
Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 

Plenumvergaderingen van 6 en 7 december 2013 

De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (afgekort “het Beneluxparlement”) hield op 6 en 
7 december 2013, in Luxemburg, zijn winterzitting onder het voorzitterschap van de heer Oberweis. 
Het nam er afscheid van de uittredende premier, de heer Juncker, en verwelkomde de nieuwe 
premier, de heer Bettel.  Op zaterdag vond er een debat plaats met mevrouw Reding, vicevoorzitter 
van de Europese Commissie.  

Oprichting van een Benelux telecomzone 

De heer Lebrun (België) stelde het verslag voor van de commissie Financiën en Mobiliteit over de 
oprichting van een Benelux telecomzone.  De commissie belegde hoorzittingen met verscheidene 
deskundigen en de heer Lebrun herinnerde eraan dat het Verdrag van de Benelux Unie uitdrukkelijk 
melding maakt van een harmonisatie van het communicatiebeleid.  De heer Tommelein (België) was 
van oordeel dat het tekort aan wilskracht van de ondernemingen de publieke overheid tot een 
reactie moet aanzetten.  Mevrouw Vermeulen (België) vroeg zich echter af of een initiatief van de 
Benelux in dit domein niet vruchteloos dreigt te worden aangezien de Europese commissaris die 
belast is met de digitale markt, mevrouw Neelie Kroes, in dat verband een Europese beslissing voor 
2014 heeft aangekondigd.  De voorzitter van de commissie Financiën en Mobiliteit, de heer Draps 
(België), verklaarde niet zo optimistisch te zijn als mevrouw Vermeulen en stelde dat een Europese 
beslissing, wegens het vele lobbyen op dat gebied, nog lang op zich zou kunnen laten wachten.  

Het is dan ook eenparig dat het Beneluxparlement de drie regeringen van de Benelux aanbeveelt het 
nodige overleg te plegen om een eind te maken aan roaming en, in afwachting van die afschaffing, 
de invoering van een uniform roamingtarief in de Benelux in de hand te werken. In afwachting van 
de voltooiing van de Europese “eenheidsmarkt”, worden de drie regeringen verzocht een 
pilootproject op te starten met het oog op de realisatie van eengemaakte telecomzone voor de 
Benelux.  Ten slotte zouden België en Luxemburg zich moeten laten leiden door het voorbeeld van 
Nederland en ook een wet over de neutraliteit van het netwerk moeten aannemen.  

Tijdens het debat met mevrouw Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie, stelde mevrouw 
Tilmans (België) vragen over hetzelfde onderwerp.  Mevrouw Reding antwoordde haar dat de 
roamingtarieven met 70 % zijn gedaald toen zij met die materie was belast in de Europese 
Commissie; natuurlijk is er nog veel werk aan de winkel, maar eerst moeten de reële kosten van de 
roaming worden geëvalueerd.  

 

De Benelux-programma’s 2014 

In juni 2013 hield de Luxemburgse premier, de heer Juncker, een vurig pleidooi voor de Benelux 
nadat de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland een motie had aangenomen waarin een 
streng oordeel werd geveld over het rendement van de Benelux en zelfs het bestaan ervan ter 
discussie werd gesteld.  De nieuwe premier van Luxemburg, de heer Bettel, die een actief lid van het 
Beneluxparlement was, sprak zich op zijn beurt uit voor behoud van de Benelux en neemt zich voor 
met zijn Nederlandse en Belgische ambtgenoten in die zin te ijveren.  De heer di Bartolomeo, de 
nieuwe voorzitter van de Chambre des Députés van Luxemburg, wees op de geestesgesteldheid in de 
Benelux en op alles wat de drie landen gemeen hebben, te beginnen met hun gemeenschappelijke 
geschiedenis en tradities, die ook onder de Baltische landen of onder de landen die deel uitmaken 
van de Noordse Raad een band hebben gesmeed.  
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De heer Asselborn, die minister van Buitenlandse Zaken blijft in de nieuwe Luxemburgse regering, 
sprak in dezelfde zin.  Samen met de Nederlandse en de Belgische ministers van Buitenlandse Zaken 
is hij onder meer naar Moldavië en Georgië gereisd om de stem van de Benelux er beter te laten 
horen.  De ministers van Binnenlandse Zaken en Energie van de drie landen doen hetzelfde.  De heer 
Asselborn beklemtoonde dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland in feite pleit voor 
een versterking van de politieke sturing en een efficiënte samenwerking van de drie landen voorstaat 
wat de omzetting van de Europese richtlijnen betreft.  Volgens de heer Asselborn, die namens het 
Comité van ministers van de Benelux Unie het jaarplan 2014 van de Benelux Unie voorstelde, moet 
voorrang worden gegeven aan grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, grensoverschrijdend 
transport en het voorkomen van fraude. 

