gemaakt van 
een breder kader dat ook rekening houdt met andere aspecten (well-to-wheel) zodat alle technologieën aan bod kunnen 
komen en er steeds ruimte blijft voor nieuwe technologische evoluties.

Er werden in 2022 ook verscheidene hoorzittingen gehouden met betrekking tot de belastingen op brandstoffen in het licht 
van de evolutie van het wagenpark. Zo gaf mevrouw Clara Van Hemelrijck, adviseur fiscaal beleid op het kabinet van de 
Belgische vice-eersteminister en minister van Financiën, de heer Vincent Van Peteghem, een uiteenzetting, alsook de heer 
Samuele Furfari, professor Geopolitiek van energie aan de ‘École Supérieure de Commerce de Paris’ – campus Londen.

Nachttreinen

De verenigde commissies Financiën en Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat zetten in 2021 hun werkzaamheden 
verder over het perspectief en de evolutie van de nachttreinen.

Karima Delli, de voorzitter van de commissie Vervoer en Toerisme in het Europees Parlement, hield een uiteenzetting over het 
juridisch kader en de manoeuvreerruimte voor lidstaten om nachttreinen te steunen.
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De werkzaamheden leidden tot een aanbeveling over de steun voor de terugkeer van de nachttreinen vanuit de Benelux 
(nr. 926/2), waarbij de verschillende regeringen onder andere worden verzocht een gemeenschappelijke Benelux-visie te 
ontwikkelen, werk te maken van interoperabiliteit van de spoorwegnetten op verschillende vlakken (infrastructuur, materiaal, 
vergunningen, ticketverkoop, enz.) en streven naar een tax equalization tussen vliegverkeer en andere vervoersmodi. 
(Zie ook het verslag van Nicolas Parent (926-1) – https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2021/06/BNL926-1.pdf).

Het antwoord van het Comité van Ministers volgde in december 2021 (926/3).

De illegale drugsindustrie en georganiseerde criminaliteit - politiesamenwerking

Na diverse hoorzittingen in de commissie Justitie en Veiligheid in 2020, en in 2021 met de heer Pieter Tops, bijzonder 
hoogleraar ondermijningsstudies aan de Universiteit Leiden (NL) keurde het Beneluxparlement tijdens de plenaire zitting 
van december 2021 een aanbeveling goed over illegale drugsindustrie en georganiseerde misdaad (928/1).

De bedoeling is de sterk verweven drugshandel in de Benelux aan te pakken door onder meer in te zetten op het gebruik 
van big data en artificiële intelligentie, zich niet te beperken tot informatie-uitwisseling tussen de verschillende betrokken 
diensten, maar gezamenlijke prioriteiten op te stellen, te zorgen voor een geïntegreerde samenwerking van de verschillende 
actoren in Joint Investigation Teams en meer aandacht te besteden aan de zeehavens en het vergroten van de weerbaarheid 
van havenwerknemers.

Er kan hierbij ook worden verwezen naar de ratificatie van het politieverdrag in 2022 en de acties op het terrein in het kader 
van de ‘Hazeldonk’-samenwerking, waarmee de Beneluxlanden en Frankrijk de georganiseerde distributienetwerken van drugs 
en de daarbij betrokken criminele organisaties aanpakken.

De internationale voetbalveiligheid en de aanpak van racisme – politiesamenwerking

Aansluitend met de werkzaamheden in 2020, werd in maart 2021 de aanbeveling betreffende internationale voetbalveiligheid 
en racisme goedgekeurd (923/1). Deze aanbeveling roept de verschillende regeringen onder andere op om werk te maken van 
nog betere informatie-uitwisseling, ratificatie van het Beneluxpolitieverdrag en het uitwerken van een gezamenlijk aanpak 
inzake racisme en discriminatie op ‘social media’.

Tijdens de commissievergadering van de verenigde commissies Justitie en Grensoverschrijdende Samenwerking 
in juni 2022 hebben de heer Verachtert (voorzitter van de werkgroep SENN-FOOT, Eerste Hoofdcommissaris Belgische Federale 
Politie en Benelux-verbindingsofficier) en de heer Arentsen (teamleider Centraal Informatiepunt Voetbal van de Nederlandse 
Politie) een toelichting gegeven over de huidige stand van zaken met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking 
op het gebied van Voetbalveiligheid en de uitwerking van het mandaat. Dit was een follow-up van de aanbevelingen over 
voetbalveiligheid die door het Benelux Comité van Ministers werd meegenomen bij de uitwerking van een gezamenlijke 
aanpak betreffende de beteugeling van wangedrag in het voetbal. Daarnaast heeft Frans Weekers, adjunct-secretaris-generaal 
van de Benelux Unie, een toelichting gegeven op het Beneluxpolitieverdrag, dat werd geratificeerd in 2022.

Grensoverschrijdende demonstratietoerisme- politiesamenwerking

In het kader van de actuele problemen bij demonstraties in het kader van de Covid-crisis, hebben de verenigde commissies 
Grensoverschrijdende Samenwerking & Justitie en Veiligheid ook de problematiek van het grensoverschrijdende 
demonstratietoerisme besproken. De heren Wil van Kollenburg en Rob Freriks van de Nederlandse Politie gaven uitleg over 
de grensoverschrijdende samenwerkingen in dat verband.
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Telewerk en grensarbeid – Pensioenen

Thuiswerk heeft tijdens de Covidcrisis een hoge vlucht genomen en de technologische middelen die voorhanden zijn maken 
dit ook perfect mogelijk.

De aanbeveling met betrekking tot de verbetering van de situatie van grenswerknemers op het vlak van mobiliteit, fiscaliteit 
en sociale zekerheid, in het bijzonder door de toekenning van een specifiek statuut aan de afstandskantoren werd door de 
plenaire zitting van maart 2021 goedgekeurd (920/2).

Minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, onderlijnde op deze zitting dat de COVID-19 crisis mensen en 
bedrijven heeft verplicht om zich tot het telewerk te keren en verklaarde zich dan ook verheugd met de voorstellen die aan 
bod komen in de aanbeveling van het Beneluxparlement.

Nu duidelijk wordt dat telewerk ook in een grensoverschrijdende context een blijver is moet de bestaande wetgeving ter zake 
ook structureel worden aangepast voor de toekomst.

Hierbij is een multilaterale aanpak in de Benelux nodig, zeker omdat het aantal thuiswerkers in de Benelux veel hoger ligt dan 
in de rest van de Europese Unie.

Dit geldt ook voor grensoverschrijdende pensioenen.

De heren Tony Van der Steen en Jean-Marie Hannesse, ombudsmannen pensioenen (B), werden uitgenodigd en gaven aan 
de hand van concrete gevallen uitleg over de problemen die hen recentelijk werden voorgelegd.

Een aanbeveling over grensoverschrijdende pensioenen die onder meer vraagt om in de toekomst meer rekening te 
houden met de impact van wetgeving op buitenlandse pensioenen van buitenlandse werknemers en het oprichten van een 
Arbitragecommissie die grensoverschrijdende geschillen inzake pensioenen beslecht werd aangenomen tijdens de plenaire 
zitting van juni 2022 (934/2).

Zo pleit de commissie er onder andere voor dat bij hervormingen in de pensioenwetgeving of nieuwe wetgeving inzake telewerk 
in de Beneluxlanden rekening wordt gehouden met de impact hiervan op de pensioenen van buitenlandse werknemers, 
ambtenaren en zelfstandigen.
(Zie ook het verslag van Johan Deckmyn (934-1) – https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/06/BNL934-1.pdf).

