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Benelux-samenwerking:  
een Belgisch-Vlaams 
perspectief

Het Nederlandse parlement heeft zich dit voorjaar kritisch uitgesproken over de Benelux-

samenwerking. Hoe reageren onze zuiderburen op de kritische noten uit Nederland? Het opdoe-

ken van een interparlementaire samenwerking die ouder is dan de Benelux Unie zelf, wordt daar 

gezien als overdreven Bataafs spaarzaamheidsfetisjisme. En ook de Benelux Unie kan er op be-

hoorlijk wat krediet rekenen.

De kritische stemmen in het Nederlandse 

parlement over de Benelux-

samenwerking naar aanleiding van 

het IOB-rapport Relaties, resulta-

ten en rendement – evaluatie van de 

Benelux Unie-samenwerking vanuit 

Nederlands perspectief werden al snel 

ook ten zuiden van Roosendaal op-

gevangen. Vooral de harde taal over 

de raadgevende interparlementaire 

Beneluxraad (ook wel bekend als het 

Benelux-Parlement) en in mindere mate 

over het Secretariaat-generaal leidden in 

België tot enige verwondering. Wat daarbij 

opviel, is dat de aandacht in België voor het 

Nederlandse politieke debat vrijwel geheel be-

perkt bleef tot de Vlaamse media en politici. Zelfs 

van de kant van federaal minister van buitenland-

se zaken Didier Reynders, een Franstalig liberaal, 

kwam er geen publieke stellingname over de kri-

tiek op de samenwerking in Benelux-verband. 

Minister-president van Vlaanderen Kris Peeters 

deed dat wel naar aanleiding van vragen in het 

Vlaams Parlement,1 maar  hij maakte daarbij on-

middellijk duidelijk dat hijzelf geen vragende partij 

is voor een discussie over het nut van het Benelux-

Parlement.

Vreemde timing?
Vanuit Belgisch oogpunt leek de timing voor deze 

plotse kritiek een tikje vreemd. Hadden de drie 

landen niet relatief recent en na ampele overwe-

gingen2 besloten de Benelux-samenwerking een 

nieuwe start te geven? Intussen hadden ze ook 

niet stilgezeten. Het Verdrag inzake de Benelux 

Unie3 werd weliswaar al op 17 juni 2008 onderte-

kend, maar trad pas op 1 januari 2012 in werking. 

Het was ook slechts de eerste in een reeks van 

hervormingen van de Benelux-instellingen. In de 

daaropvolgende jaren werd de organisatie grondig 

onder de loep genomen en sloten de drie landen 

een aantal bijkomende overeenkomsten, onder 

meer een zetelakkoord met België,4 dat het voor 

Nederlanders en Luxemburgers aantrekkelijker 

moet maken om voor de Benelux te werken, een 

protocol over verdeling van de lidmaatschapsbij-

dragen5 en een protocol dat de werking van het 

Benelux-Gerechtshof hervormt.6 Zelfs over het 

vermaledijde Benelux-Parlement werden onder-

handelingen gevoerd (en, op enkele details na, af-

gerond), om ook die instelling “aan te passen aan 

de huidige tijd” en ze in staat te stellen meer poli-

tieke controle uit te oefenen op de werking van de 

Benelux Unie.

Die verhoogde activiteit vertaalde zich niet alleen 

in nieuwe akkoorden. Tijdens de bijeenkomst van 

het Comité van Ministers van 10 december 2012 

– voor het eerst sinds lange tijd een volwaardige 

bijeenkomst en geen pro forma-nummertje in de 

marge van een Europese top – werden maar liefst 

161 verouderde beschikkingen en 56 dito aanbe-

velingen van de Benelux vervallen verklaard7 na  

screening door het Secretariaat-generaal van het 

volledige afgeleide Beneluxrecht op zijn actua-
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liteitswaarde. Binnen België werd ook een intern 

samenwerkingsakkoord aangenomen dat deel-

name van de deelstaten aan de besluitvorming 

binnen de Benelux regelt.8 Ook werd een nieuw 

gemeenschappelijk werkprogramma afgesproken 

voor de periode 2013-2016,9 en huidig voorzitter 

Luxemburg maakte duidelijk dat het nieuwe impul-

sen wil geven aan de Benelux-samenwerking, met 

een aantal thematische ministeriële bijeenkom-

sten.

Het is dan ook wat verwonderlijk dat deze kritiek 

juist komt op het ogenblik dat de Benelux klaar 

staat om als een meer flexibele projectorganisatie 

de samenwerking tussen de drie lidstaten te be-

geleiden – wat de doelstelling was van de diverse 

hervormingen – en de betrokkenheid van de Duitse 

deelstaat Noordrijn-Westfalen bij de Benelux ster-

ker wordt. Men zou kunnen verwachten dat een 

grotere betrokkenheid van Noordrijn-Westfalen 

(of initiatieven als het pentalateraal energieover-

leg, waar ook Duitsland en Frankrijk aan deelne-

men) tot een grotere Nederlandse belangstelling 

voor de Benelux-samenwerking zou leiden. De 

grens van Nederland met Duitsland is immers lan-

ger dan de gemeenschappelijke grens met België. 

