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In België wordt met enige ergernis gekeken naar de manier waarop Nederlandse politici omgaan met het Beneluxparlement.
De noordelijke weerzin komt tot een hoogtepunt in 2013. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet geen heil meer in het
Beneluxparlement en schaft het project net zo lief af.

Dat nieuws overvalt de Belgen en de Luxemburgers. De Hollandse laatdunkendheid valt slecht. "Een tamelijk arrogante houding vanuit
Nederland", oordeelt de Vlaamse politica Maya Detiège, die kort daarna zelf voorzitter wordt van het Beneluxparlement.

Toch blijft een breuk uit. Op voorwaarde dat de internationale samenwerking concreter wordt. Gebeurt dat niet, dan haken burgers en
bedrijfsleven af.

Het is de vraag of het is gelukt om de Benelux-gedachte nieuw leven in te blazen. Sinds kort gaat het parlement door het leven als
Benelux Interparlementaire Assemblee. Vanuit het oogpunt van marketing klinkt dat niet per se als een vooruitgang. De successen van
het Beneluxparlement hebben er in ieder geval nog niet de voorpagina's of de tv-journaals mee gehaald.

Dat wil niet zeggen dat er helemaal niets is bereikt. Integendeel. Zo mogen ziekenwagens de binnengrenzen tegenwoordig oversteken.
Er is een tijd geweest dat patiënten aan de grens werden overgeladen.

Verder maken Belgische, Luxemburgse en Nederlandse brandweermannen gebruik van waterslangen met dezelfde doorsnee. Handig
voor wanneer ze gezamenlijk optrekken.

Op dit moment maakt het Benelux-parlement zich sterk voor één roamingtarief in zowel Nederland, België als Luxemburg. Dit in
afwachting van zo'n regeling voor de hele Europese Unie.
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Het Benelux-parlement bemoeit zich graag met allerlei grensoverschrijdende problemen. Maar het is de vraag of die betrokkenheid
ook nog zoden aan de dijk zet. "Voor enthousiaste verhalen moet je in België zijn."

Het treinverkeer tussen Nederland, België en Luxemburg moet beter. Ook moet er iets worden gedaan tegen de overlast van
vrachtwagens die in Nederlandse grensdorpen is veroorzaakt na de invoering van een trucktol in België. En als we dan toch bezig zijn:
het moet makkelijker worden om aan de andere kant van de grens te gaan werken.

Jazeker, het Benelux-parlement heeft heel wat noten op zijn zang. Met name het afgelopen jaar heeft het samenwerkingsverband
regelmatig van zich laten horen.

Maar wie denkt dit parlement , dat bestaat uit 49 leden uit België, Nederland en Luxemburg wel dat het is?

En leveren al die grote woorden ook iets op?

"Het Benelux-parlement? Ik zou er niet te hard op rekenen!" Eerste Kamerlid Hans-Martin Don van de SP kan allerlei gloedvolle
betogen afsteken over de rol die het Benelux-parlement kan spelen bij het oplossen van problemen met grensoverschrijdende
werkgelegenheid, zijn VVD-collega Helmi Huijbregts is niet zo enthousiast. Integendeel, de oud-burgemeester van Oosterhout vindt het
Benelux-parlement maar een vreemde vogel in de politieke bijt.

"Natuurlijk, de bedoelingen zijn goed en er komt heus wel eens wat uit", zegt Huijbregts. "Maar het kost veel te veel moeite. En in
Nederland zijn we toch een beetje van de kosten en de baten, hè"

De Oosterhoutse senator heeft het gevoel dat het Beneluxparlement nooddruftig op zoek is naar bestaansrecht. "Er worden dingen
verzonnen om over te vergaderen", zegt Huijbregts. "Ik wil niemand voor het hoofd stoten, maar wat is dat voor een parlement
zonder zeggenschap? Zonder mandaat? Het is echt niet zo, dat er in vliegende vaart besluiten uitgaan naar Den Haag, Brussel en
Luxemburg, wanneer het Benelux-parlement een advies uitbrengt. Dus hoe zal ik het diplomatiek zeggen? Het Benelux-parlement mag
best wel eens tegen het licht worden gehouden."

Wat Henk Leenders betreft mag de stekker nu al uit het project worden getrokken. Het Bredase PvdA-Tweede Kamerlid is lid van het
Benelux-parlement, maar heeft tot nu toe geen enkele vergadering bijgewoond. Volgend jaar mag een andere volksvertegenwoordiger
deze klus klaren, want Leenders wil er geen tijd aan verspillen.