Studentenmobiliteit

Op het gebied van huisvesting vormen de internationale studenten een kwetsbare groep en hebben ze vaak te maken met 
woningdiscriminatie. Naast de administratieve obstakels en de complexe regimes inzake studiefinanciering, ondervinden 
studenten soms discriminatie op het gebied van de tarieven voor openbaar vervoer.

De aanbeveling over grensoverschrijdende studentenmobiliteit in de Benelux, die werd voorbereid in de commissie Sociale 
Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport en aangenomen in de plenaire zitting van december 2021 (928/1), roept de 
regeringen op om de uitwisseling van binnenlandse en buitenlandse studenten te promoten. Studeren in het buitenland 
brengt immers vaardigheden en ervaringen bij die cruciaal zijn voor een actieve deelname aan de samenleving en de 
arbeidsmarkt en het vertrouwen in de Benelux onderwijsstelsels is groot. Daarnaast legt de aanbeveling de nadruk op het 
weghalen van verschillende administratieve en financiële hinderpalen waar studenten vandaag mee te maken hebben. Het 
Beneluxparlement stelt onder meer voor om een ‘startpunt grensoverschrijdende studentenmobiliteit’ op te zetten dat voor 
een betere informatieverstrekking en begeleiding van de studenten moet zorgen. 
(Zie ook het verslag van Jef Van den Bergh en Ton van Kesteren (927-1) - https://www.beneluxparl.eu/wp-content/
uploads/2022/01/BNL927-1.pdf).
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Frauduleuze uitzendkantoren

De hoorzittingen met betrekking tot frauduleuze uitzendkantoren met de heer Bart Stalpaert, directeur Sociale Inlichtingen- 
en Opsporingsdienst, FOD WASO (B), mevrouw Daphne de Wild, beleidsadviseur, afdeling Beleid in Communicatie, CNV 
Vakcentrale (NL), mevrouw Ingrid Vanhecke, hoofd van de afdeling Europese Aangelegenheden en mevrouw Margriet Visser, 
coördinerend beleidsmedewerker, Directie Internationale Zaken, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (NL), 
mondden uit in een aanbeveling met betrekking tot de strijd tegen frauduleuze uitzendkantoren, aangenomen tijdens de 
plenaire zitting van maart 2022 (929/2).

Als follow-up op deze aanbeveling werd ook een gesprek georganiseerd met de heer Frans Weekers, adjunct-secretaris-
generaal van de Benelux, over de stand van zaken van de onderhandelingen over het multilaterale Benelux-Verdrag ter 
verbetering en versterking van de grensoverschrijdende samenwerking inzake de bestrijding van sociale fraude. De heer 
Weekers vermeldde dat er tijdens de onderhandelingen over dit verdrag rekening zal worden gehouden met de aanbeveling 
van het Beneluxparlement. 
(Zie ook het verslag van Tinne Rombouts en Jef Van den Bergh (929-1) – https://www.beneluxparl.eu/wp-content/
uploads/2022/03/BNL929-1.pdf).

Duurzame landbouw

In aansluiting met de werkzaamheden van 2019-2020, werd tijdens de plenaire zitting een aanbeveling goedgekeurd over 
duurzame landbouw (911/2). Deze aanbeveling roept de verschillende regeringen op om duurzame landbouw verder en beter 
te ondersteunen op verschillende vlakken (onderzoek, opleiding, investeringen, sensibiliseren en promoten bij de consument, 
…) en de grensoverschrijdende samenwerking in de Benelux te versterken met het oog op een betere uitwisseling van 
informatie, kennis en ervaringen. 
(Zie ook het verslag van de conferentie (911-1) – https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2020/03/verslag_
conferentie_biologische_landbouw.pdf).

Digitale Benelux – Artificiële intelligentie

Tijdens de covidcrisis is gebleken dat digitalisering alsmaar belangrijk wordt en dit op verschillende niveaus. Aldus werden in 
de commissie Grensoverschrijdende Samenwerking verschillende aspecten besproken.

Zo werd prof. dr. Emile Aarts (professor Computer Science, Tilburg University) van de Nederlandse AI Coalitie als spreker 
gehoord in het kader van de werkzaamheden rond de digitale Benelux. Hij legde uit dat de Europese Unie heeft gekozen 
voor een mensgerichte benadering van kunstmatige intelligentie. Hij sprak eveneens over het ELSAlabs-project dat 
samenwerkingsverbanden wenst op te zetten om op basis van beschikbare data en artificiële intelligentie fenomenen uit de 
samenleving te analyseren en mensgerichte oplossingen uit te werken.

De commissie besprak eveneens de kwestie van on-line identiteit en organiseerde hierover hoorzittingen met prof. Bart 
Jacobs van de Radboud Universiteit Nijmegen (NL) en de heer Stefan Bogdan, Policy Officer bij de Europese Commissie  
(DG CONNECT).

Verder werd het grensoverschrijdend samenwerkingsproject ‘2Prescribe’ op het gebied van online farmacotherapie-onderwijs 
in combinatie met Artificial Intelligence toepassingen voorgesteld door prof. dr. Robert Vander Stichele en ing. Adriaan B.D. 
van Doorn, RuG/PhD.

Ten slotte kan worden verwezen naar de Joint Declaration die werd ondertekend door de Baltic Assembly, Nordic Council en 
Beneluxparlement (cf. infra – internationale samenwerking).
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Brexit en Handelsrelaties

In de commissie Buitenlandse Zaken werden de werkzaamheden rond de Beneluxvisie in verband met de handelsrelaties 
aangevat. Mevrouw Julie Bynens, secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse 
overheid (B) hield een uiteenzetting over het Vlaams beleid inzake buitenlandse handel. Ze legde de nadruk op het belang van 
de EU als hefboom voor de internationale handel. De Vlaamse overheid engageert zich ook om bij het uitbouwen van haar 
handelsrelaties in te zetten op duurzame ontwikkeling en mensenrechten.

De heer Rupert Schlegelmilch, adjunct-directeur-generaal DG Trade van de Europese Commissie, gaf een uiteenzetting over 
de EU-handelsrelaties en de handelsakkoorden met andere landen zoals China.

Europees parlementslid Pascal Arimont (B) en rapporteur over dit thema in het Europees Parlement, werd uitgenodigd om 
uitleg te geven over een stand van zaken met betrekking tot de Brexit adjustment reserve.

Cybercrime- Geweld tegen vrouwen in de digitale wereld

In 2021 en 2022 werd dit thema verscheidene keren geagendeerd in de commissie Justitie en Veiligheid.

Mevrouw Elif Sariaydin (GREVIO, Raad van Europa) gaf een presentatie over de verschillende vormen van geweld waarmee 
vrouwen in de digitale wereld worden geconfronteerd. GREVIO zal binnenkort ook aanbevelingen doen om deze vormen van 
geweld te bestrijden in het kader van het Verdrag van Istanbul.

Mevrouw Sara De Vido, universitair hoofddocent aan de universiteit van Ca’Foscari in Venetië, mevrouw Eloïse Malcourant en 
mevrouw Margot Foubert van de Federatie van centra voor gezinsplanning hebben zich eveneens over dit onderwerp kunnen 
uitspreken.