De voorzitters van de onderscheiden commissies stelden daarop de prioriteiten voor die in 2014 
zouden moeten worden behandeld, en die grotendeels werden afgestemd op het jaarplan. 

De heer Draps (België), voorzitter van de commissie Financiën en Mobiliteit, ziet volgende 
prioriteiten : een douanevervoer zonder papieren drager, het uniformeren van de homologatie van 
elektrische voertuigen, de strijd tegen fiscale fraude (inzonderheid de btw-carrousels), een 
verbetering van de reisvoorwaarden (vooral bij de spoorwegen), de telefoontarieven, de gevolgen 
van de geleidelijke uitputting van de gasreservoirs in Nederland, het poolen van een 
gemeenschappelijk samenwerkingscentrum voor politie en douane aan de grensgebieden met 
Frankrijk en, ten slotte, het vervoer per taxi (meer bepaald tussen Luik en Maastricht en tussen 
Luxemburg en Aarlen).  

Voor de heer Senesael (België), voorzitter van de commissie Duurzame 
Ontwikkeling/persoonsgebonden aangelegenheden, zijn volgende kwesties prioritair : de 
grensoverschrijdende arbeid, de kinderbijslag van de grensarbeiders, de strijd tegen de fiscale en 
sociale fraude alsook de grensoverschrijdende erkenning van de diploma’s (aan dat thema zou een 
colloquium kunnen worden gewijd).  De heer Senesael, die van oordeel is dat de mens steeds 
centraal dient te staan, herinnerde in dat verband aan de woorden van Nelson Mandela : “Opvoeding 
is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen”.  

Mevrouw Oosenbrug (Nederland) stelde de doelstellingen voor van de commissie Justitie en 
Binnenlandse Zaken namens de verontschuldigde voorzitter van deze commissie, mevrouw de 
Caluwé (Nederland).  De nadruk zal worden gelegd op cybercriminaliteit, de toestroom van 
migranten en de grensoverschrijdende politiesamenwerking.  

Voor de commissie Duurzame Ontwikkeling/territoriaalgebonden aangelegenheden komen de 
volgende thema’s in aanmerking : de klimaatadaptatie en hoe een beleid te ontwikkelen om de 
gevolgen van de klimaatwijziging op te vangen (actueel en ook een prioriteit in de Noordse Raad en 
de Baltische Assemblee).  In 2014 organiseert het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie 
hierover een conferentie.  Andere prioriteiten zijn : de problematiek van de uitputting van het 
Nederlandse L-gas en de gevolgen daarvan voor de toelevering aan België (in samenwerking met de 
commissie Economische Aangelegenheden), het bevorderen van duurzaam transport, met name de 
wederzijdse erkenning van elkaars homologaties van elektrische voertuigen (in samenwerking met 
de commissie Financiën en Mobiliteit), het beheer van de afvalstromen : grensoverschrijdend 
beheer, verwerking en transport van afval (in samenwerking met de commissie 
Grensoverschrijdende Samenwerking) en, ten slotte, windmolenparken in grensgebieden. 
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De heer Hendrickx (België) stelde de prioriteiten voor van de commissie Buitenlandse Vraagstukken 
die hij voorzit en van de commissie Grensoverschrijdende Samenwerking die wordt voorgezeten door 
de heer Taverne (Nederland).  De idee van gezamenlijke ambassades voor de drie landen en de 
havensamenwerking moeten worden aangemoedigd en er moet werk worden gemaakt van het 
Europees geolocalisatieproject Galileo.  

