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Beleidsdoorlichting versterking Europese samenwerking en Nederlandse positie

Terms of Reference

Vastgesteld op 9 augustus 2010

1 Aanleiding en rechtvaardiging

De Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek en Prestatiegegevens van 2006 (RPE 2006) stelt dat beleid 
gericht op de realisatie van de algemene of operationele beleidsdoelstellingen aansluitend bij de 
beleidscyclus, ex post periodiek wordt geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. De 
beleidsdoorlichtingen worden geprogrammeerd in de begroting.1

In de Memorie van Toelichting (MvT) bij de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 
2010 is de beleidsdoorlichting ‘Versterking Europese samenwerking en Nederlandse positie’ 
opgenomen.2 Deze beleidsdoorlichting beslaat operationele doelstellingen (OD) 3.1 en 3.4 uit de 
MvT. OD 3.1 luidt ‘Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers 
vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt’. Concrete 
beleidsprestaties onder deze doelstelling hebben betrekking op bijvoorbeeld de invoering van het 
Verdrag van Lissabon, verdere vormgeving van de Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht, de
Lissabon-agenda (het concurrerender maken van de Europese economie), herziening van de 
Europese begroting, versterkte Europese regelgeving voor en toezicht op de financiële sector en een 
betere energievoorziening.3 OD 3.4 luidt ‘Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 27’. De 
daarbij behorende beleidsprestaties hebben betrekking op de versterking van de Nederlandse 
belangenbehartiging in de EU-besluitvorming door intensief bilateraal contact met (grotere) EU-
lidstaten en toekomstige EU-lidstaten, gebruikmaken van bestaande en realiseren van wisselende 
coalities van lidstaten op basis van belangen door intensief bilateraal contact, versterkte bilaterale 
samenwerking door grensoverschrijdende samenwerking met onze buurlanden en grotere 
betrokkenheid van andere departementen en het maatschappelijk middenveld bij de bilaterale 
betrekkingen van Nederland.4  

De evaluatieprogrammering van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2007-2012 draagt de 
uitvoering van de beleidsdoorlichting op aan de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en 
Beleidsevaluatie (IOB) en voorziet afronding in 2012. Nog niet eerder werden deze operationele 
doelstellingen aan een beleidsdoorlichting onderworpen.5 In overleg tussen IOB, de directie
Integratie Europa (DIE) en de directie West en Midden-Europa (DWM) is besloten om de Benelux-
samenwerking een belangrijk onderdeel te maken van deze beleidsdoorlichting. Het gaat dan om 
zowel de formele, verdragsmatige samenwerking in het kader van de Benelux Economische Unie 
(BEU), als de informele Benelux Politieke Samenwerking (BPS), gericht op een gecoördineerd 
optreden van de drie landen in internationale gremia, m.n. de Europese Unie (EU). Er zijn twee reden 
om de Benelux een centrale plaats te geven. Ten eerste beschouwt de Nederlandse overheid de 

                                                
1 Ministerie van Financiën, Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek en Prestatiegegevens, Den Haag, 2006 
(beschikbaar op: http://www.minfin.nl/dsresource?objectid=16175&type=pdf). 
2 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken (V) voor het jaar 2010, Tweede Kamer 2009-2010, 32123 V, nr. 2, bladzijde 98. 
3 Ontleend aan de Memories van Toelichtingen bij de begrotingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
2008 t/m 2010. Zie bijlage 1 voor een volledige lijst van vermelde prestaties. 
4 Idem.
5 Wel heeft IOB in het verleden evaluaties uitgevoerd m.b.t. de onderhandelingen over Agenda 2000 (IOB 290, 
2003), het Nederlandse beleid inzake de toetreding van Midden en Oost-Europese landen tot de Europese Unie 
(IOB 299, 2005) en het Nederlands EU-voorzitterschap 2004 (IOB 314, 2008). Zie: www.minbuza.nl/iob
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politieke samenwerking met de Benelux-partners als een belangrijk instrument voor een effectieve 
Nederlandse belangenbehartiging in de uitgebreide Europese Unie.6 De verantwoordelijke directies 
hebben behoefte om onderzocht te zien op welke wijze en in welke mate de Benelux Politieke 
Samenwerking een bijdrage levert aan de Nederlandse invloedsvergroting. De tweede reden is de 
toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken aan het Nederlandse parlement om de uitvoering 
van het in 2008 vernieuwde Benelux-verdrag te evalueren.7  