Overstromingen

De hevige regenval in onze regio in 2021 zorgde voor heel wat waterellende met een enorme catastrofe als gevolg boordevol 
menselijk leed en materiële ravage. De verwoestende overstromingen zorgden voor talrijke levensreddende interventies van 
hulpdiensten en noodzakelijke evacuaties van burgers, maar kon jammer genoeg niet voorkomen dat er alsnog dodelijke 
slachtoffers vielen.

Overstromingen en waterbeheer was dan ook een hoofdthema binnen het Beneluxparlement in 2022. De Benelux-landen zijn 
door nauw vertakte grensoverschrijdende wateren en waterhuishouding op elkaar aangewezen en zullen in de verschillende 
klimaatscenario´s afgestemd moeten handelen.

Een grensoverstijgende coördinatie op Benelux-niveau en contacten tussen de crisiscentra rond de overstromingen is een 
realiteit.

Patrick van der Broeck, dijkgraaf van Waterschap Limburg, en Jan Dekker, vertegenwoordiger van het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut gaven een presentatie over de overstromingen van juli 2021 in de verenigde commissies 
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Grensoverschrijdende Samenwerking, en dit ter voorbereiding van de conferentie 
‘Overstromingen en Waterbeheer’ die op 14 oktober werd georganiseerd, in het Parlement van de Duitstalige gemeenschap 
te Eupen.

De conferentie werd ingeleid met een filmpje van de BRF (Belgischer Rundfunk) over de ravage na de overstromingen 
van juli 2021 en de uiteenzetting van de heer Emile Roemer, Commissaris van de Koning in Limburg (NL).

Vervolgens werden de menselijke en economische gevolgen van de overstromingen in juli 2021 belicht met sprekers van het 
Belgische Rode Kruis, de Luxemburgse waterbeheer administratie en de pakkende getuigenis van de secretaris-generaal van 
Kabelwerk Eupen.
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Daarnaast werden ook de internationale dimensie en de wetenschappelijke blik op de problematiek besproken. Daar bleek 
duidelijk de noodzaak aan een grensoverschrijdende gezamenlijke aanpak van de problematiek, zowel wat betreft duurzaam 
bouw- en natuurbeleid als preventie en waarschuwingssystemen over de grenzen heen.

 De conferentie werd gevolgd door een werkbezoek aan de gemeente Dolhain (Limbourg) waar de parlementsleden werden 
ontvangen door het schepencollege voor een gesprek en rondgeleid in de gemeente om de huidige situatie te ervaren. Daar 
bleek dat er vooral vraag was naar een betere coördinatie over de gemeentegrenzen heen en naar bijkomende fondsen om 
niet enkel te herstellen, maar duurzaam en op lange termijn te plannen.

Tijdens de verschillende uiteenzettingen en debatten kwamen een aantal punten aan bod waar het Beneluxparlement zich 
in haar toekomstige werkzaamheden verder over zal buigen, zoals de nood aan een Europees fonds voor natuurrampen, 
een eenvoudigere grensoverschrijdende samenwerking tussen de verschillende bevoegde overheidsdiensten, een duidelijkere 
taakverdeling en samenwerking tussen hulporganisaties en de overheid, een statuut voor natuurrampslachtoffers, een 
gespecialiseerd coördinatieorgaan voor hulp bij natuurrampen, betere preventie en waarschuwingssystemen en een duurzaam 
natuur- en bouwbeleid over de grenzen heen.

Wederzijdse verrijking van elkaars expertise zal bijdragen tot de weerbaarheid van onze landen tegen dergelijke gebeurtenissen 
(die zich als gevolg van de klimaatverandering waarschijnlijk opnieuw zullen voordoen) en tot de totstandkoming van een 
duurzamer gebied!

(Zie ook het verslag van de conferentie nr. 938-1).

Vrachtvervoer, Digitale vrachtbrief en Ecocombis

De commissie Financiën en Mobiliteit wenste een vervolg te geven aan de thema’s van de uitbreiding van de digitale 
vrachtbrief voor het goederenvervoer en van het gebruik van lange en zware vrachtwagens (ecocombi’s) in de Benelux, en zijn 
werkzaamheden uit te breiden tot de problemen in verband met het tekort aan arbeidskrachten in de EU en in verband met 
de ecologische transitie.

Hoorzittingen werden gehouden met mevrouw Isabelle De Maegt, vertegenwoordiger van de beroepsvereniging Febetra (B), 
en met mevrouw Willemijn Westerlaken, vertegenwoordiger van Transport en Logistiek Nederland.

De commissie organiseerde ook een hoorzitting met de heer Antoine Ries, adviseur bij de Confédération luxembourgeoise 
du commerce.

In juni 2022 werd een aanbeveling aangenomen over goederenvervoer per vrachtwagen, die de focus legt op het systeem 
van de digitale vrachtbrief, het gebruik van zwaardere vrachtwagencombinaties, het tekort aan vrachtwagenchauffeurs en de 
verduurzaming van het goederenvervoer goedgekeurd (933/2). (Zie ook het verslag van Patricia Creutz en Jef Van den Bergh 
(933-1) – https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/06/BNL933-1.pdf).

Conferentie over de Toekomst van Europa

In aansluiting met de werkzaamheden in de commissie Buitenlandse Zaken in 2020 en 2021 met betrekking tot de rol van 
het Beneluxparlement in de Conferentie over de toekomst van Europa, werd tijdens de plenaire zitting van maart 2022 de 
aanbeveling hierover goedgekeurd (930/2). (Zie ook het verslag van Johan Deckmyn (930-1) - https://www.beneluxparl.eu/
wp-content/uploads/2022/03/BNL930-1.pdf).
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Samenwerking op het gebied van defensie

Gelet op de Oorlog in Oekraïne en de noodzaak tot flexibiliteit om de agenda van het Beneluxparlement aan te passen aan de 
actualiteit, werd de samenwerking inzake defensie een absolute prioriteit.

De commissie Buitenlandse Zaken had hoorzittingen over de samenwerking van de Benelux-landen inzake defensie, de Europese 
dimensie van defensie en de bijdrage van de Benelux-landen in de EU-initiatieven inzake veiligheid en defensie, met de heer Luc 
De Vos, professor emeritus Belgisch Buitenlands Beleid aan de Katholieke Universiteit Leuven (B) en Krijgsgeschiedenis aan de 
Koninklijke Militaire School, en met de heer Jean-Pierre Van Aubel, expert in defensiebeleid en strategie bij het Secretariaat-
generaal van de European External Action Service (EEAS).

Verder werden ook mevrouw Sophie Karlshausen, directeur bij het Belgische ministerie van Defensie, de heer Tom Köller, 
directeur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Groothertogdom Luxemburg en de heer Lars Walrave, directeur 
bij het Nederlandse ministerie van Defensie, gehoord.

De drie deskundigen gaven een overzicht van de samenwerking op defensiegebied tussen de drie Benelux-landen en 
rapporteerden over de successen die op dit gebied zijn geboekt, maar ook over de valkuilen die zij zijn tegengekomen.

De samenwerking van de Benelux-landen op defensiegebied en de bijdrage van de Benelux-landen aan de veiligheids- en 
defensie-initiatieven van de EU was tevens het themadebat tijdens de decemberzitting op 9 december 2022 in het Federaal 
Parlement in Brussel.

