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Internationale parlementaire vergaderingen
Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

  Benelux Unie

 Wat is de Benelux Unie?

De Benelux Unie is een intergouvernementeel samenwer-
kingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg.

  Oprichting

De Benelux werd in 1944 opgezet als douane-unie. België, 
Nederland en Luxemburg namen het voortouw in de eer-
ste stappen naar Europese integratie. In 1958 mondde deze 
douane-unie uit in het Verdrag tot de oprichting van de Be-
nelux Economische Unie. Dit verdrag verbreedde de econo-
mische samenwerking.

Op 17 juni 2008 werd een nieuw verdrag ondertekend. De 
“Benelux Economische Unie” wordt de “Benelux Unie”. 

  Hoofddoelstellingen

De Benelux Unie beoogt de verdieping en verbreding van 
de grensoverschrijdende samenwerking tussen de drie lan-
den. Doordat de samenwerking verder mag gaan dan de Eu-
ropese samenwerking (cf. artikel 306 van het EG-verdrag), 
speelt de Benelux een voortrekkersrol binnen Europa.

De Benelux-samenwerking bevat twee componenten: de sa-
menwerking binnen de Benelux Unie en de intergouverne-
mentele samenwerking. De samenwerking berust op drie 
pijlers: de interne markt & de economische unie, de duur-
zame ontwikkeling en Justitie & veiligheid. De intergouver-
nementele component omvat buitenlandse zaken en militai-
re samenwerking.

  Structuren

  Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (Be-
neluxparlement): zie verder

  Comité van ministers: De ministers bepalen de pri-
oriteiten van de samenwerking in de Benelux. De sa-
menstelling verandert naargelang de agenda. Het co-
mité wordt bij toerbeurt voorgezeten, telkens voor 
een periode van één jaar.

 In 2021 neemt België het voorzitterschap waar. In 
2022 komt Luxemburg aan de beurt. Topambtenaren 
uit de bevoegde ministeries bereiden, binnen de Raad 
van de Benelux, de dossiers van het Comité voor.

  Secretariaat-generaal: Het College van secretarissen-
generaal (een secretaris-generaal en twee adjuncten) 
geeft leiding aan het Secretariaat-generaal, dat de sa-
menwerking op het gebied van economie, duurzaam-
heid en veiligheid ondersteunt. 

  Benelux-gerechtshof: In dit internationaal rechtscol-
lege waken negen rechters over de uniforme toepas-
sing van Benelux-regelgeving. Deze gemeenschappe-
lijke rechtsregels hebben betrekking op de intellectu-
ele eigendom, de dwangsom, de invordering van be-
lastingschulden en de gelijke fi scale behandeling. Bij 
twijfel over de uitleg van een gemeenschappelijke Be-
nelux-rechtsregel vragen nationale rechters uitleg aan 
het Benelux-Hof, dat een bindende uitspraak doet. De 
leden van het Benelux-Hof worden benoemd uit de 
magistraten van het Hof van Cassatie van België, de 
Hoge Raad der Nederlanden en het Cour supérieure 
de Justice van Luxemburg. 

  Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom: 
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 
is het offi ciële bureau voor de registratie van merken, 
modellen en tekeningen in de Benelux. Daarnaast 
biedt het Bureau de mogelijkheid om het bestaan van 
ideeën, concepten, ontwerpen, prototypes enz. vast 
te leggen.
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  Externe betrekkingen

De Benelux Unie werkt samen met de andere Europese lid-
staten, met deelstaten van die lidstaten en met de regiona-
le samenwerkingsverbanden tussen die lidstaten. Zo heeft 
de Benelux Unie een partnerschap met de Duitse deelstaat 
Noord-Rijn-Westfalen opgezet.

  Raadgevende Interparlementaire 
Beneluxraad (Beneluxparlement)

  Oprichting

5 november 1955.

  Samenstelling

49 leden (21 Belgen, 21 Nederlanders en 7 Luxemburgers) 
aangewezen door de parlementen van de drie landen.

  Doelstellingen

Samenwerking tussen de parlementsleden van de drie Bene-
lux-landen en democratische controle op de werking van de 
Benelux Unie. Het Benelux Parlement stemt de activiteiten 
af op de jaarplannen van de Benelux Unie en volgt de in-
tergouvernementele samenwerking nauw op (o.a. Europees 
beleid en de gevolgen van Brexit voor de Benelux).

  Bevoegdheden

Het Benelux Parlement formuleert adviezen in de vorm van 
aanbevelingen ten behoeve van de drie regeringen.

 Werking

Ieder jaar vinden drie plenaire vergaderingen plaats van tel-
kens twee dagen. België, Nederland en Luxemburg oefe-
nen beurtelings, telkens voor twee jaar, het voorzitterschap 
uit. België is voor de periode 2021 en 2022 voorzitter van 
het Benelux Parlement. Mevrouw Patricia Creutz, lid van het 
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, werd als voor-
zitster aangewezen.
Het Benelux Parlement bestaat uit een Bureau, een Perma-
nent Comité en zeven vaste commissies. Naast de commis-
sievergaderingen organiseren deze commissies ook werkbe-
zoeken en thematische conferenties.

  Samenstelling van de Belgische delegatie

Het Benelux Parlement telt vier erkende politieke fracties: de 
christelijke fractie, de liberale fractie, de SGD-fractie (socia-
listen, groenen en democraten) en de VB-PVV-fractie. 
De Belgische delegatie telt 21 parlementsleden, waarvan 
10 leden aangewezen door de Kamer van volksvertegen-
woordigers en 11 door de deelstaatparlementen. 

Meer info

Benelux Unie: www.benelux.int

Benelux Parlement: www.beneluxparl.eu

Benelux-Gerechtshof: 
https://www.courbeneluxhof.be/nl/index.asp

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom: 
https://www.boip.int/en