2 Achtergrond

Nederland behoort, samen met België en Luxemburg, tot de zes stichtende leden van de Europese 
Gemeenschappen. De Europese Unie die hieruit is voortgevloeid kent als waarden- en 
handelingsgemeenschap inmiddels een ongekende mate van integratie tussen staten die op tal van 
beleidsterreinen hun soevereiniteit delen. Het integratieproces, dat in 1952 begon op het terrein van 
kolen en staal en vervolgens voortging met o.a. een douane-unie, een interne markt, een 
economische en monetaire unie, justitie en binnenlandse zaken en een gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid, laat tegenwoordig vrijwel geen terrein van overheidsbeleid 
ongemoeid. De EU is voor haar lidstaten verreweg het belangrijkste gremium voor het aanpakken 
van bovennationale beleidsuitdagingen. 

De samenwerking tussen de drie Benelux-landen ging niet alleen in de tijd vooraf aan de Europese 
integratie, maar diende daarvoor soms ook als inspiratie. Al op 5 september 1944 ondertekenden de 
regeringen in ballingschap van België, Nederland en Luxemburg in Londen een verdrag voor een 
douane-unie.8 Op 3 februari 1958 ondertekenden de drie regeringen het Verdrag tot instelling van de 
Benelux Economische Unie dat op 1 november 1960 in werking trad voor de duur van 50 jaar.9 De 
Europese oprichtingsverdragen erkennen het bijzondere karakter van de Benelux als een 
samenwerkingsverband dat verder mag gaan dan het Europese integratieproject.10 Andere 
(sub)regionale samenwerkingsverbanden, zoals die tussen de Noordse landen, de Baltische staten of 
de Visegrad-groep, missen die status. De Benelux Economische Unie (BEU) is in verschillende 
opzichten een voorloper geweest van de Europese Unie, bijvoorbeeld op het gebied van de douane-
unie, economische unie en monetaire samenwerking en het opheffen van interne grenscontroles 
(Schengen-samenwerking). Inmiddels is de BEU op de meeste van deze terreinen ingehaald door de 
EU. De verdragsmatige Benelux-samenwerking heeft zich de laatste jaren echter uitgebreid naar 

                                                
6 In een debat met de Eerste Kamer verklaarde minister Verhagen van Buitenlandse Zaken het volgende: 
‘Vanuit die attitude is er een wil om zeker in een uitgebreide EU van 27 lidstaten op een breed terrein met één 
stem te spreken, omdat daardoor een groter stemgewicht ontstaat. Het gezamenlijke Benelux-stemgewicht is 
gewoonweg groter dan de som van de stemmen van individuele landen’. Zie: Handelingen Eerste Kamer, 17, 2 
februari 2010, bladzijde 723. 
7 Deze toezegging werd gedaan in reactie op verzoeken daartoe van de Eerste en Tweede Kamer in de debatten 
over de goedkeuring van het nieuwe Beneluxverdrag. Zie: Handelingen Tweede Kamer 19-1342, 29 oktober 
2009; Motie Ten Broeke, Tweede Kamer 31585, nr. 9, 3 november 2009; Memorie van Antwoord Eerste Kamer 
31585, C, 12 januari 2010; en Handelingen Eerste Kamer, 17, 2 februari 2010. 
8 Tussen België en Luxemburg bestond al sinds 1921 een douane-unie. Na het uiteenvallen van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) waren er verschillende initiatieven om tussen Nederland en België een 
douane-unie tot stand te brengen (zie bijvoorbeeld A. Postma e.a.(red.), Benelux in de kijker. 50 jaar 
samenwerking, Gastboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de samenwerking tussen België, 
Nederland en Luxemburg, Tielt: Lannoo, 1994). 
9 Het verdrag wordt na vijftig jaar automatisch verlengd met tien jaar, tenzij een van de partijen het verdrag 
opzegt. 
10 Artikel 350 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (oud 306 VEG) stelt: ‘De 
bepalingen van de Verdragen vormen geen beletsel voor het bestaan en de voltooiing van de regionale unies 
tussen België en Luxemburg alsmede tussen België, Luxemburg en Nederland, voor zover de doelstellingen van 
die regionale unies niet bereikt zijn door toepassing van de Verdragen.’
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andere beleidsterreinen, zoals grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking, politie en justitie, 
energievoorziening en ruimtelijke ordening en blijft zo op onderdelen een (potentiële) voorloper van 
verdere Europese integratie. 