Het eerste deel ging over het “Beleid inzake defensiesamenwerking tussen de Benelux-landen en de Europese dimensie” en 
werd gevoed door videoboodschappen van de ministers van Defensie van de drie Benelux-landen. Mevrouw Olena Kondratiuk, 
vicevoorzitter van de Verkhovna Rada (Oekraïens parlement) woonde deze plenaire vergadering bij en kon de actualiteit 
onderstrepen met een pakkende getuigenis. Ze benadrukte dat Oekraïne niet enkel het eigen grondgebied verdedigt, maar de 
hele Europese Unie. Ze herhaalde de wens van Oekraïne om zo snel mogelijk toe te treden tot de Europese Unie. Daarnaast 
riep ze onder andere op om het systeem van vetorecht in internationale vergaderingen af te schaffen, een speciaal tribunaal 
voor oorlogsmisdaden in Oekraïne op te richten en vooral zo snel mogelijk Oekraïne te bevrijden en de vrede te herstellen.

Het tweede deel betrof de stand van zaken en toekomstperspectieven van defensiesamenwerking en in het derde deel werden 
goede praktijken uitgewisseld door internationale gasten als de Noordse Raad, de Baltische Assemblee en de Parlementaire 
Conferentie Oostzee.

De drie Benelux-ministers/staatsecretarissen hebben in videoboodschappen een overzicht gegeven van de huidige 
samenwerking op het vlak van defensie. De samenwerking tussen de drie landen is ondertussen al een lange traditie en in 
de toekomst zullen er ook telkens nieuwe inspanningen gedaan worden om deze verder te zetten. De drie grote prioriteiten 
liggen momenteel bij het versterken van de interoperabiliteit, gezamenlijke aankopen (ook voor leveringen aan Oekraïne) en 
groene defensie.

Op het einde van het debat kon een aanbeveling worden goedgekeurd over de samenwerking op defensiegebied tussen de 
Benelux-landen, de Europese dimensie van defensie en de bijdrage van de Benelux-landen aan de veiligheids- en defensie-
initiatieven van de Europese Unie.

Er kan ook verwezen worden naar de internationale samenwerking – Oekraïne (cf. infra).

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De verenigde commissies Grensoverschrijdende Samenwerking & Economie, Landbouw en Energie hebben in oktober 2022 een 
eerste vergadering gewijd aan het thema van “maatschappelijk verantwoord ondernemen”, en hadden daarvoor volgende 
sprekers uitgenodigd: mevrouw Manon Wolfkamp, Project Lead Legislation Netherlands, MVO Platform (N), de heer Mikaël 
Franssens, Working Group Corporate Accountability (B) en de heer Jean-Louis Zeien, voorzitter van ‘l’initiative pour un devoir 
de vigilance’.
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Een tweede hoorzitting volgde met mevrouw Evgenia Kyriakaki, Senior Legal Advisor, Legal & Tax, Chamber of Commerce 
(zoom-Lux), mevrouw Laura Stam, VNO-NCW (Nederland) en de heer Hans Biesheuvel, ONL (Nederland), op 25/11/2022.

Het is de bedoeling dit thema verder prioritair te behandelen in 2023.

Organisatie Benelux Jongerenparlement

De jongeren zijn de burgers en bestuurders van morgen. Zij dragen onze Europese en Benelux- waarden verder uit. Het was dan 
ook met genoegen dat het Beneluxparlement de tweede editie van het Benelux Youth Forum organiseerde in Brussel op 21 en 
22 oktober 2021. Meer dan vijftig jongeren uit België, Nederland en Luxemburg kwamen samen om beleidsaanbevelingen te 
formuleren over het klimaat, meer bepaald over de thema’s die ook in het Beneluxparlement centraal stonden. Aldus werden 
door de jongeren drie resoluties aangenomen over ‘energiemarkt en waterstof’, ‘duurzame mobiliteit’ en ‘just transition’. Zo 
werd er onder andere opgeroepen om het openbaar vervoer goedkoper te maken, het gebruik van groene energie aan te 
moedigen en te onderzoeken welke rol waterstof kan hebben in onze energiemix.

Met deze aanbevelingen droegen de jongeren hun steentje bij tot de aanbevelingen die aan de plenaire zitting van het 
Beneluxparlement werden voorgelegd. Het is immers essentieel om de stem van de jongeren mee te nemen in dit debat.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten sprak de jongeren toe over het belang van de energietransitie.

Later op de dag werden de jongeren verwelkomd op het Egmontpaleis door de minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès 
die de tijd nam om met de jongeren in dialoog te gaan over de aanbevelingen die ze eerder op de dag hadden geformuleerd.

Het Benelux Youth Forum 2021 was een samenwerking tussen de Benelux Unie, de FOD Buitenlandse Zaken, het 
Beneluxparlement en het Europees Jongerenparlement in België, Nederland en Luxemburg.
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Internationale samenwerking

Internationale samenwerking en uitwisseling van best practices is des te belangrijker in onzekere tijden waarbij we worden 
geconfronteerd met Covid-19 en de oorlog in Oekraïne. Aldus zette het Beneluxparlement zijn structurele samenwerking met 
Baltic Assembly en Nordic Council verder, waarbij veiligheid een centraal thema bleef.

Ook werden, afhankelijk van het behandelde thema, de banden aangescherpt met Noordrijn- Westfalen, de Baltic Sea 
Parliamentary Conference, de NAVO Interparlementaire Assemblee, de Raad van Europa, de Grande Région en Eurométropole 
Lille-Kortrijk-Tournai.

Verder vonden er ook nieuwe ontmoetingen plaats, zoals in 2022 met een delegatie van de Italiaanse Kamer en Senaat.

Tijdens deze ontmoeting werd de werking van het Beneluxparlement kort uitgelegd en werd er gedebatteerd over de Conferentie 
over de Toekomst van Europa en de respectieve ingediende bijdragen. De Benelux is een voorbeeld van samenwerking in 
Europa en de banden tussen Italië en de Benelux kunnen een positieve bijdrage leveren voor de toekomst en de integratie.

Hierna volgen enkele concrete voorbeelden van onze samenwerking.

• Gezamenlijke verklaring BA/NC/Benelux over digitalisering

Voor de aanvang van de plenaire zitting 25 en 26 maart 2022 ondertekenden het Beneluxparlement, de Baltische Assemblee 
en de Noordse Raad een gezamenlijk statement over digitalisering, een prioritair onderwerp voor de drie assemblees.

De drie assemblees erkennen in de tekst het belang van digitalisering en de kansen die deze biedt op verschillende vlakken, 
maar ze roepen ook op om het debat aan te gaan over de fundamentele en individuele rechten en de manier waarop overheden 
en burgers met een doorgedreven digitalisering kunnen omgaan.

Samenwerking tussen verschillende landen is cruciaal om die digitalisering tot een goed einde te brengen. Daarom engageren 
de drie assemblees zich formeel om samen te werken en elkaar steeds op de hoogte te houden van best practices en 
ontwikkelingen in hun respectievelijke regio’s.
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• Trilaterale conferentie over defensiesamenwerking en cyberveiligheid

Op 21 mei 2021 werd door de Baltische Assemblee de trilaterale conferentie georganiseerd.

De Baltische Staten bestrijken een groter territorium en hebben een kleinere bevolking dan de Benelux, zodat ze wel 
aangewezen zijn op sterke militaire samenwerking. Sinds 2014 is de behoefte aan samenwerking nog groter geworden 
ingevolge de Russische dreiging in Oekraïne, de hybride dreigingen en de cyberaanvallen. De rol van China op het wereldtoneel 
is een bijkomende factor geworden in het debat over de urgentie van Europese en Trans-Atlantische defensiesamenwerking.

