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In 2017 en 2018 is André Postema voorzitter van het Beneluxparlement; hij wordt bijgestaan door ondervoorzitters
Maya Detiège (België) en Marcel Oberweis (Luxemburg).
De prioriteiten van het parlement worden afgestemd op de jaarplannen van het Comité van Ministers van de Benelux
Unie, waarbij een duurzame economische regio en een grenzeloze veiligheid en zekerheid in 2017, en een jongere en
groenere Benelux in 2018 centraal staan.
Er wordt aldus verder ingezet op het behalen van concrete resultaten die een impact hebben op het dagelijkse leven
van de burgers in de Benelux.
Tijdens de plenaire zittingen worden themadebatten georganiseerd, waarbij de hand wordt gereikt naar de nationale
parlementen en deelparlementen.
Thema’s als patiëntenmobiliteit, duurzaam vervoer, grensoverschrijdende spoorwegverbindingen en erkenning van
diploma’s en beroepskwalificaties komen hierbij uitgebreid aan bod.
Ook wordt ingespeeld op de actualiteit; voorbeelden zijn de debatten over de gevolgen van de Brexit voor de
Beneluxlanden, circulaire economie en migratie.
Verjonging is een must als men de zichtbaarheid en de publieke uitstraling en de communicatie van het Beneluxparlement
wil verbeteren.
In dat opzicht is de organisatie van het eerste Benelux Jongerenparlement een absoluut succes. Jongeren van de
Beneluxlanden bereidden resoluties voor over thema’s die hen nauw aan het hart liggen, zoals klimaat en energietransitie.
Deze resoluties mondden uit in aanbevelingen van het Beneluxparlement aan het Comité van Ministers – een ideale
wisselwerking.
Ten slotte moet ook worden gewezen op het belang van de regionale samenwerking in een nieuw Europa, en de steeds
diepere samenwerking van het Parlement met andere regionale samenwerkingsverbanden en interparlementaire
assemblees, zoals de Baltic Assembly, de Nordic Council, Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en Noordrijn-Westfalen.
60 jaar Benelux gaf ongetwijfeld aanleiding tot festiviteiten, maar vooral tot mooie successen.
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste hoogtepunten per thema.
***

906/1

2017-2018 - HOOGTEPUNTEN VAN HET NEDERLANDS VOORZITTERSCHAP

Patiënten zonder grenzen
Patiëntenmobiliteit is een belangrijk thema voor onze burgers. De barrières dienen te worden weggewerkt. Een themadebat hierover
vindt plaats in de plenaire vergadering van 24 maart 2017, in aanwezigheid van enkele hooggeplaatste experts, zoals de heer
John Bowis, bijzonder adviseur milieu- en gezondheidsbeleid bij Fipra, voormalig minister van Volksgezondheid van het Verenigd
Koninkrijk en voormalig lid van het Europees Parlement. Ook vertegenwoordigers van de ministeries van Volksgezondheid van de
drie landen en vertegenwoordigers van de Grande Région, de Baltic Assembly, de Nordic Council en Eurometropool Lille-KortrijkTournai nemen deel aan het debat. Er kan hier ook worden verwezen naar de ondertekening van een Benelux intentieverklaring
over het voorkomen van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg op 12 mei 2017. Tevens neemt het Beneluxparlement
op 16 juni 2018 een aanbeveling aan om weesgeneesmiddelen, die dienen voor een ernstige en zeldzame aandoening, samen
goedkoper te maken.

Erkenning van beroepskwalificaties
Na het succes van de werkzaamheden met betrekking tot de automatische wederzijdse erkenning van hogere diploma’s, met
inbegrip van doctoraten en ‘associate degrees’ sedert 25 januari 2018, wordt nu ingezet op de erkenning van beroepskwalificaties.
Een conferentie vindt plaats op 6 oktober 2017 in Eupen in aanwezigheid van de minister van Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek van de Duitstalige Gemeenschap, de heer Harald Mollers, vertegenwoordigers van de regeringen van de drie landen
en personen uit het veld, zoals de voorzitter van de MBO-Raad, de heer Ton Heerts. Werkbezoeken van pilootprojecten, zoals
automecatroniker worden afgelegd, waarover wordt gedebatteerd in aanwezigheid van de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Raymond Knops. Het Comité van Ministers erkent de noodzaak van dergelijke erkenning ter
bevordering van tewerkstelling en invulling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de drie landen.