De heer Collard (België), voorzitter van de liberale fractie, vond het positief dat de Beneluxlanden 
hun samenwerking voortzetten, maar er moeten ook concrete resultaten worden geboekt.  Voor de 
liberalen is mobiliteit een prioriteit.  De spoorwegverbinding tussen Brussel en Luxemburg en het 
grensoverschrijdend vervoer moeten worden verbeterd.  Ook de fiscale en sociale fraude moeten 
worden bestreden en er moet gezorgd worden voor mobiliteit in het kader van het werk.   Over 
energie-efficiënte staden zou in het najaar 2014 een conferentie worden gehouden. 

 

Werking van het Beneluxparlement 

De heer Tommelein, voorzitter van de Belgische afvaardiging, stelde namens mevrouw Detiège 
(België) het verslag voor van de werkgroep “Werking van het Beneluxparlement”.  Die werkgroep is 
sinds juni van dit jaar herhaaldelijk bijeengekomen nadat de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 
Nederland kritiek had uitgebracht.  De werkgroep raadt de plenaire vergadering van het 
Beneluxparlement aan de samenwerking voort te zetten aan de hand van een betere politieke 
oriëntatie, het optimaliseren van de rol van het Beneluxparlement , een verbetering van de logistieke 
ondersteuning en een efficiëntere informatie en communicatie wat zijn werking en zijn activiteiten 
betreft.  Die werking kan worden geëvalueerd aan het einde van het Luxemburgs voorzitterschap, 
eind 2014.  De Belgische en Luxemburgse afvaardiging hebben dit schema goedgekeurd; een 
efficiënte communicatie en het voortdurend ter-discussie-stellen zijn twee belangrijke zaken.  Tevens 
werd eraan herinnerd dat in de Europese Unie de gewestelijke samenwerkingsakkoorden niets aan 
belang hebben ingeboet. 

De heer Postema, voorzitter van de Nederlandse afvaardiging, wees erop dat de meningen in die 
afvaardiging verdeeld zijn.  Er is vraag naar een echte dialoog tussen het Beneluxparlement en het 
Comité van ministers. Het is belangrijk de in aanmerking genomen thema’s goed te kiezen en af te 
stemmen op de prioriteiten van het Comité van ministers.  De Nederlanders vragen zich ook af of het 
Beneluxparlement zich kan opwerpen als gesprekspartner van de Europese Unie en of die rol niet 
eerder het Comité van ministers of de nationale parlementen toekomt.  Op een ogenblik dat de 
uitgaven moeten dalen, wordt om versterking van de logistieke steun gevraagd.  Er zullen dus keuzes 
moeten worden gemaakt.  

De heer Tommelein antwoordde dat er niet wordt gevraagd om meer begrotingsmiddelen aangezien 
het Beneluxparlement steeds overschotten heeft gehad.  Het Beneluxparlement, in tegenstelling tot 
de Interparlementaire Unie, bijvoorbeeld, behandelt altijd zeer concrete dossiers. 

De heer Negri, voorzitter van de Luxemburgse afvaardiging, beklemtoonde dat verscheidene 
doelstellingen die door de werkgroep naar voren worden geschoven al ten uitvoer werden gelegd en 
dat een gemoderniseerd Beneluxparlement klaar is voor de toekomst. 
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De heer Van den Bergh (België) voorzitter van de christelijke fractie, was van oordeel dat de motie 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal uiteindelijk een opportuniteit is geweest voor het 
Beneluxparlement dat zich bijgevolg ter discussie heeft gesteld.  De aanwezigheid en actieve 
betrokkenheid van de parlementsleden zelf zijn een absolute must voor een goede werking.  De 
parlementsleden moeten worden geresponsabiliseerd.  Hij stelde een mandaat voor van vier jaar 
voor de leden van het Beneluxparlement die voor het ogenblik vervangen worden aan de hand van 
de verkiezingen in elk van de drie landen.  Hij herinnerde er tevens aan dat de Senaat, wegens de 
nieuwe staatshervorming in België, geen afvaardiging meer zal sturen naar het Beneluxparlement.  
Hij stelde voor dat, in dezelfde gedachtegang, slechts één van de twee Kamers in Nederland nog 
leden zou afvaardigen waardoor ze misschien regelmatiger aan de activiteiten van het 
Beneluxparlement zouden kunnen deelnemen. 