Best practices werden uitgewisseld, met een overzicht van de aanbevelingen van het Beneluxparlement inzake 
defensiesamenwerking, de recente ontwikkelingen ter zake, de initiatieven inzake gemeenschappelijke legeraankopen en 
de deelname van België en Nederland aan de Baltic Air Policing, de bewaking van het luchtruim van de Baltische Staten. 
Het bundelen van de krachten van interregionale samenwerkingsverbanden laat ons toe de kosten voor defensie efficiënt te 
beheersen en versterkt de relevantie van onze landen op het Europese forum.

Kolonel Mike Lamesch, directeur van de Benelux Arms Control Agency (BACA), gaf een voorstelling van deze instelling die de 
nationale wapenbeheersingsagentschappen van de drie landen samenvoegt.

Met betrekking tot cyberveiligheid en de Benelux-aanpak op dit gebied, werd verwezen naar de intentieverklaring die de 
ministers van Justitie van de Benelux ondertekenden meer dan tien jaar geleden, de aanbevelingen van het Parlement om deze 
samenwerking een meer formeel karakter te geven, de verklaringen in 2017 voor meer grensoverschrijdende samenwerking 
door meer informatiedeling, operationele samenwerking en samenwerking met Noordrijn-Westfalen. Het nieuwe Benelux-
politieverdrag kan de perspectieven voor meer samenwerking aangaande cyberveiligheid verdiepen.

Ook de werkzaamheden van de NAVO-assemblee die sinds meer dan 10 jaar aandacht besteden aan de cyberveiligheid en de 
cybercriminaliteit kwamen aan bod. De NAVO heeft duidelijk gesteld dat een schadelijke cyberaanval met een grote impact 
op één lid van de alliantie moet beschouwd worden als een gewapende aanval op alle leden, in de zin van artikel 5 van de 
NAVO-collectieve defensieclausule. Een proactieve approach is noodzakelijk op 4 domeinen: de ongeoorloofde tussenkomst 
in het verkiezingsproces, de cyberdesinformatiecampagnes, de inbreuken op de kritieke infrastructuur en de diefstal van de 
intellectuele eigendom en persoonsdata. De samenwerking tussen de NAVO en de EU is in dit opzicht erg belangrijk en wordt 
met de dag sterker.

Deze trilaterale conferentie was ook een unieke gelegenheid om de synergiën tussen de Baltische Assemblee, de Noordse 
Raad, het Beneluxparlement en de Parlementaire Assemblee van de NAVO te versterken.
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• Statements over de oorlog in Oekraïne

Het Beneluxparlement heeft diverse malen zijn steun betuigd met betrekking tot de oorlog in Oekraïne.

Zo betuigden de leden in de zitting van maart 2022 hun steun aan de collega’s van de Baltische assemblee, aangezien het 
oprukken van Russische militairen in Oekraïne een gewapende agressie en een grove schending van het internationaal recht 
vormt met een onmiddellijke bedreiging voor de vrede en de stabiliteit, ook voor de Baltische staten.

Ook nam de commissie Buitenlandse zaken van het Beneluxparlement in oktober 2022 een statement aan over de houding 
van de Russische federatie (Statement of the Committee for Foreign Affairs of the Benelux Parliament regarding the recent 
outrageous activities of the Russian Federation).

In deze verklaring vragen de parlementsleden onder andere om de “schijnreferenda” en de illegale annexatie van bepaalde 
gebieden te veroordelen, veroordelen ze de schendingen van het internationale humanitaire recht en roepen ze op tot 
onmiddellijke inspanningen om de Russische federatie te laten voldoen aan de internationale wettelijke en humanitaire 
verplichtingen.

Het is belangrijk zich gezamenlijk te verzetten tegen alle pogingen om de vrede en de stabiliteit in Europa te ondermijnen.
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• Deelname aan plenaire zittingen en conferenties van de Nordic Council en de Baltic Assembly

Het Beneluxparlement nam deel aan de plenaire zittingen en enkele conferenties van de Baltische Assemblee en de Noordse 
Raad.

Er kan bijvoorbeeld worden verwezen naar de vergaderingen van de Baltic Assembly over grensoverschrijdende samenwerking 
op het gebied van een sterk, toekomstgericht en gecoördineerd wetenschaps- en innovatiebeleid, of naar de besprekingen 
over de gezondheidsuitdagingen in de Baltische Regio, bijvoorbeeld in verband met de behandeling en preventie van 
kanker en gezamenlijke projecten en aanbestedingen in de gezondheidssector. Tijdens de COVID-pandemie werd er in het 
Beneluxparlement gewerkt aan een aanbeveling over grensoverschrijdende samenwerking bij de bestrijding van pandemieën; 
de grensoverschrijdende mobiliteit van patiënten en het waarborgen van ziekenhuiscapaciteit, de gezamenlijke inkoop van 
geneesmiddelen en medische producten en de wens om binnen de Europese Unie een voortrekkersrol te spelen door vrij 
verkeer van grensoverschrijdende zorg mogelijk te maken zonder administratieve of financiële belemmeringen voor patiënten 
en zorgprofessionals stonden daarin centraal.

Ook tijdens de zittingen van de Nordic Council stond de uitwisseling van ideeën en best practices hoog op de agenda. In 
2021 waren de werkzaamheden vooral gewijd aan de lessen die uit de covid19-crisis kunnen worden getrokken en hoe 
samenwerking binnen de regio het herstel kan bevorderen, en aan het thema van veiligheid en defensie, De heer Jens 
Stoltenbergh, secretaris-generaal van de NATO, benadrukte hierbij het belang van de regio door de historische goede relaties 
en haar geografische ligging.

In 2022, was het thema van de zitting in Helsinki “The future of the Nordic Region’s role in the world” en de debatten waren 
voornamelijk gewijd aan veiligheid, de oorlog in Oekraïne en de klimaatcrisis.

Na afloop van de zitting werd ook een seminarie georganiseerd voor de internationale gasten met als thema “Security in the 
Nordic Region, Europe and the World and the Role of Parliamentary Cooperation”.

De vertegenwoordigers van het Beneluxparlement hadden ook heel wat interessante gesprekken buiten de zitting. Zie ook het 
artikel van Björn Lindahl in de Nordic Labour Journal van november 2022: “How unique is the Nordic Council?” http://www.
nordiclabourjournal.org/i-fokus/in-focus-2022/theme-nordic-cooperation/article.2022-11-23.7440273680

Ontmoetingen met de ministers van Buitenlandse Zaken-voorzitters van het Comité van 
Ministers

In februari 2021 vond er traditiegetrouw een, deze keer virtuele, ontmoeting plaats tussen de voorzitster van het 
Beneluxparlement en de minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, om de samenwerking tussen de Unie en het 
Beneluxparlement en de wederzijdse prioriteiten te bespreken. Het belang van een pragmatische aanpak en een regelmatige 
gedachtewisseling over de concrete vorderingen werd hierbij vooropgesteld.

Minister Sophie Wilmès was ook aanwezig op de plenaire vergadering van het Beneluxparlement op 19 maart 2021 om deel te 
nemen aan het thematisch debat over de Benelux-samenwerking in de strijd tegen COVID 19.

Op 30 april 2021 was mevrouw Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en 
Buitenlandse Handel en voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie, dan weer te gast bij het Bureau van het 
Beneluxparlement.