De Nederlandse positie in een veranderend Europa
Na de uitbreiding met tien Midden en Oost-Europese landen en de eilandstaten Cyprus en Malta telt 
de EU inmiddels 27 lidstaten. Deze uitbreiding heeft gevolgen voor de positie van Nederland in 
Europa en de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de Europese besluitvorming. Zoals voor elke 
lidstaat betekent deze uitbreiding ook voor Nederland een relatieve verzwakking van de 
onderhandelingspositie. Met uitzondering wellicht van de grote drie (Duitsland, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk) kan geen enkele lidstaat nog claimen onmisbaar te zijn bij het vormen van een 
doorslaggevende meerderheid. Gaf de positie van founding father, in het geografische hart van 
Europa en het zijn van de ‘grootste van de kleinen’ Nederland lange tijd een zekere bonus, in de Unie 
van 27 is Nederland meer ‘een van de velen’ geworden. 

Het proces van coalitievorming, waarbij per dossier wisselende coalities worden gevormd, is door het 
groeiend aantal actoren complexer en minder voorspelbaar geworden. Met meer EU-lidstaten zijn er 
niet alleen meer lidstaten nodig voor een meerderheid, maar zijn er ook meer 
samenwerkingspartners waarmee op verschillende beleidsdossiers kan worden samengewerkt. Het is 
daarom van belang om een betrouwbare en aantrekkelijke samenwerkingspartner te zijn voor de 
overige EU-lidstaten. Een ander gevolg van de uitbreiding is dat het zwaartepunt in de besluitvorming 
zich heeft verplaatst naar het informele circuit. Met 27 lidstaten is er immers geen tijd meer om de
daadwerkelijke onderhandelingen tijdens de formele vergaderingen te voeren. Lidstaten moeten dus 
in een eerder stadium coalities vormen en dientengevolge ook vroegtijdig een (strategisch) 
standpunt bepalen.11 Die noodzaak wordt nog eens versterkt door de neiging van de grote lidstaten 
om belangrijke zaken onderling af te doen. 

Ook de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon12 op 1 december 2009 heeft ongetwijfeld 
gevolgen voor de onderhandelingsdynamiek in de Europese Unie, bijvoorbeeld doordat er in de Raad 
vaker met gekwalificeerde meerderheid besloten kan worden, door een grotere betrokkenheid van 
het Europees parlement op diverse beleidsterreinen en de introductie van nieuwe ambten, zoals een 
vaste voorzitter van de Europese Raad en een Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid 
van de EU.13

Ondertussen lijken de beleidsuitdagingen die om een gezamenlijk Europees antwoord vragen
urgenter dan ooit. Voor Nederland, dat voor zijn welvaart sterk afhankelijk is van de export, is het 
versterken van de Europese concurrentiekracht van groot belang. Ook de verdere volmaking van de 
Europese interne markt is daarom in het economisch belang van Nederland. De financiële en 
economische crises (de kredietcrisis van 2009 en de crisis in de overheidsfinanciën van 2010) stellen
de lidstaten dankzij hun economische en monetaire vervlechting voor gezamenlijke uitdagingen. De 
klimaatverandering betreft een mondiale uitdaging, waarbij de EU een voortrekkersrol zou kunnen 
vervullen. Ook hebben recente crises in de energievoorziening laten zien dat de 