De heer Verheijen, een van de indieners van de beruchte motie van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal van Nederland, was van oordeel dat, door dit dossier op een zeer pragmatische aan te 
kaarten, de dialoog zich heeft kunnen ontwikkelen.  Hij stelde voor in die zin een open dialoog verder 
te zetten, bijvoorbeeld ook over de onkostenvergoeding.  

Wat betreft de Europese dimensie, herinnerde de heer Angel (Luxemburg), voorzitter van de 
socialistische fractie, eraan dat de gewestelijke structuren in de Europese Unie voortdurend aan 
belang winnen en dat de Benelux de enige entiteit is die als zodanig in het Verdrag van Lissabon 
wordt vermeld.  

Artikel 350 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt : 

“De bepalingen van de verdragen (zie ook het Verdrag betreffende de Europese Unie) vormen geen 
beletsel voor het bestaan en de voltooiing van de regionale unies tussen België en Luxemburg 
alsmede tussen België, Luxemburg en Nederland voor zover de doelstellingen van die regionale unies 
niet bereikt zijn door toepassing van de Verdragen”. 

De bestaande Belgisch-Luxemburgse en de Belgisch-Nederlandse-Luxemburgse samenwerkingen 
(unies) genieten aldus een bijzonder statuut binnen de Europese constructie. 

Men kan gelet op wat voorafgaat moeilijk het bestaan ontkennen van een (verdragsrechtelijke) 
Europese dimensie van de Beneluxsamenwerking. 

Na afloop van de bespreking nam het Beneluxparlement een aanbeveling aan waarin de drie 
regeringen verzocht worden de besluiten van de werkgroep te onderschrijven en de nodige 
aanpassingen aan te brengen aan het ontwerp van verdrag tot herziening van de Overeenkomst van 
5 november 1955 tussen de drie landen nopens de instelling van een Raadgevende 
Interparlementaire Beneluxraad.  Tevens worden de drie regeringen verzocht, telkens als de 
gelegenheid zich voordoet, het nut en de toegevoegde waarde van de Beneluxsamenwerking te 
beklemtonen om de nationale parlementen daarvan te overtuigen, en open te staan voor dialoog en 
overleg met het Beneluxparlement met het oog op een betere politieke oriëntatie.  Deze aanbeveling 
werd eenparig mits een onthouding van de heer Reynaers (Nederland) aangenomen.  
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2013 & 2014, Europese jaren van de burger 

Mevrouw Reding, vicevoorzitter van de Europese commissie waar zij belast is met Justitie, 
Fundamentele Rechten en Burgerschap, stelde de resultaten voor van 2013, het Europees Jaar van 
de burger dat in 2014 zal worden voortgezet.  Nadat ook zij de verdiensten had geloofd van de 
Benelux, het laboratorium waar het Europa zonder grenzen is geboren, waar een andere vorm van 
samenleven werd ervaren, wees ze erop dat het Europees Jaar van de burger niet tot doel heeft de 
wetten te wijzigen, maar eerder de zaken op te helderen en te zeggen in zeer concrete domeinen 
welke wet moet worden toegepast en welk Hof bevoegd is. 

Hoe willen de 507 miljoen Europeanen samenleven, nu elk jaar 210 miljoen onder hen elk jaar naar 
een ander land trekken en 14 miljoen inwoners in een ander land dan het hunne verblijven ?  Welke 
successierechten moeten er worden toegepast in het geval van een Luxemburger die met een 
Portugese vrouw is gehuwd en in Berlijn woont ?  Hetzelfde in geval van scheiding of wat de school 
voor de kinderen betreft.  Mevrouw Reding heeft tal van « burgerdialogen » (44 tot op heden) belegd 
zonder hoorcolleges, maar enkel met vraag en antwoord over de crisis, de rechten van de burgers, de 
toekomst van Europa, waarbij de landen die de meeste moeilijkheden kennen, zoals Griekenland, 
eerst aan de beurt kwamen.  In Bulgarije was het initiatief zo’n groot succes dat de president van de 
Republiek het initiatief met de burgers van zijn land heeft voortgezet.  