Er werd informeel van gedachten gewisseld over de prioriteiten van het voorzitterschap van het Comité van ministers en van 
het jaarprogramma van het Beneluxparlement (Conferentie over de toekomst van Europa, de Benelux en de implementatie 
van het Brexit-reservefonds, de visie van Benelux op de handelsverdragen, Benelux-overleg over Covid-19, …).

De jarenlange traditie van internationale samenwerking (Baltic Assembly, Nordic Council, …) van het Beneluxparlement kwam 
eveneens ter sprake en de minister verklaarde zich bijzonder geïnteresseerd in de thema’s die op dat vlak aan bod komen.

Verder kan ook worden verwezen naar de steun van de minister bij de organisatie van het Benelux Jongerenparlement in de 
loop van het Belgische voorzitterschap.
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Op 30 mei 2022 vond dan in Luxemburg de jaarlijkse ontmoeting plaats van de voorzitter van het Comité van Ministers met de 
voorzitster van het Beneluxparlement.

De heer Jean Asselborn, Minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, ontving Mevrouw Patricia Creutz in de bureaus van 
het voormalige Justitiepaleis te Luxemburg.

Er vond een gedachtewisseling plaats over de prioriteiten van het Luxemburgs voorzitterschap en over de actuele 
werkzaamheden van het Beneluxparlement.

De minister verklaarde zich vooral in te zetten voor een Benelux die versterkt en “prepared” uit de pandemie komt, voor een 
groene, veilige en competitieve Benelux en voor een Benelux die op zoek gaat naar synergiën met de buurregio’s. Het lijkt hem 
ook belangrijk de politieke samenwerking tussen de drie landen op het gebied van buitenlandse zaken verder te verdiepen.

Wat betreft de groene en veilige Benelux, lichtte de voorzitster van het parlement de werkzaamheden van het Beneluxparlement 
nader toe inzake waterstof en duurzame mobiliteit. De minister stipte ook de samenwerking van Luxemburg met Denemarken 
aan inzake groene energie.

Met betrekking tot veiligheid werd dan weer verwezen naar de meerwaarde van het nieuwe politieverdrag.

Beiden onderstreepten het belang van internationale en grensoverschrijdende samenwerking. Er werd aldus ingegaan op 
de structurele samenwerking van het Beneluxparlement met andere internationale samenwerkingsverbanden, zoals de 
Baltic Assembly, de Nordic Council, Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai en meer recent la Grande Région. Ook de meer 
thematische samenwerking met Visegrad, GUAM en NRW kwam hierbij aan bod.

Een mooi resultaat van de internationale samenwerking is ongetwijfeld de automatische erkenning van hogere diploma’s, 
eerst binnen de Benelux en naar voorbeeld hiervan binnen de Baltische staten, en nadien wederzijds tussen al deze landen 
onderling; aangezien dit ook kosten- en tijdbesparend is voor de burger, moet deze erkenning verder worden uitgebreid tot 
andere landen binnen Europa en tot beroepskwalificaties. Het is belangrijk dat de Benelux inzet op concrete en praktische 
doelstellingen. Werkzaamheden rond de digitale Benelux en de organisatie van de Benelux jongerenparlementen waarbij de 
inbreng van de jongeren verder wordt meegenomen zijn hiervan ook een voorbeeld.

Tot slot werd nog een korte bespreking gewijd aan de Conferentie over de toekomst van Europa, de oorlog in Oekraïne en de 
toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO, en de steun en solidariteit hierbij van de zijde van de Benelux. Ook het thema 
fake news en desinformatie werd hierbij aangesneden.

Minister Asselborn besloot dat “Luxemburg zeer gehecht is aan de Benelux, die zijn rol als proeftuin, model en katalysator 
voor de Europese integratie blijft spelen”. Deze rol van de Benelux is des te belangrijker nu de Europese Unie met talrijke 
uitdagingen te kampen heeft, zoals de oorlog in Oekraïne, de pandemie en Brexit.
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Aanwezigheid op Beneluxtop Eerste 
Ministers

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in 
het kasteel van Bourglinster in het kader van het 
Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van 
Ministers van de Benelux-Unie.

Ook het Beneluxparlement was vertegenwoordigd 
door zijn voorzitster Patricia Creutz. Het 
Beneluxparlement is een trouwe partner van de 
Benelux Unie en draagt bij tot de ondersteuning van 
haar beleid.

Het Luxemburgse voorzitterschap heeft zich op 
drie prioriteiten geconcentreerd: sterker uit de 
pandemie komen, synergieën met naburige regio’s 
bevorderen en werken aan een groene, veilige en 
concurrerende Benelux.

Tijdens hun werkvergadering bevestigden Xavier 
Bettel, Alexander de Croo en Mark Rutte hun 
engagement voor een nog nauwere samenwerking 
tussen de Benelux-landen en voor verdere Europese 
integratie.

Tot de thematische besprekingen behoorden 
de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne en 
de gevolgen daarvan, zoals de gevolgen voor 
de continuïteit van de energievoorziening in de 
Europese Unie.
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De eerste ministers bevestigden hun volledige steun voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van 
Oekraïne en benadrukten dat de Benelux-landen bereid zijn samen te werken om de wederopbouw van Oekraïne in de 
komende jaren te steunen.

Tijdens de werkvergadering hebben de regeringsleiders ook van gedachten gewisseld over actuele Europese vraagstukken 
zoals migratie, het Schengengebied en de rechtsstaat in de Europese Unie.

Bij de besprekingen waren twee buren betrokken, namelijk de minister-president van Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst, en 
de voorzitter van de top van de Grande Région en voorzitter van de regionale raad van Grand Est, Jean Rottner.

Tijdens deze uitgebreide vergadering onderstreepte Xavier Bettel dat synergie met de naburige regio’s een essentieel 
instrument is, zoals reeds in de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap is aangegeven. Verder zei hij dat de overgang 
naar een duurzaam, veerkrachtiger en betrouwbaarder energiesysteem voor de hele regio afhankelijk is van de ontwikkeling 
van hernieuwbare energiebronnen en de continuïteit van de energievoorziening, die bijzonder belangrijk is in deze tijd van 
onzekerheid over de energievoorziening.

Na afloop van de werkvergaderingen werd een persconferentie gehouden met een samenvatting van de resultaten van de top.

Op het diner kon de voorzitster van het Beneluxparlement de Beneluxaward (2019) officieel overhandigen aan de Luxemburgse 
premier, Xavier Bettel die zelf jarenlang lid was van het Beneluxparlement en de waarde van de assemblee verder blijft 
uitdragen.



	 2021-2022		-		HOOGTEPUNTEN	VAN	HET	BELGISCH	VOORZITTERSCHAP

Onderhoud ombudsmannen

Het is een mooie traditie dat het parlement jaarlijks regelmatig ook ontmoetingen plant met het Beneluxnetwerk van 
ombudspersonen.

Tijdens deze ontmoeting wordt er dan van gedachten gewisseld over de vraag welke grensoverschrijdende problemen door de 
burgers worden aangebracht bij de ombudsdiensten en welke acties kunnen worden ondernomen om kwetsbare groepen te 
bereiken om hun rechten te verdedigen.

Zo kwamen vooral mogelijke problemen in verband met de uitbreiding van het telewerk na de pandemie, de stikstofproblematiek 
bij grensoverschrijdende landbouwgebieden en het gebrek aan grensoverschrijdende pensioenen en informatie-uitwisseling 
tussen België en Luxemburg bij het inrijden van lage emissiezones aan bod tijdens het gesprek.