Grensoverschrijdende spoorwegverbindingen
Op de plenaire zitting van 24 en 25 november 2017 te Maastricht wordt een themadebat gehouden over grensoverschrijdende
spoorwegverbindingen in de Benelux en Noordrijn-Westfalen, met bijzondere aandacht voor de positie van het programma
Eurekarail. Er volgt een interessant debat met gedeputeerden van de provincie Limburg, vertegenwoordigers van de bevoegde
staatssecretaris en ministers en reizigersorganisaties. Een aanbeveling wordt aangenomen. Voor treinreizigers moet het spoor in
de hele Benelux één binnenland worden inzake ticketing en reizigersinformatie. Op 5 maart 2018 wordt een Benelux Roadmap
Mobiliteit vastgelegd waarbij de Benelux ministers van Transport hun gezamenlijke visie op mobiliteit voorstellen.

Duurzame mobiliteit
In het kader van de discussies over vergroening en klimaat, komt ook duurzame mobiliteit ter sprake. Na verschillende ontmoetingen
met de heer Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het Milieuagentschap van de Europese Unie, wordt aan dit thema een debat
gewijd in de plenaire vergadering van juni 2017 in zijn aanwezigheid. Best practices worden uitgewisseld met vertegenwoordigers
van de Nordic Council en de Baltic Assembly. Een aanbeveling wordt aangenomen waarbij de regeringen van de drie lidstaten ertoe
worden aangezet om in 2030 gezamenlijk af te stappen van de verkoop van nieuwe auto’s die rijden op fossiele brandstof en vanaf
2050 te gaan voor een gezamenlijk uitdoofscenario voor deze auto’s.
Ook het thema van de zelfrijdende auto’s kwam aan bod in het Beneluxparlement.

Sociale dumping
Naar aanleiding van de aanbevelingen en verklaringen van het Benelux Comité van Ministers in 2015 wordt dit thema terug op
de agenda geplaatst voor follow-up. Mevrouw Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken,
Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, komt de stand van zaken toelichten alsook de heer Philippe De Backer, staatssecretaris voor
Bestrijding van de sociale fraude, in 2017 en 2018. Op 9 april 2018 wordt een intentieverklaring ondertekend door België en
Nederland met betrekking tot elektronische gegevensuitwisseling om sociale fraude te stoppen.
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Gevolgen van de Brexit
Regionale samenwerking in een Europa zonder het Verenigd Koninkrijk wordt des te belangrijker. Na voorbereidende werkzaamheden
waarbij vertegenwoordigers van de Europese Commissie worden gehoord en de heer Stefaan De Rynck, Adviseur Taskforce artikel
50 voor de voorbereiding en het verloop van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk, worden de gevolgen van de Brexit
onder de loep genomen in de plenaire vergadering in Den Haag van 15 en 16 juni 2018. Keynote sprekers zijn de heer David Campbell
Bannerman, lid van het Europees Parlement, de heer Jochem Wiers, hoofd van de Brexit Task Force van het Nederlandse ministerie
van Buitenlandse Zaken, de heer Bart Vodderie, Brexit coordinator, van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken, en de heer
Jean-Marc Hoscheit, ambassadeur van Luxemburg in Nederland. Deze vergadering werd grondig voorbereid door de commissie
Buitenlandse Zaken, onder meer door een werkbezoek van een delegatie van het Beneluxparlement aan de Houses of Parliament
en de Commonwealth Office in Londen in april 2018. Dit onderwerp werd ook besproken tijdens de ontmoetingen met de ministers
van Buitenlandse Zaken van de drie landen. Een voorstel van aanbeveling wordt aangenomen tijdens de plenaire vergadering van
30 november 2018, na een debat met de heer Stef Blok, Nederlands minister van Buitenlandse Zaken. Daarbij vraagt het parlement
meer aandacht voor de problemen én opportuniteiten voor economische samenwerking met het Verenigd Koninkrijk, maar ook
voor beroepsmobiliteit en militaire samenwerking.