Terwijl het uitgangspunt van het IOB-rapport (dat 

werd gevraagd naar aanleiding van het debat 

over het verdrag van 2008) gelegen is in het aan-

reiken van aanbevelingen om dat nieuwe instru-

mentarium zo goed mogelijk te gebruiken en de 

interne Nederlandse voorbereiding te optimalise-

ren, telkens met de bedoeling de samenwerking 

te verbeteren, lijken de politieke gevolgtrekkingen 

in de Tweede Kamer eerder gericht op het stop-

zetten of zachtjes laten inslapen van de Benelux-

samenwerking.

Efficiëntiewinsten versus 
spaarzaamheidsfetisjisme
De Vlaamse politici zitten, over de partijgren-

zen heen, duidelijk niet op dezelfde lijn als hun 

Nederlandse collega’s. Parlementsleden van vrij-

wel alle Vlaamse partijen – Bart Tommelein10 (open 

VLD), Maya Detiège11 en Mia De Vits (SP.A), Jan 

Van Esbroeck12 en Karim Van Overmeire (N-VA), 

Ward Kennes13 (CD&V) en Christian Verougstraete14 

(Vlaams Belang) – betuigden hun steun aan de 

Benelux-samenwerking. Toegegeven: het kan alle-

maal wat doelmatiger, maar het opdoeken van een 

interparlementaire samenwerking die ouder is dan 

de Benelux Unie zelf, wordt alom gezien als over-

dreven Bataafs spaarzaamheidsfetisjisme. Ook de 

Benelux Unie kan op behoorlijk wat krediet reke-

nen.

Het is trouwens nog maar de vraag of het terug-

schroeven van de ‘institutionele Benelux’ veel 

besparingen tot gevolg zou hebben. Er zijn inder-

daad kosten verbonden aan het in stand houden 

van de Benelux, maar ook het stopzetten van de 

organisatie heeft een prijskaartje. Dat geldt ook 

in diplomatieke zin, met name voor de weer-

slag op de perceptie van de drie landen als 

like-minded blok. Daarnaast zijn er ook 

kosten voor alternatieven voor de sa-

menwerking, die tussen buurlanden 

sowieso nodig blijft, al zouden deze 

wellicht meer verspreid zitten over 

het overheidsapparaat in vergelijking 

met de huidige situatie, waarin ze, on-

der de vorm van lidmaatschapsbijdra-

gen, vooral bij de ministeries van buiten-

landse zaken geconcentreerd zijn.

Gebrek aan politieke en hogere 
ambtelijke belangstelling
Een belangrijk element uit de IOB-studie is in 

België op de achtergrond gebleven: de kritiek op 

de gebrekkige aansturing vanuit hogere ambtelijke 

echelons en vanuit de politiek. In elk van de drie 

lidstaten wordt de Benelux in verscheidene minis-

teries veeleer beschouwd als de hobby van een 

van de medewerkers, vooral interessant voor hun 

persoonlijke netwerk, zonder dat haar activitei-

ten goed op de radar staan van het management. 

Het Secretariaat-generaal heeft op dat vlak de af-

gelopen jaren zeker blijk gegeven van de nodige 

outreach naar hogere ambtenaren en politici.15 

Iedereen die met de Benelux te maken heeft, on-

derkent dat er de laatste jaren heel wat veranderd 

is op het Secretariaat-generaal, dat moderner 

communiceert en een meer proactieve rol speelt, 

bijvoorbeeld door te werken met een groenboek 

voor de opmaak van het vierjarig werkprogramma 

en de creatie van de functie van innovator.

De controverse rond het Benelux-Parlement is ook 

enigszins bevreemdend vanuit de optiek van het 

gebrek aan politieke aansturing: kan zo’n inter-

parlementair orgaan juist geen stimulans zijn voor 

meer politieke – en daardoor ook hogere ambte-

lijke – belangstelling om via de Benelux problemen 

gezamenlijk aan te pakken?

De motie van de Tweede Kamer, waarin wordt ge-

pleit voor beëindiging van het Benelux-Parlement, 

vertrekt vanuit de premisse dat er in die verga-

dering geen politieke besluitvorming en controle 

plaatsvindt. In vergelijkend perspectief is dat he-

lemaal niet bijzonder: het Benelux-Parlement ver-

schilt daarin niet van andere interparlementaire 
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vergaderingen,16 die niet onder vuur komen te lig-

gen en waar er evenmin (of toch slechts in zeer be-

perkte mate) sprake is van politieke besluitvorming 

of controle. Met het Europees Parlement als grote 

uitzondering, beperken de taken van internationale 

(inter)parlementaire organen zich vrijwel steeds tot 

het uitwisselen van informatie, adviseren en geven 

van impulsen met betrekking tot actuele politieke 

thema’s,17 waarbij de impact van de aanbevelingen 

recht evenredig is met het politiek gewicht van de 

afgevaardigde parlementsleden.18 Deelnemende 

parlementsleden moeten er ook voor zorgen dat 

in hun eigen parlement via de nodige vragen, in-

terpellaties en andere politieke sturing wordt bijge-

dragen aan de integratie en samenwerking tussen 

de drie landen. Een interparlementaire vergadering 

en politieke controle in de nationale parlementen 

sluiten elkaar derhalve geenszins uit: ze zijn com-

plementair.