In een poging diplomatiek te blijven, zegt Leenders: de waarde van dit parlement moet niet worden overschat. "Als Brabander
én bewoner van een grensstad dacht ik als lid van het Benelux-parlement misschien iets voor elkaar te krijgen. Er zijn genoeg
onderwerpen die te maken hebben met grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit. Je bent vanuit Breda nog steeds sneller
in Amsterdam dan in Antwerpen. Dat is toch vreemd? Maar het Beneluxparlement brengt oplossingen niet dichterbij. Moet ik gaan
vergaderen over onderwerpen die ook al in de nationale parlementen worden besproken? Weet je hoeveel tijd dat kost? En wat is het
resultaat? Niet meer dan een advies! Sorry hoor, ik neem mijn rol als volksvertegenwoordiger erg serieus, maar ik gebruik mijn tijd
liever om in Nederland naar buiten te gaan en met mensen te praten."

Voor het geld hoeft Leenders het ook niet te doen: "Het levert me niks extra's op, alleen maar een reiskostenvergoeding. Die gaat in
vanaf het moment dat ik de grens met België oversteek. Maar overnachtingen en dergelijke moet ik zelf betalen."

Wat heeft het dan voor zin dat een delegatie van het Benelux-parlement een bezoek brengt aan Baarle-Nassau en Chaam, om te zien
hoe ernstig de overlast van grensoverschrijdende vrachtverkeer is?

Het CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert is namens het parlement 'rapporteur Belgische tol' en hinkt op twee gedachten. Toen
hij in de Kamer terecht kwam had de christen-democraat ook nog nooit met het Beneluxparlement te maken gehad. "En nog steeds
ben ik sceptisch. Wat moet ik er mee? Het Beneluxparlement moet wakker worden. Er is de afgelopen jaren veel kritiek geweest omdat
er eigenlijk niets gebeurde. Maar toch... Praten is beter dan elkaar de rug toekeren", zegt Van Helvert. "Het Beneluxparlement is een
plaats waar parlementariërs uit drie landen met elkaar kunnen praten. Bovendien zijn het allemaal gekozen volksvertegenwoordigers,
die direct hun minister kunnen bevragen. In Nederland doen we dat betrekkelijk weinig. In België en Luxemburg zijn ze er veel meer
van overtuigd dat dit parlement goed is."

Dat het met name de zuiderburen zijn die het Benelux-parlement een warm hart toedragen, is Jack Biskop uit Roosendaal ook
opgevallen. In 2011 en 2012 was hij er namelijk voorzitter van. "Voor enthousiaste verhalen moet je aan de andere kant van de grens
in België zijn", zegt de West-Brabantse politicus. "In Brussel en Luxemburg-Stad vechten ze om een plek in het Benelux-parlement.
Maar in Nederland schiet het niet op. Toch heeft het zin. Je ontmoet er wel je collega's. Die kunnen via hun fracties misschien invloed
uitoefenen."

Dat deed Biskop zelf ook wel eens. De Roosendaalse politicus herinnert zich nog goed dat hij 'altijd even een belletje kon plegen met
mijn maatje in het federale parlement van België als er weer iets was met de Beneluxtrein'.

Het gaat in het Benelux-parlement dan ook zelden over de grote geopolitieke onderwerpen, zegt Biskop: "En als je in Drenthe woont
zal je het vast niet spannend vinden. Maar als grensbewoner heb je er wel degelijk iets aan. Al is het alleen maar omdat er dankzij het
Beneluxparlement diplomagelijkstelling is in Nederland, België en Luxemburg. In de rest van de Europese Unie is dat een ramp. De
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Benelux heeft gezegd: we regelen het zelf wel. Dit parlement is een bestuurlijk laboratorium. En dat vind ik toch heel erg de moeite
waard."

Dat zegt ook wethouder Jan van Cranenbroek van Baarle-Nassau. Hij zit in zijn maag met de stroom vrachtwagens die de grens
passeert en het dorp op slot zet. In juni is het Benelux-parlement komen kijken. ,,Ik verwacht niet dat het parlement het probleem
oplost'', zegt hij. ,,Maar we zijn blij dat we het probleem onder de aandacht kunnen brengen. Het is een belangrijke partner. Misschien
helpt het. We zien ze graag.''

NICO SCHAPENDONK
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