Circulaire economie
Na deelname aan de Luxembourg Circular Economy Hotspot in 2017 wordt op 23 maart 2018 een trilaterale conferentie (met
de Nordic Council en de Baltic Assembly) gehouden over circulaire economie in het onderwijs en het afvalbeheer. De heer Bart
Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse regering en minister van Begroting, Financiën en Energie en de Nederlandse
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Stientje van Veldhoven, zijn hierbij aanwezig. Dit thema ligt ook de
jongeren nauw aan het hart en wordt besproken in de zitting van het Jeugdparlement. Een aanbeveling wordt aangenomen in de
herfstzitting 2018.

Energietransitie en waterstofeconomie
Tijdens het vorige voorzitterschap werd reeds uitgebreid van gedachten gewisseld over de energietransitie en de Benelux als promotor
van alternatieve brandstoffen en koolstofarme innovatieleider. In dat kader nodigt de heer Maros Sefkovic, ondervoorzitter van de
bevoegde Europese Commissie, het Beneluxparlement uit bij zijn bezoek aan het Belgische Federale Parlement in het kader van zijn
tweede ‘Energy Union Tour’ (4 mei 2017). Actieve deelname bij de organisatie van een conferentie over waterstofeconomie en een
werkbezoek aan de Eemshaven in Groningen om de transitie naar waterstof te bekijken, sluiten hierbij aan (18-20 oktober 2018).
Een themadebat tijdens de plenaire vergadering van 30 november 2018 met een round-table waaraan experts uit de bedrijfswereld,
vertegenwoordigers van de regering en de heer Bart Biebuyck, Executive Director van de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking
bij de Europese Commissie, deelnamen, sluiten de werkzaamheden tijdens dit voorzitterschap af.

Veiligheid – politionele samenwerking inzake drugsproblematiek
Op de plenaire vergadering van 24 en 25 november 2017 te Maastricht wordt een debat gehouden over de politionele samenwerking
in de Benelux inzake grensoverschrijdende drugsproblematiek, met inleiding van de burgemeester van Maastricht, mevrouw
Annemarie Penn-te Strake. Dit mondt uit in een aanbeveling. De regeringen van de Beneluxlanden moeten de grensoverschrijdende
drugsproblematiek gezamenlijk aanpakken met meer overleg tussen de gerechtelijke autoriteiten. In dat verband kan ook worden
verwezen naar het nieuwe Benelux-Politieverdrag en naar gezamenlijke acties tegen de handel in verdovende middelen en
drugstoerisme van politie- en douanediensten uit Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk (22-25 november 2018).

Veiligheid – operationele veiligheid van nucleaire installaties
De Benelux sluit aan bij de actualiteit en onderzoekt de operationele veiligheid van nucleaire installaties in de Benelux en hun
beveiliging tegen nucleair terrorisme. In 2017 worden de directeur-generaal van het FANC gehoord alsook experts uit Luxemburg en
Nederland. De werkzaamheden leiden tot een aanbeveling in de plenaire zomerzitting 2017.
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Vrachtvervoer in de Benelux
(samenwerking van de havens en goederenvervoer per spoor)
In dat kader worden werkbezoeken georganiseerd aan de havens van Rotterdam, Antwerpen, Mertert en Bettembourg. Er vindt ook
een hoorzitting plaats met de gewestelijke havencommissaris Jan Blomme over het havenbeleid in Vlaanderen (10 maart 2018). De
modal shift of het optimale samenspel tussen de verschillende vervoersvormen moet de verkeerscongestie en de luchtvervuiling
mee tegengaan in de drie landen.

(Militaire) samenwerking controle luchtvaartverkeer
Militaire samenwerking in de Benelux is een thema dat ook reeds aan bod kwam tijdens het vorige voorzitterschap. In juni 2017 wordt
een aanbeveling goedgekeurd in verband met de samenwerking op het vlak van controle van luchtvaartverkeer.

Landbouw
Naar aanleiding van de Fipronil-crisis en de besmette eieren, wordt een aanbeveling over de grensoverschrijdende
landbouwproblematiek aangenomen in de herfstzitting 2017, waarin wordt gepleit voor gekoppelde communicatiesystemen en
betere publieksinformatie.