Gebrek aan samenhang tussen 
de beleidsthema’s
Een vaak gehoorde kritiek op het functioneren van 

de Benelux vóór de hervormingen van de laatste 

jaren betrof de al te brede waaier aan nagestreef-

de doelstellingen. Het IOB-rapport geeft aan dat 

er zich op dat punt vooral kosmetische ingrepen 

hebben voorgedaan, waarbij doelstellingen en ac-

tiviteiten werden gegroepeerd onder drie hoofd-

thema’s, zonder dat er echt werd gesnoeid. Het 

is echter niet zeker of, zelfs bij een sterkere focus 

van de Benelux, haar werkprogramma ooit iets an-

ders kan zijn dan een verzameling van min of meer 

losstaande acties die onder een aantal hoofdthe-

ma’s19 worden gebundeld: dat is nu eenmaal het 

lot van een organisatie die zich in een meerlagige 

bestuurscontext bevindt, tussen Europese integra-

tie, bilaterale samenwerking en lokale grensover-

schrijdende samenwerking in.

Dat zien we ook in het nieuwe werkprogramma: in 

het licht van de huidige sociaal-economische situ-

atie is het logisch dat gekozen werd voor ‘groei, 

innovatie en veiligheid’ als algemene doelstelling, 

maar uiteraard wordt dit niet louter via de instellin-

gen van de Benelux nagestreefd. De Benelux moet 

op een pragmatische manier omgaan met de bun-

deling van activiteiten onder een aantal algeme-

ne doelstellingen. Als flexibele projectorganisatie 

moet zij niet koste wat kost bepaalde onderwerpen 

afstoten waar er een duidelijke wil is tot samenwer-

king, louter en alleen omdat ze niet naadloos in een 

algemene doelstelling passen. Anderzijds heeft het 

ook geen zin taken op te nemen die weliswaar dui-

delijk binnen een algemene doelstelling passen, 

maar al op een efficiënte wijze via andere kanalen 

worden verricht.

Slotbeschouwing
De Nederlands minister van buitenlandse zaken 

Frans Timmermans liet al verstaan dat hij geen ac-

tie zal ondernemen om gevolg te geven aan de mo-

ties van de Tweede Kamer. Wellicht schat hij goed 

in dat hij hiervoor ook weinig gehoor zou krijgen 

bij zijn Belgische (en Luxemburgse) gesprekspart-

ners. Jean Asselborn, de Luxemburgse minister 

van Buitenlandse Zaken, wil in het lopende eerste 

voorzitterschap van het Groothertogdom onder 

het nieuwe verdrag de Benelux-samenwerking in-

houdelijk weer op de rails zetten en ziet er weinig 

in om opnieuw institutionele discussies te openen. 

Dat neemt niet weg dat in tijden van budgettaire 

schaarste de begroting van de Benelux door elk 

van de lidstaten kritischer onder de loep zal wor-

den genomen en het jaarplan niet langer een ha-

merstuk zal kunnen blijven.

De besparingsijver die op de achtergrond van 

de politieke stellingnames over de Benelux-

samenwerking doorklinkt, kan overigens ook 
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positieve effecten hebben voor de organisatie. 

Ondersteuning door een neutrale instantie als het 

Secretariaat-generaal in bilaterale dossiers kan im-

mers kostenbesparend werken voor de lidstaten. 

Nu reeds is er een aantal werkgroepen dat in es-

sentie bilaterale thema’s behandelt, vooral inzake 

ruimtelijke ordening en leefmilieu, maar ook de 

problematiek van het grensoverschrijdende am-

bulancevervoer wordt in twee aparte werkgroe-

pen (België – Nederland en België – Luxemburg) 

behandeld. Rationalisering van de bestaande 

formele en informele bilaterale gremia zou kun-

nen leiden tot een grotere rol van het permanente 

Secretariaat-generaal.20 Nu de reeds lang aan-

gekondigde Benelux-samenwerking op het vlak 

van de huisvesting van ambassades en consu-

laten vorm krijgt, kan het Secretariaat-generaal – 

thans reeds verantwoordelijk voor de opmaak van 

Benelux-visuminstructies die door de diplomatieke 

en consulaire posten van de drie Benelux-landen 

worden gebruikt voor afgifte van visa – uit de bus 

komen als faciliterende structuur om bepaalde as-

pecten van deze samenwerking in goede banen te 

leiden.
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