                                                
11 Zie o.a. Peter van Grinsven en Jan Rood, ‘Nederland in een Unie van 25 plus; Strategische samenwerking 
noodzaak’, in: Internationale Spectator, Jrg. 59, nr. 7/8, juli/augustus 2005, pp. 369-372. 
12 Europese Unie, Verdrag van Lissabon tot wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie en het 
verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, C-306, 17 december 2007. 
13 Gezien de recente inwerkingtreding en de daarna nog vereiste praktische uitwerking van sommige aspecten 
zijn de gevolgen van het Verdrag van Lissabon voor de onderhandelingsdynamiek nog redelijk ongewis. Het 
onderzoek zal deze gevolgen dan ook niet centraal stellen. Wel vormen de onderhandelingen over de 
praktische uitwerking van sommige onderdelen het verdrag een van de te onderzoeken 
onderhandelingsdossiers. 
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energievoorzieningzekerheid vraagt om een gecoördineerde Europese aanpak. Voorts blijft de 
migratiedruk op Europa hoog, waarbij het vrij verkeer van personen en de open grenzen nopen tot 
een gezamenlijk beleid. Om diezelfde reden vraagt de strijd tegen terrorisme, georganiseerde 
misdaad, drugshandel en mensenhandel om een Europese aanpak.14

Nederlands beleid
Teneinde de Nederlandse prioriteiten en standpunten zo goed mogelijk ingang te doen vinden in de 
Europese besluitvorming zet Nederland verschillende instrumenten in. De meest in het oog 
springende daarvan is een meer strategische coalitievorming in Europa. Nederland richt zich hierbij 
in eerste instantie op de grote lidstaten, maar ook met de middelgrote en kleinere lidstaten probeert 
Nederland coalities te vormen. Een daarmee samenhangend instrument is de herwaardering van de 
bilaterale relaties met de andere EU-lidstaten. Kwamen deze betrekkingen twintig jaar geleden in de 
luwte te liggen van de snelle ontwikkeling van het Europese integratieproject, de laatste jaren werkt 
Nederland aan de versterking van de bilaterale betrekkingen in Europa ten behoeve van de 
multilaterale samenwerking, met name in het kader van de Europese Unie. Dit staat bekend als de 
‘multi-bi’-benadering. Goede contacten met de grote EU-lidstaten zijn van belang, omdat zij relatief 
gezien veel zeggenschap hebben in de EU. Het opbouwen van sterke banden met de middelgrote en 
kleinere EU-lidstaten is van belang, om een tegengewicht te kunnen bieden aan de grote EU-
lidstaten.15 In de strategische notitie ‘multi-bi’ van het directoraat-generaal Europese Samenwerking 
(DGES) van september 2009 worden verschillende samenwerkingspartners geïdentificeerd om de 
strategische positie van Nederland in de EU te versterken. Met een aantal lidstaten houdt Nederland 
periodieke conferenties om de bilaterale relaties te intensiveren.16

Naast de samenwerking met individuele lidstaten wordt ook de Benelux-samenwerking als een 
belangrijk mechanisme gezien om de Nederlandse invloed binnen de EU te vergroten. Het gaat dan 
in eerste instantie om de informele politieke samenwerking tussen vertegenwoordigers van de drie 
Benelux-landen, buiten het eerder genoemde Benelux-verdrag om. Zo is het gebruikelijk dat in het 
kader van deze Benelux Politieke Samenwerking (BPS) de premiers, de ministers van Buitenlandse 
Zaken en ook sommige vakministers van de drie landen voorafgaand aan Europese vergaderingen bij 
elkaar komen om de agenda te bespreken en zo mogelijk hun optreden af te stemmen. Soms leidt dit 
tot gezamenlijke woordvoering op onderdelen van de agenda.17 Ook komt het voor dat de Benelux-
landen een gezamenlijk paper of ‘Benelux-memorandum’ inbrengen als bijdrage aan de 
onderhandelingen. De gedachte hierachter is dat het gezamenlijke gewicht van de Benelux-landen 
groter is dan wanneer zij individueel optreden.18 In het verleden kregen de Benelux-memoranda de 
nodige aandacht en waardering.19 De beste voorbeelden van een gezamenlijke Benelux-inzet liggen 
op de terreinen van de institutionele inrichting van de Unie en Justitie en Binnenlandse Zaken. Zo 
hebben de landen recentelijk nog het ‘Benelux memorandum: Implementatie van het Verdrag van 