Geweld tegen vrouwen
Aansluitend bij de actualiteit en de prioriteiten van het Benelux Jongerenparlement wordt in de herfstzitting 2018 een aanbeveling
goedgekeurd over geweld tegen vrouwen. De bestrijding van geweld tegen vrouwen verdient immers meer aandacht. Een al te
groot deel van de bevolking vindt geweld tegen vrouwen immers nog steeds aanvaardbaar.

Klimaat
Het klimaat is een zeer actueel thema dat de jongeren nauw aan het hart ligt. Tijdens de VN-klimaatconferentie COP24 in Katowice
in december 2018 wordt een Beneluxpaviljoen ingericht en organiseren de leden van de parlementen van de Benelux een debat
met hun collega’s uit de Europese Unie. Het debat wordt ingeleid door de heer Willem-Frederik Schiltz, voorzitter van de commissie
Ruimtelijke ordening, Milieu en Klimaat van het Beneluxparlement. De Benelux-ministers presenteren de Talanoa-verklaring officieel
op deze conferentie.

Uitzonderingszones
Het doel van uitzonderingszones is problemen op te lossen voor mensen aan beide zijden van de grens door middel van het
maken van uitzonderingen op de regelgeving. Verschillen in wetgeving in de grensregio vormen immers een belemmering voor
grensarbeid en grensoverschrijdende samenwerking. Een aanbeveling van het Beneluxparlement pleit voor uitbreiding en promotie
van economische uitzonderingszones in de drie lidstaten.

Aanwezigheid op Top Premiers – november 2017 – juni 2018
Sinds 2015 wordt een delegatie van het Beneluxparlement uitgenodigd op de jaarlijkse Top van de regeringsleiders. Het
Beneluxparlement krijgt hierbij de gelegenheid de werking en de prioriteiten toe te lichten.
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Ontmoeting met ministers van Buitenlandse Zaken
Bij de lancering van het nieuwe voorzitterschap van het Comité van Ministers vindt ook een ontmoeting plaats met de voorzitter
van het Comité om van gedachten te wisselen over de jaarprogramma’s en jaarplannen en de noodzaak van nauwe samenwerking,
ook met grensregio’s. Op de plenaire vergaderingen van maart 2017, juni 2017 en november 2018 is de minister van Buitenlandse
Zaken aanwezig. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Stef Blok, blikt hierbij terug op de bereikte resultaten,
die volgens hem duidelijk aantonen dat de Benelux nog steeds een duidelijke meerwaarde heeft. Hij verwijst bijvoorbeeld naar de
aanpak van grensoverschrijdende zorgfraude. De Belgische minister van Buitenlandse en Europese Zaken, de heer Didier Reynders,
licht dan weer de ambitieuze agenda toe om een voortrekkersrol te blijven spelen als laboratorium van de Europese Unie.
Ook voorafgaand aan de viering van het 60-jarige bestaan van de Benelux Unie vergadert het Bureau van het Beneluxparlement
met de drie ministers van Buitenlandse Zaken. Tijdens zijn toespraak op de viering onderstreept de heer Reynders het belang van
de politieke samenwerking en de meerwaarde van het Beneluxparlement.

Bezoek aan de minister-president van Noordrijn-Westfalen en aan de Landtag Düsseldorf
In het kader van de noodzaak van een nauwere samenwerking met de grensregio’s wordt op 28 november 2017 een bezoek gebracht
aan de minister-president van Noordrijn-Westfalen, de heer Armin Laschet, en aan de Landtag te Düsseldorf. Tijdens deze ontmoeting
komen volgende thema’s ter sprake: de erkenning van beroepsdiploma’s, mobiliteit, politiesamenwerking, nucleaire veiligheid en de
Euregio als mogelijke locatie voor de Einstein Telescoop waarmee zwaartekrachtgolven worden ontdekt en bestudeerd.

Uitreiking Prijzen en Awards
Tijdens een ceremonie in de marge van de zomerzitting 2018 worden de Benelux Prijzen en Awards uitgereikt. De Benelux Award
die de versterking van de politieke samenwerking beloont, wordt uitgereikt aan de heren Roger Negri en Karl-Heinz Lambertz.
De Benelux Prijzen, die wetenschappelijke, culturele, economische of sportieve inzet beloont,gingen dit jaar naar de Admiraliteit
Benelux. Dat is de overkoepelende staf van de Belgische Marinecomponent en de Nederlandse Koninklijke Marine in Den Helder.
De Luxemburgse ingenieur bosbouw Frantz Charles Muller kreeg eveneens een Benelux Prijs voor zijn jarenlange inzet voor het
milieu en jongerenwerking. Ook aan de BeneluxBusinessRoundtable werd een Benelux Prijs uitgereikt. De laureaten houden een
uitstekend pleidooi voor de meerwaarde van de Benelux-samenwerking.