De Europese Commissie heeft verslagen voorgesteld over het burgerschap en mevrouw Reding heeft 
veel gewerkt met de presidenten van de Regio’s.  Voor de ambtenaren van de plaatselijke besturen 
die moeten werken met buitenlanders of die met schijnhuwelijken worden geconfronteerd, werd 
een specifieke opleiding uitgewerkt.  Er zal een vademecum worden gepubliceerd waarin het begrip 
“gewone verblijfplaats” zal worden toegelicht.  De burgemeesters van de grote steden zullen ook 
met elkaar in contact worden gebracht om na te gaan hoe middelen van het Europees sociaal Fonds 
kunnen worden verkregen.  

De Europese Commissie neemt zich voor het vrij verkeer van personen, van producten, van diensten 
en van kapitaal te beschermen.  Er zijn natuurlijk misbruiken, en het is zaak die te bestrijden, maar de 
strijd tegen de misbruiken is een voorrecht van de Staten en dat zorgt voor problemen.  Europa kan 
de Staten niet zeggen hoe ze hun rechtssysteem moeten organiseren, maar het kan ze wel 
verplichten een aantal principes na te leven.  Mevrouw Reding gaf het voorbeeld van een 
Nederlander die na een verkeersongeval in Polen wordt opgesloten : hij heeft recht op een tolk, op 
een vertaling van de stukken en op een advocaat.  Het recht van de slachtoffers werd dus nader 
omschreven.  

Slechts 0,4 % van de Europeanen vestigt zich in een ander land terwijl in de Verenigde Staten 2,5 % 
van de burgers niet aarzelen om dat te doen.  Mensen die zich in een ander land vestigen zijn 
meestal op zoek naar werk.  

Tijdens de bespreking had mevrouw Tilmans (België) het meer bepaald over het schandaal van de 
afluisterpraktijken van NSA en over het evenwicht dat moet worden bereikt tussen fraudebestrijding 
en bescherming van de privacy terwijl de heer Senesael (België) van oordeel was dat de zaken slechts 
beter zullen gaan wanneer de Europese Unie niet langer gezien zal worden als een bedreiging voor 
de sociale verworvenheden van de burgers.  De voorzitter, de heer Oberweis, dankte de Commissie 
voor wat Europa heeft gedaan voor de jongeren, meer bepaald aan de hand van het Erasmus-
programma.  
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Mevrouw Reding herinnerde eraan dat Europa veel belang hecht aan de bescherming van de privacy 
en zware straffen voorstaat wanneer de zaken uit de hand lopen.  De uiteenlopende wijze waarop de 
onderscheiden landen van de Unie de richtlijn van 1995 over de bescherming van gegevens hebben 
omgezet heeft echter tot problemen geleid.  In het geval, bijvoorbeeld, van een jonge Oostenrijker 
die problemen heeft met Facebook (Ierland) zou het ideaal zijn indien de Oostenrijke regulator in 
contact zou treden met de Ierse regulator aan de hand van een identiek recht. 

Wat het schandaal van de afluisterpraktijken van NSA betreft, herinnerde mevrouw Reding eraan dat 
de Patriot Act, de na de aanslag van 11 september 2001 goedgekeurde antiterroristische 
uitzonderingswet, het de Verenigde Staten mogelijk maakt overal, ook in Europa, op te treden.  
Aangezien de Europese sancties ter zake veel lichter zijn dan de Europese sancties is de keuze vlug 
gemaakt.  Pas toen aan het licht kwam dat mevrouw Merkel werd afgeluisterd werd men in wakker 
in de Verenigde Staten.  Die gebeurtenis en de druk van de Europese Commissie zullen de zaken in 
2014 doen veranderen.  

In antwoord op de heer Senesael herinnerde mevrouw Reding eraan dat zij precies in de landen die 
de grootste moeilijkheden kennen met haar “burgerdialogen” is gestart.  Het gaat de goede kant uit. 
Ierland laat de crisis achter zich.  In Griekenland was het de Staat die niet functioneerde, die moet nu 
worden heropgebouwd; er waren vijf keer te veel ambtenaren.  Het is de Griekse regering die de 
beslissingen heeft genomen en ze werden door het Parlement goedgekeurd.  In de toekomst zullen 
de banken gecontroleerd worden door de Europese Centrale Bank.  De nationale begrotingen 
worden onderworpen aan de Europese autoriteiten vooraleer ze aan de nationale parlementen 
worden voorgelegd aangezien begrotingen die niet conform zijn niet enkel het betrokken land, maar 
ook andere landen in gevaar brengen.  