                                                
14 Zie Staat van de Unie 2007-2008, 2008-2009 en 2009-2010. 
15 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie West en Midden Europa (DWM), Jaarplan 2008, 2009, 2010. 
16 Het gaat om Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Polen en kandidaat-lidstaat Turkije. 
17 De BPS richt zich voor het grootste deel op de beleidsagenda van de Europese Unie, maar de Benelux-3 
pogen ook samen te werken binnen multilaterale gremia, zoals de Verenigde Naties (VN) en de OVSE of met 
betrekking tot de G-20. 
18 Eerste Kamer, Handelingen Eerste Kamer, EK 17, 2 februari 2010, pp.719.
19 Lansloot, T. ‘Benelux nog een meerwaarde voor Vlaanderen?’ In: Internationale Spectator, Jaargang 59 
nummer 5, mei 2005. 



5

Lissabon’ opgesteld. 20 De politieke samenwerking krijgt ook gestalte door samenwerking met andere 
regionale fora, zoals de Visegrad-groep en de Baltische staten.21

De informele BPS staat formeel gesproken geheel los van de op een verdrag gebaseerde Benelux 
Economische Unie (BEU). Toch kan ook de BEU invloed uitoefenen op de bredere Europese 
samenwerking. Dat kan ten eerste vanuit haar laboratoriumfunctie (de Benelux als proeftuin). Ten 
tweede kan het voorkomen dat ministers die bijeen zijn gekomen in het kader van de BEU (als 
Comité van Ministers) besluiten om gezamenlijk op te treden in de EU-besluitvorming. De vraag of de 
samenwerking in het kader van de BEU de positie van de Benelux-landen – en daarmee dus ook van 
Nederland – in Europa versterkt, maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet nog andere instrumenten in om de Nederlandse invloed in 
de EU te vergroten. Een daarvan is het intensiveren van de contacten met de EU-instellingen 
(Commissie, Parlement en het roulerende Raadsvoorzitterschap). Nederland heeft een aantal 
medewerkers bij de Europese Commissie gedetacheerd en doet dat doorgaans ook bij de lidstaten
die het roulerend Raadsvoorzitterschap gaan bekleden. Daarnaast zet het ministerie zich in om de 
EU-kennis onder Nederlandse ambtenaren te vergroten, te komen tot een gedegen en consequente 
interdepartementale coördinatie en maakt zij analyses van de standpunten van andere lidstaten (zie 
bijlage 2 voor een opsomming van alle instrumenten die volgens de MvT’s 2008-2010 worden ingezet
ter bevordering van operationele doelstellingen 3.1 en 3.4). 

Een nieuw Benelux-verdrag
Vanwege het aflopen van het Benelux-verdrag op 31 oktober 2010 traden de drie landen in juni 2007 
met elkaar in onderhandeling over voortzetting van de verdragsmatige Benelux-samenwerking.22 Er 
waren globaal drie opties: het verdrag opzeggen, het verdrag verlengen of een nieuw verdrag 
opstellen.23 Er is gekozen voor de laatste optie, omdat werd gemeend dat de Benelux-samenwerking 
potentiële meerwaarde had, maar tegelijk anders moest worden ingericht om diezelfde meerwaarde 
te benutten. De regeringen van de Benelux-landen ondertekenden op 17 juni 2008 het Verdrag tot 
Herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische 
Unie. Het nieuwe verdrag zou na goedkeuring door de verschillende parlementen24 op 1 november 
2010 in werking treden, maar door vertraging is de nieuwe richtdatum 1 januari 2011. Om aan te 
geven dat de samenwerking zich niet langer beperkt tot economische onderwerpen zal de naam BEU 
vervangen worden door ‘Benelux Unie’ (BU). In het vervolg van deze ToR zal deze laatste term  
worden gehanteerd.