Het Beneluxparlement heeft dan tijdens de plenaire zitting van 17 en 18 juni 2022 een aanbeveling aangenomen over 
grensoverschrijdende pensioenen en de heer Marc Bertrand kon in de decembervergadering een overzicht geven van de 
meest voorkomende klachten in de drie landen.

Awards en Prijzen

De Beneluxaward wordt door het Beneluxparlement uitgereikt aan politici die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de 
versterking van de samenwerking tussen de Benelux-landen.

De Beneluxprijs wordt toegekend aan personen, instellingen of bedrijven die zich op wetenschappelijk, sociaal-cultureel, 
economisch of sportief gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor de Beneluxlanden en aldus een bijzondere bijdrage hebben 
geleverd aan de internationale reputatie van de drie landen.

In 2022 gingen de Awards naar de heren Marc Angel, Vincent Van Quickenborne en Rachid Madrane en de Prijzen naar de 
heren Abdi Nageeye, Bashir Abdi, Jeroen Olyslaegers en Romain Poulles.
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Enkele resultaten en verwezenlijkingen

De werkzaamheden van het Beneluxparlement leiden ongetwijfeld ook tot concrete resultaten en mooie verwezenlijkingen, 
vooral wat de laboratoriumfunctie en de voortrekkersrol van de Benelux betreft. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

• Automatische erkenning van diploma’s

De Beneluxlanden erkennen elkaars diploma’s hoger onderwijs al enkele jaren automatisch. Na jarenlang aandringen van het 
Beneluxparlement, dat hieromtrent verschillende aanbevelingen formuleerde, heeft het Comité van Ministers van de Benelux 
Unie op 18 mei 2015 een besluit aangenomen inzake de automatische wederzijdse generieke erkenning van diploma’s hoger 
onderwijs. Dit besluit werd in 2018 nog aangevuld zodat ook zgn. “associate degrees” en doctoraten voortaan automatisch 
erkend worden.

De Baltische Staten hebben het voorbeeld van de Benelux gevolgd: ook de Esten, Letten en Litouwers erkennen onderling 
elkaars diploma’s hoger onderwijs automatisch. Op die manier kan iedereen binnen de Benelux enerzijds en binnen de Baltische 
Staten anderzijds heel makkelijk studeren of werken in een ander land, zonder kosten of administratieve hindernissen.

De Benelux-landen en de Baltische Staten hebben nu een volgende stap gezet. Samen hebben zij het initiatief genomen om 
een verdrag te sluiten over de automatische wederzijdse erkenning van diploma’s van het hoger onderwijs. Op 14 september 
2021 werd een multilateraal verdrag ondertekend. Volgens dit verdrag is iedereen die een hogeronderwijsdiploma heeft 
behaald in een van de Beneluxlanden of in een van de Baltische Staten die binnen het toepassingsgebied van het verdrag 
vallen, ervan verzekerd dat het niveau van zijn of haar diploma automatisch wordt erkend in de andere landen die het verdrag 
hebben ondertekend.
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De Beneluxlanden en de Baltische Staten zijn nu samen de enige regio in de Europese ruimte voor hoger onderwijs waar het 
niveau van diploma’s automatisch wordt erkend en spelen dus een voortrekkersrol. Zij hebben de ambitie dat andere landen 
dit voorbeeld zullen volgen. Het Verdrag staat daarom open voor andere landen in de Europese ruimte voor hoger onderwijs, 
mits aan de kwaliteitseisen voor automatische en algemene wederzijdse erkenning van graadniveaus wordt voldaan.

Landen zoals Oostenrijk en Ierland hebben reeds interesse getoond.

De automatische erkenning van diploma’s en graden bespaart mensen met een opleidingstitel tijdrovende en dure procedures 
om hun diploma te laten erkennen in een ander land. Het systeem, dat kadert in het streven naar een versterkte Europese 
samenwerking rond het hoger onderwijs, vergemakkelijkt de toegang tot studies en tot de arbeidsmarkt in andere landen.

Het werk is echter nog niet klaar. De bestaande besluiten en het toekomstige multilaterale verdrag hebben alleen betrekking 
op het hoger onderwijs. Het is de bedoeling verdere afspraken te maken zodat in de Beneluxlanden behaalde diploma’s ook 
aan de andere kant van de grens zo gemakkelijk mogelijk kunnen worden erkend.

• Grensoverschrijdende politiesamenwerking

Het Parlement drong in verschillende aanbevelingen aan op de ratificatie van het Beneluxpolitieverdrag, bijvoorbeeld in de 
aanbevelingen met betrekking tot politiesamenwerking i.v.m. voetbalveiligheid of i.v.m. illegale drugshandel. In 2022 werd het 
verdrag geratifieerd en het zal in 2023 in werking treden. Het nieuwe Benelux-Politieverdrag biedt nieuwe mogelijkheden om 
de grensoverschrijdende veiligheid te vergroten en te waarborgen. 

Het kan worden vermeld als het meest ambitieuze verdrag in de EU op gebied van politiesamenwerking; de inhoud ervan is 
aangepast aan recente juridische evoluties en situatie op het terrein.

Met dit verdrag wordt het grensoverschrijdend politieoptreden en - onderzoek tussen de Beneluxlanden versterkt. 
Politiediensten zullen nauwer met elkaar kunnen gaan samenwerken en informatie delen om criminaliteit over de grenzen 
heen te bestrijden.

Het nieuwe Benelux-politieverdrag zal het mogelijk maken dat politiediensten rechtstreeks toegang krijgen tot elkaars 
politiedatabanken onder bepaalde voorwaarden. Tijdens acties die de politie samen organiseert zal het ook mogelijk zijn om 
de politiedatabanken meteen te raadplegen. Ook maakt het verdrag grensoverschrijdende achtervolgingen en observaties 
een stuk makkelijker en verruimt het de opsporingsbevoegdheden van politiemensen van de Benelux. Een achtervolging die 
ingezet wordt in het ene land zal in het andere land verdergezet kunnen worden, zonder de drempels voor strafbare feiten 
zoals in het vorige Benelux-politieverdrag uit 2004.

Er zal ook een nauwere samenwerking komen tussen de politie en de lokale besturen, om zo gerichter gegevens uit te wisselen 
over georganiseerde misdaad.

Mocht er zich een crisissituatie voordoen, kunnen ook de speciale eenheden grensoverschrijdend optreden. Dat kan ook 
preventief om samen de veiligheid te waarborgen, ter ondersteuning van bijvoorbeeld een NAVO-top.

Het is ook een mooi voorbeeld van terugkoppeling van de Beneluxwerkzaamheden in de nationale Parlementen.

• Andere voorbeelden

De nauwe structurele samenwerking tussen het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie en het Beneluxparlement en de 
wederzijdse ondersteuning van beide instellingen leverden ook onrechtstreeks concrete resultaten op met betrekking tot 
thema’s die in het Parlement als een prioriteit worden beschouwd.

Met de oprichting van een gemeenschappelijke dienst tussen de Benelux-landen werd grensoverschrijdende elektrische 
mobiliteit gefaciliteerd. Ook werd ook een boost gegeven aan een intensere samenwerking rond crisisbeheer (Covid19, 
overstromingen, klimaat, …) met andere Europese partners. Verder lanceerden de drie landen, in het Benelux-paviljoen 
tijdens de COP26, een digitaal Klimaatplatform om sterker in te zetten op het samen uitwisselen van kennis en expertise rond 
klimaatverandering. (territoriale leveringsbeperkingen).