Mevrouw Reding sprak tot slot over een persoonlijke ervaring die voor haar de ultieme 
dankbetuiging was, namelijk de oude dame van 86 jaar die ze in Griekenland ontmoette en die haar 
bedankte omdat de vragen die ze stelde op een klare en duidelijke wijze werden beantwoord.  

 

Strijd tegen BTW-fraude 

De heer Draps (België), voorzitter van de commissie Financiën en Mobiliteit, stelde het verslag voor 
van de conferentie die de Baltische Assemblee op 26 en 27 september in Riga heeft gewijd aan de 
strijd tegen de BTW-fraude.  Bij die gelegenheid kon worden vastgesteld dat de Baltische Assemblee 
en het Beneluxparlement ter zake op dezelfde golflengte zitten.  Het verlies dat de Europese Staten 
door die fraude lijden wordt op ongeveer 200 miljard euro geraamd.  Eurofisc is efficiënt, maar het 
zou waarschijnlijk nuttig zijn de activiteiten van Eurofisc en Europol beter te coördineren.  
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Samenwerking inzake Defensie  

Namens de heer Taverne (Nederland) en in eigen naam stelde de heer Hendrickx (België) het verslag 
voor van de verenigde commissies Buitenlandse Vraagstukken en Grensoverschrijdende 
Samenwerking over de samenwerking inzake defensie tussen de drie Beneluxlanden.  De betrokken 
commissies werken al meer dan twee jaar aan dit onderwerp.  Ze hielden hoorzittingen met 
verscheidene beleidsmensen en deskundigen en brachten een bezoek aan de Logistic Support Unit 
van Eygelshoven, de Allied Joint Force Command Headquarters van Brunssum, de Admiraliteit 
Benelux in Den Helder, de Belgisch-Nederlandse mijnenbestrijdingsschool te Oostende en het 
Centrum Naval Logistics and Maintenance van Zeebrugge.  Onze strijdkrachten lijken met een 
paradoxale toestand te worden geconfronteerd : er wordt bespaard op de begrotingen voor Defensie 
terwijl de internationale onstabiele toestand grote operationele behoeften met zich brengt.  

Het Beneluxparlement heeft dan ook een aanbeveling aangenomen waarin de drie regeringen 
verzocht worden te reflecteren met het oog op het ontwikkelen van een gezamenlijk defensie- en 
veiligheidsbeleid dat berust op een analyse van de internationale context waar de Benelux zijn plaats 
heeft om de rol die de strijdkrachten moeten spelen, beter te omschrijven.  Tevens worden de 
regeringen verzocht de samenwerking inzake defensie te integreren in een interdepartementel 
aanpak aangezien de strijdkrachten niet langer uitsluitend een middel zijn om het grondgebied te 
verdedigen, maar eerder een instrument van het buitenland beleid zijn, zoals diplomatie en 
ontwikkelingssamenwerking.  

De drie regeringen worden ook verzocht het politiek overleg op het hoogste niveau op te voeren 
door jaarlijks een trilaterale topontmoeting gewijd aan de samenwerking inzake defensie te 
beleggen.  Die topontmoeting zou concrete initiatieven op Europees niveau moeten voorstellen om 
Europa meer defensiecapaciteit te verschaffen voor crisisbeheer, militaire operaties en zendingen in 
het buitenland.  

Nieuwe initiatieven moeten worden genomen om een betere samenwerking van het geheel van het 
militair personeel, zowel op het niveau van de Benelux als met al hun Europese collega’s, meer 
bepaald wat de gezamenlijke uitrusting en opleiding betreft, in de hand te werken.  Tevens moet 
gezorgd worden voor een grotere coherentie tussen het respectieve beleid dat inzake aanschaf van 
materieel wordt gevoerd.  Er dient snel werk te worden gemaakt van een erkenning van de militaire 
diploma’s en van het respectieve materieel zoals de explosieven die bij oefeningen worden gebruikt 
en er moet een verdrag, dat de samenwerking inzake defensie van het Benelux-luchtruim regelt, 
worden ondertekend.  Bovendien moet de samenwerking worden uitgebreid tot 
interventiedomeinen zoals de cybernetica oorlog of hulpzendingen voor de bevolking in een 
crisissituatie.  