                                                
20 In dit memorandum worden onder andere voorstellen gedaan over de rol van de Europese Raad en zijn 
voorzitter, de functie van de Hoge Vertegenwoordiger en de Europese diplomatieke dienst. Benelux, 
BeneluxMemorandum: Implementatie van het Verdrag van Lissabon, 7 oktober 2009. 
21 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Brief minister van Buitenlandse Zaken, Tweede Kamer 2007-2008, 31200 
V, nr. 128, 13 juni 2008. 
22 Minister van Buitenlandse Zaken, Kamerbrief inzake onderhandelingen over een nieuw Benelux-verdrag, 
Tweede kamer 2007-2008, 31200 V, nr. 128, 13 juni 2008. 
23 Zie: Eerste Kamer, Handelingen Eerste Kamer, 17, 2 februari 2010, pp. 721. 
24In Nederland heeft de Tweede Kamer op 3 november 2009 het nieuwe verdrag goedgekeurd. Er is in de 
Tweede Kamer een amendement aangenomen, waarbij de ratificatie van het nieuwe verdrag wordt gekoppeld 
aan de modernisering van het Instellingsovereenkomst van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
van 5 november 1955. De Nederlandse Eerste Kamer heeft het nieuwe verdrag goedgekeurd op 9 februari 
2010. In Luxemburg is het verdrag goedgekeurd op 7 mei 2009 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 
België is het goedkeuringsproces in april 2010 nog in volle gang, doordat het door zeven parlementen dient te 
worden goedgekeurd. 
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Het nieuwe verdrag is een zogenaamd kaderverdrag, hetgeen wil zeggen dat er binnen het verdrag 
diverse samenwerkingsterreinen kunnen worden gekozen zonder dat het verdrag daartoe hoeft te 
worden aangepast. Het Verdrag identificeert drie inhoudelijke pijlers: 
1. Interne Markt en Economie;
2. Duurzaamheid; en
3. Justitie en Binnenlandse Zaken.

Ook met de inwerkingtreding van het nieuwe Benelux-verdrag blijft de BPS buiten het verdragskader 
geplaatst. Wel hebben de regeringsvertegenwoordigers bij de ondertekening van het nieuwe
Benelux-verdrag een verklaring doen uitgaan waarin voornemens worden uitgesproken om hun
politieke samenwerking in het kader van de Europese Unie meer gestalte te geven.25

Twee instellingen van de BEU, het College van Scheidsrechters en de Economische en Sociale Raad 
van Advies, zijn opgeheven. Met de ondertekening van het nieuwe verdrag zijn er nog vijf Benelux-
instellingen over, namelijk het Comité van Ministers, de Raadgevende Interparlementaire 
Beneluxraad (officieus ‘Benelux-Parlement’), het Benelux-Gerechtshof, de Benelux-Raad en het 
Secretariaat-generaal (zie het organogram hieronder). Het Secretariaat-generaal biedt ondersteuning 
aan de ambtelijke commissies en werkgroepen. Het Secretariaat-generaal telt zo’n zestig
personeelsleden. Naast deze vijf instellingen is er nog een gemeenschappelijke dienst, het Benelux-
Bureau voor de Intellectuele Eigendom dat zo’n honderd medewerkers heeft en gevestigd is in Den 
Haag. 