Ook de continue samenwerking tijdens de coronapandemie kan worden aangehaald. Als coördinator en facilitator heeft 
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het Benelux-Secretariaat-Generaal platformen voor dialoog opgezet om te zorgen voor een directe en open overdracht van 
informatie van en naar alle grensoverschrijdende belanghebbenden.

Op het vlak van het buitenlands beleid bleek de samenwerking tussen de Benelux-landen sterk. Zo waren er ondanks de 
coronacrisis tal van (digitale) bijeenkomsten op ministerieel niveau en op het niveau van hoge ambtenaren uit de drie landen. 
De drie ministers van Buitenlandse Zaken voerden een gezamenlijke missie uit naar Oekraïne.

Met betrekking tot klimaat- en duurzaam transportbeleid, hebben de Benelux-landen op 28 november 2022 en Noordrijn-
Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren 
én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benelux en NRW tonen hiermee ook hun ambitie aan om zich als cycling 
hotspot binnen Europa verder te versterken, want de nationale en regionale plannen van de landen weerspiegelen reeds 
hoge fietsambities. Deze Roadmap is het resultaat van één van de actiepunten binnen de Benelux-Fietsverklaring uit 2020, 
een ministeriële verklaring waarbij verschillende Europese landen zich aansloten en die werd overgenomen in een Europese 
Fietsverklaring van 2022. 

Ook de werkzaamheden met betrekking tot energietransitie mondden uit in een positief resultaat. Energieministers van het 
Pentalateraal Energieforum (vrijwillige samenwerking tussen België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk 
en Zwitserland) ontmoetten elkaar en de Europese energiecommissaris Kadri Simson op 1 december 2021 in Brussel en 
namen maatregelen met het oog op het voorkomen, voorbereiden op en beheersen van elektriciteitscrises, in een geest 
van solidariteit en transparantie. Concreet gaat het om het uitwerken van een communicatieprotocol, het organiseren van 
gezamenlijke crisisoefeningen, een versterkte monitoring van de regionale bevoorradingszekerheid, en de verdere analyse en 
instelling van regionale maatregelen zoals ondersteuning met elektrische apparatuur en gecoördineerde informatie richting 
het publiek. 

Verder overliepen de ministers de mogelijkheden om de nationale en de Europese methodes in kaart te brengen, nauwer 
op elkaar te laten aansluiten en verder te verbeteren. Ook werd stilgestaan bij de voortgang die de landen maken bij de 
totstandkoming van een markt voor schone waterstof, met als afspraak samen aan de certificering van waterstof te werken.

Met betrekking tot de digitale Benelux, kan men verwijzen naar een Benelux-aanbeveling ondertekend door de Belgische 
minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, als voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, in aanwezigheid van 
de Belgische minister voor Telecommunicatie, Petra De Sutter, waarin de drie landen de handen in elkaar slaan om stabiele 
grensoverschrijdende 5G-connecties te verwezenlijken binnen hetzelfde technische kader. Dit akkoord is het resultaat van 
nauw overleg tussen de overheidsdiensten telecom, de regulatoren en de sector. 

Net zoals de ministers van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès en Jean Asselborn, kan men in 2021 en 2022 terugblikken op 
een geslaagde samenwerking “Benelux-samenwerking is noodzakelijker en relevanter dan ooit en de Benelux Unie kan haar 
rol ten volle spelen en bijdragen tot het aangaan van de vele uitdagingen waarvoor wij staan, in aanvulling op de Europese 
Unie. De Benelux is niet alleen een laboratorium voor Europese samenwerking, maar ook een voorbeeldig model van regionale 
integratie en een motor en bron van inspiratie voor andere regio’s in Europa en daarbuiten”.

Aanbevelingen aangenomen tijdens het Belgische voorzitterschap van het Beneluxparlement 
2021-2022 en Antwoorden van het Comité van Ministers van de Benelux Unie

909/2 – ANTWOORD van het Benelux Comité van Ministers op de aanbeveling 909/1 betreffende de Benelux als digitale 
voorloper in de EU
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2021/06/BNL909-2.pdf

911-2 – AANBEVELING betreffende duurzame landbouw in de Benelux
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2021/06/BNL911-2.pdf

920-2 – Aanbeveling met betrekking tot de verbetering van de situatie van grenswerknemers op het vlak van mobiliteit, 
fiscaliteit en sociale zekerheid, in het bijzonder door de toekenning van een specifiek statuut aan de afstandskantoren
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2021/04/BNL920-2.pdf
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921-2 – Aanbeveling met betrekking tot de grensoverschrijdende samenwerking in de bestrijding van pandemieën
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2021/04/BNL921-2.pdf
921-3 – ANTWOORD van het Benelux Comité van Ministers op de aanbeveling over de grensoverschrijdende samenwerking 
in de bestrijding van pandemieën
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/05/BNL921-3.pdf

922-1 – AANBEVELING betreffende intrafamiliaal geweld tijdens de COVID-19-crisis
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2021/04/BNL922-1.pdf

922-2 – ANTWOORD van het Benelux Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende intrafamiliaal geweld tijdens de 
COVID-19-crisis
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/01/BNL922-2.pdf

923-1 – AANBEVELING betreffende de internationale voetbalveiligheid, aanpak racisme
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2021/04/BNL923-1.pdf

923-2 – ANTWOORD van het Benelux Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de internationale voetbalveiligheid, 
aanpak racisme
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/05/BNL923-2.pdf

926-2 – AANBEVELING betreffende de steun voor de terugkeer van de nachttreinen vanuit de Benelux
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2021/06/BNL926-2.pdf

926-3 – ANTWOORD van het Benelux Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de steun voor de terugkeer van 
de nachttreinen vanuit de Benelux
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/01/BNL926-3.pdf

927-2 – AANBEVELING met betrekking tot de grensoverschrijdende studentenmobiliteit
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/01/BNL927-2.pdf

928-1 – AANBEVELING betreffende de illegale drugsindustrie en de georganiseerde criminaliteit
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/01/BNL928-1.pdf

929-2 - AANBEVELING met betrekking tot de strijd tegen frauduleuze uitzendkantoren
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/03/BNL929-2.pdf

930-2 – AANBEVELING over de bijdrage van het Benelux Parlement aan de Conferentie
over de toekomst van Europa
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/03/BNL930-2.pdf

931-1 – AANBEVELING met betrekking tot de energietransitie en rechtvaardige transitie
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/03/BNL931-1.pdf

933-2 – AANBEVELING met betrekking tot het goederenvervoer per vrachtwagen
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/06/BNL933-2.pdf

934-2 – AANBEVELING met betrekking tot de grensoverschrijdende pensioenen
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/06/BNL934-2.pdf

935-1 – AANBEVELING met betrekking tot waterstof
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/06/BNL935-1.pdf

936-2 – AANBEVELING inzake defensiesamenwerking in de Benelux
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/12/936-2.pdf
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Conferenties

‘Desinformatie en Fake News’ – ‘Désinformation et Fake News’, Eupen, 15.10.2021
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/05/BNL932-1-N.pdf

‘Overstromingen en Waterbeheer’ – ‘Inondations et Gestion de l’eau’, Eupen, 14.10.2022
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2023/03/BNL938-1.pdf

Jaarprogramma’s 2021 van de commissies

https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2021/03/Jaarprogrammas_2021_commissies-Programmes_
annuels_2021_commissions.pdf

Jaarprogramma’s 2022 van de commissies

https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2022/01/Programmas_2022_commissies-Programmes_2022_
commissions.pdf