Ten slotte verzoekt het Beneluxparlement de drie regeringen op het niveau van de Benelux en de 
Europese Unie een versterking van de defensie-industrie in de hand te werken, meer bepaald aan de 
hand van een Europese industriële en technologische basis voor defensie die innoverend en 
concurrentieel is. 

Deze aanbeveling werd met een ruime meerderheid aangenomen, slechts twee leden stemden 
tegen.  Mevrouw Quik-Schuijt (Nederland) verklaarde dat ze tegen stemde omdat ze de indruk heeft 
dat overhaast werd gestemd.  De heer Hendrickx wees erop dat onverwijld moest worden gestemd 
omdat binnenkort een Europese topontmoeting aan dit onderwerp zal worden gewijd.  
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Bos en Energie 

Mevrouw Vermeulen (België) stelde het verslag voor van de conferentie “Bos en Energie” die op 
15 november 2013 aan de universiteit van Wageningen werd gehouden.  Alle sprekers pleitten 
ervoor hout te gebruiken, maar er is in de meeste gevallen nog te veel afval terwijl het kan worden 
aangewend om stoom voor verwarming te produceren.  Het gaat hier wel degelijk om groene 
energie.  De conferentie werd te Utrecht afgesloten.  Mevrouw Creutz (België) stelde het verslag 
voor van een werkbezoek aan de zeer moderne verbrandingsinstallatie van SIDOR te Leudelange, ten 
zuidwesten van Luxemburg waar, met energiewinning, het afval van 35 gemeenten in het zuiden en 
in het centrum van het Groothertogdom Luxemburg wordt verbrand. 

 

Gesloten centrum van Findel  

Mevrouw Creutz stelde tevens het verslag voor van een ander bezoek aan het gesloten centrum van 
Findel op de luchthaven van Luxemburg waar de mensen die op een uitzetting wachten, zijn 
ondergebracht.  Het Groothertogdom heeft kennelijk niet voor een gevangenisregime maar voor een 
meer humanistische aanpak gekozen. 

 

Voedselbank 

De heer Siquet (België) stelde het verslag voor van een werkbezoek aan de Luxemburgse 
voedselbank waar vrijwilligers strijden tegen de verspilling van voedingsmiddelen en mensen in nood 
helpen.  De winkels zijn gevestigd te Bettembourg en te Luxemburg.  

 

Buurregio’s 

Naast zijn betrekkingen met assemblees zoals de Noordse Raad of de Baltische Assemblee, breidt het 
Beneluxparlement ook zijn contacten uit met de buurregio’s, te beginnen met Noordrijn-Westfalen.  
De heer Senesael (België) werd ermede belast ook contacten aan te knopen met Picardië en Nord-
Pas de Calais en dat initiatief werd gunstig onthaald.  Hij zal in de lente van 2014 meer details kunnen 
geven.  De voorzitter van het Beneluxparlement, de heer Oberweis, stelde vervolgens het verslag 
voor van de plenaire vergadering van de Baltische Assemblee die op 28 en 29 november 2013 te Riga 
werd gehouden.  Op die vergadering werd gesproken over toerisme, misdaadbestrijding en 
fraudebestrijding, energiezekerheid en digitale markt.  
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Awards 

De heer Oberweis maakte ook de balans op van de werkzaamheden van het Beneluxparlement 
tijdens het eerste Luxemburgs jaar en overhandigde een award aan vier prominenten.  Die award is 
een prijs die door het Beneluxparlement wordt toegekend aan personen die blijk hebben geven van 
een uitzonderlijke inzet voor een grotere samenwerking tussen de Beneluxlanden of die hebben 
bijgedragen aan de faam van de Benelux.  Ditmaal werd de prijs toegekend aan de heer Juncker, 
uittredend premier van het Groothertogdom Luxemburg, aan de heer Asselborn, Luxemburgs 
minister van Buitenlandse Zaken, aan mevrouw Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en 
aan de heer Biskop die het Beneluxparlement voorzat in 2011 en 2012. 

De volgende plenaire zittingen van het Beneluxparlement zullen doorgaan op 21 en 22 maart, op 
20 en 21 juni en op 12 en 13 december 2014.  

 

 