Figuur 1 Organogram Benelux-instellingen

Bron: website Benelux Secretariaat-generaal

Artikel 6, lid 2 van het nieuwe verdrag bepaalt dat het Comité van Ministers het jaarprogramma en 
het gemeenschappelijk werkprogramma vaststelt. Dit artikel is geïntroduceerd om de gewenste 
politieke aansturing van de BU vorm te geven. Om de overgang van het oude naar het nieuwe 
verdrag soepel te laten verlopen is tegelijk met het verdrag een gemeenschappelijk werkprogramma 
vastgesteld voor de periode 2009-2012.26

De uitvoering van het Benelux-verdrag behelst voor een groot deel grensoverschrijdende 
samenwerking op verschillende beleidsterreinen, zoals politiesamenwerking, rampenbestrijding, 
ambulancediensten, ruimtelijke ordening, ecosystemen e.d. Ook biedt de BEU een kader voor 
grensoverschrijdende samenwerking tussen lokale of regionale overheden (op basis van de Benelux-
overeenkomst Grensoverschrijdende Samenwerking tussen Territoriale Samenwerkingsverbanden of 
Autoriteiten). Naast de Benelux zijn er ook andere kaders voor grensoverschrijdende regionale 
                                                
25 Benelux, Politieke verklaring van de Benelux-regeringen  (beschikbaar via 
http://www.benelux.be/pdf/pdf_nl/act/20080617_polVerklaring_nl.pdf).
26 Benelux, Gemeenschappelijk werkprogramma 2009-2012 (beschikbaar via: 
http://www.benelux.be/pdf/pdf_nl/act/20080617_werkprogramma_nl.pdf)
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samenwerking. Zo bestaan er door de EU gefaciliteerde EUregio’s27 en de Europese groepering voor 
territoriale samenwerking (EGTS)28. Vanuit de Tweede Kamer is de zorg geuit of het Benelux-kader 
niet in de weg staat aan regionale samenwerking in EU-kader en samenwerking met regio’s in 
Duitsland (Nederland grenst aan de Bundesländer Nedersaksen en Noord-Rijnland-Westfalen). Het 
nieuwe Benelux-Verdrag noemt expliciet de mogelijkheid om met de regio’s van de buurlanden de 
samenwerking aan te gaan en te intensiveren.29 Formele toetreding van deze regio’s tot de Benelux 
is echter uitgesloten. 

Naast de verdragsmatige Benelux-samenwerking wordt er tussen de Benelux-landen ook in bilateraal 
verband samengewerkt. Zo werkt Nederland structureel met Vlaanderen samen op basis van het 
Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland van 1995 en binnen de Nederlandse Taalunie. Nederland en 
de Belgische federale regering werken samen op bijvoorbeeld de terreinen infrastructuur en 
belastingen. 

Betrokken actoren
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is coördinerend departement en ontwikkelt de algemene 
uitgangspunten van het Nederlandse Europabeleid. Dit geldt voor zowel de Europese Unie als de 
Benelux Unie. De vakdepartementen voeren dit beleid mede uit op hun respectievelijke 
beleidsterreinen en ontwikkelen waar van toepassing sectoraal beleid. De directie Integratie Europa 
(DIE) van het ministerie van Buitenlandse Zaken is de coördinerende directie ten aanzien van het EU-
beleid. Met betrekking tot de BU vervult de directie West en Midden-Europa (DWM) deze taak. Bij 
deze directie zijn ook de bilaterale relaties met andere EU-lidstaten belegd. Nederland heeft in elke 
EU-lidstaat een ambassade. De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU (PVEU) 
vertegenwoordigt Nederland in de Raadswerkgroepen en het Comité van permanente 
vertegenwoordigers (coreper) van de Europese Unie en speelt in dat verband ook een rol bij de 
Benelux Politieke Samenwerking. 

Budget
In tabel 1 is het budget van operationele doelstellingen (OD’s) 3.1 en 3.4 opgenomen. De uitgaven 
van OD 3.1 staan geheel in het teken van de Nederlandse afdrachten aan de EU. De reden dat
Nederland in 2009 aanzienlijk minder hoefde af te dragen aan de EU is vanwege de korting die 
Nederland heeft bedongen van gemiddeld EUR 1 miljard per jaar op de afdracht voor de periode 
2007-2013. Deze korting is in 2009 met terugwerkende kracht verrekend. 

