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CChhaammbbrree  ddeess  DDééppuuttééss  vvaann  LLuuxxeemmbbuurrgg  oopp  bbeezzooeekk  iinn  NNeeddeerrllaannddssee  TTwweeeeddee  KKaammeerr..  

De Kamervoorzitters van België en Luxemburg, Siegfried Bracke en Mars Di Bartolomeo, 

brachten op 14 en 15 juni 2015 een bezoek aan de Tweede Kamer op uitnodiging van de 

Nederlandse ambtsgenote Anouchka Van Miltenburg. Het programma bestond onder meer 

uit gesprekken met Kamerleden, een rondleiding door het parlement en een bezoek aan het 

Nationaal Archief. Het bezoek werd afgesloten met een ontmoeting met minister-president 
Mark Rutte. 

De gesprekken gingen voornamelijk over de onderlinge samenwerking in de BeNeLux, en 
over samenwerking met en binnen de Europese Unie. 

Het bezoek kwam er op uitnodiging van de Nederlandse Voorzitster Van Miltenburg: “De 

relatie tussen Nederland, België en Luxemburg – de Lage Landen – gaat ver terug; toen 

tweehonderd jaar terug de eerste Verenigde Vergadering der Staten-Generaal plaatsvond, 

waren daar ook Belgen en Luxemburgers bij. Het feit dat de heren Bracke en Di Bartolomeo 

het Nederlandse parlement bezoeken, onderstreept dat we niet alleen een verleden, maar 

zeker ook een toekomst hebben samen”, zegt Van Miltenburg.  

Ook Siegfried Bracke onderstreept het belang van de bevoorrechte Benelux-relatie: "Onze 

samenwerking en diepe integratie in de Benelux is een voorbeeld voor vele andere Europese 

landen. We moeten tonen dat we oplossingen voorgemeenschappelijke problemen kunnen 
blijven vinden, en dat de andere Europese partners jaloers blijven op onze resultaten." 

Plakkaat van Verlatinghe 

Het bezoek was zondagavond 14 juni begonnen met een diner, waarbij vertegenwoordigers 

van bedrijven en maatschappelijke organisaties waren uitgenodigd. Gespreksthema’s waren 

de onderlinge handelsrelaties, infrastructurele verbindingen, cultureleen wetenschappelijke 

samenwerking en samenwerking binnen de Europese Unie. Vooral de versterking van de 

interparlementaire samenwerking in Europese Zaken zal hoog op de agenda staan van het 

wisselend EU-voorzitterschap van Nederland dat in de eerste helft van 2016 zal starten. Op 

maandag 15 juni was de officiële ontvangst, gevolgd door een gesprek en rondleiding door 

de Tweede Kamer. In de middag spraken de parlementsvoorzitters van België en 

Luxemburg met een aantal Kamerleden, en ontmoetten ze de directeur-generaal Europese 

Zaken, Robert de Groot. In aanwezigheid van Kamervoorzitter Van Miltenburg brachten de 

delegaties een bezoek aan het Nationaal Archief, waar ze onder meer het ‘Plakkaat van 

Verlatinghe’ uit 1581 bekeken en het Verdrag van de XXIV artikelen dat de scheiding van 

Nederland en België van 1839 regelde.  

Het programma werd afgesloten op het ministerie van Algemene Zaken, waar de 
parlementsvoorzitters werden ontvangen door minister-president Rutte. 
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