AANBEVELINGEN AANGENOMEN TIJDENS HET NEDERLANDS VOORZITTERSCHAP VAN HET BENELUXPARLEMENT
2017-2018 EN ANTWOORDEN VAN HET COMITÉ VAN MINISTERS
Nummer

Datum stuk

Opschrift

885-1

25.03.2017

Aanbeveling inzake de strijd tegen de malafide handel in honden

885-2

16.06.2018

Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling inzake de strijd tegen de malafide
handel in honden

886-1

25.03.2017

60e gemeenschappelijk verslag over de Benelux-samenwerking op het gebied van het buitenlands
beleid (1 januari 2016 – 31 december 2016)

887-2

17.06.2017

Aanbeveling betreffende de samenwerking op het vlak van controle op het luchtvaartverkeer

887-3

01.12.2017

Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de samenwerking op het
vlak van controle op het luchtvaartverkeer

888-2

17.06.2017

Aanbeveling betreffende de patiëntenmobiliteit en grensoverschrijdende zorg

888-3

16.11.2018

Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 888/2 betreffende de patiëntenmobiliteit
en grensoverschrijdende zorg
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Nummer

Datum stuk

Opschrift

889-2

24.11.2017

Aanbeveling over grensoverschrijdende spoorwegverbindingen in de Benelux en NoordrijnWestfalen, met bijzondere aandacht voor de positie van het programma Eurekarail

889-3

16.06.2018

Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling over grensoverschrijdende
spoorwegverbindingen in de Benelux en Noordrijn-Westfalen, met bijzondere aandacht voor de
positie van het programma Eurekarail

890-2

24.11.2017

Aanbeveling met betrekking tot duurzame mobiliteit

891-2

24.11.2017

Aanbeveling betreffende de sociale rechten van de grensarbeiders

891-3

01.12.2018

Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de sociale rechten van de
grensarbeiders

892-1

25.11.2017

Aanbeveling betreffende de Benelux-samenwerking op het gebied van het management van
incidenten rond voedselveiligheid, gevolg gevend aan de fipronilcrisis

893-1

24.03.2018

Schriftelijke vraag van de heer Jef Van den Bergh over het ‘reizen met begeleider binnen Benelux’
en antwoord van het Comité van Ministers

894-2

29.03.2018

Aanbeveling betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de Benelux

895-2

16.06.2018

Aanbeveling betreffende de weesgeneesmiddelen

896-2

16.06.2018

Aanbeveling betreffende de politiesamenwerking in de drie lidstaten van de Benelux inzake de
grensoverschrijdende drugsproblematiek

897-2

01.12.2018

Aanbeveling over de gevolgen van Brexit voor de Benelux

898-2

25.06.2018

Aanbeveling met betrekking tot zelfrijdende auto’s

899-2

25.06.2018

Aanbeveling met betrekking tot de bevordering van vrachtvervoer per spoor binnen de Benelux

900-1

29.10.2018

Schriftelijke vragen van de heer Martijn van Helvert over mogelijke mijnbouwactiviteiten aan de
grens met België bij Zuid-Limburg voor de winning van onder andere zink en mogelijke effecten
voor de Nederlandse bieding voor de Einstein Telescope en Antwoord van het Comité van Ministers

901-1

01.12.2018

Aanbeveling over de aanpak van geweld tegen vrouwen in de drie lidstaten van de Benelux

902-1

01.12.2018

Aanbeveling over de promotie en uitbreiding van uitzonderingszones in de drie lidstaten van de
Benelux

903-2

01.12.2018

Aanbeveling betreffende de circulaire economie

01.12.2018

Schriftelijke vragen van de heren Martijn van Helvert, Jef Van den Bergh en Erik Ronnes over het
parkeren van vrachtwagens langs rijkswegen en Antwoord van het Comité van Ministers

904-1