Tabel 1 Budget voor operationele doelstellingen 3.1 en 3.4 (bedragen x EUR 1 miljoen)

MvT 2008 MvT 2009 MvT 2010

OD 3.1 Democratische, slagvaardige en transparante EU 7.394,7 4.224,3 7.003,0

OD 3.4 Nederlandse positie in de EU 27 3,6 3,2 3,1
Bron: Memories van Toelichting bij de BZ-begrotingen voor 2008, 2009 en 2010.

Als een van de drie lidstaten van de Benelux Unie draagt Nederland bij aan het budget van deze 
organisatie. In 2010 bedraagt het budget voor de Benelux ongeveer EUR 7,7 miljoen, waarvan 
Nederland 48,5% voor zijn rekening neemt. Dit komt neer op een bedrag van EUR 3,7 miljoen. 

                                                
27 Zo zijn Nederlandse (lokale) overheden betrokken bij Euregio´s Benelux Middengebied (België-Nederland), 
Eems-Dollard (Duitsland-Nederland), Gronau-Enschede (Duitsland-Nederland), Maas-Rijn (België-Duitsland-
Nederland), Rijn-Maas Noord (Duitsland-Nederland), Rijn-Waal (Duitsland-Nederland) en Scheldemond (België-
Nederland).
28 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/gect/index_nl.htm
29 Zo werd bijvoorbeeld op 31 maart 2010 een internetportaal Grensarbeid Nederland Noord-Rijnland-
Westfalen gelanceerd dat wordt beheerd en uitgebouwd door het Secretariaat-generaal van de Benelux. 
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3 Doel van de beleidsdoorlichting en onderzoeksvragen

De beleidsdoorlichting kent een tweeledige doelstelling:
a) Inzicht verschaffen en verantwoording afleggen over de wijze waarop Nederland invloed 

uitoefent op de Europese samenwerking en met welk resultaat; en
b) het trekken van lessen voor een mogelijk verbeterde beleidsuitvoering. 

De onderzoeksvragen volgen de vijf onderdelen die een beleidsdoorlichting volgens de RPE 2006 
dient te bevatten. Terwijl de beschrijvende onderzoeksvragen alle instrumenten van operationele 
doelstellingen 3.1 en 3.4 tot onderwerp hebben, beperkt de onderzoeksvraag naar de 
beleidseffecten zich tot een selectie van instrumenten. Het gaat om de versterking van bilaterale 
betrekkingen, de coalitievorming in de EU inclusief de Benelux Politieke Samenwerking en de 
uitvoering van het Benelux-verdrag (zie paragraaf 4 Afbakening en reikwijdte).

Beschrijving en analyse van het probleem dat aanleiding was voor het beleid
 Welke gevolgen heeft de uitbreiding naar 27 lidstaten voor de onderhandelingsdynamiek 

binnen de EU en voor de mogelijkheid van Nederland om zijn standpunten en prioriteiten 
ingang te doen vinden in de Europese besluitvorming?

 Wat was de aanleiding om in 2008 het Benelux-verdrag te vernieuwen en welke Nederlandse 
overwegingen speelden daarbij een rol?

Beschrijving en motivering van de rol van de rijksoverheid
 Welke onderdelen van de rijksoverheid zijn betrokken bij de vormgeving van het EU-beleid en 

de Beneluxsamenwerking en welke rol spelen zij daarbij?
 Hoe motiveert de overheid het belang van de samenwerking in EU en Benelux-kader?

Beschrijving van de onderzochte beleidsdoelstellingen
 Welke beleidsdoelen streeft Nederland na binnen de EU en binnen de Benelux?
 Welk beleid is er geformuleerd ten aanzien van Nederlandse invloedsvergroting in Europa? 

Beschrijving van de gehanteerde instrumenten (A) en analyse van de maatschappelijke effecten 
daarvan (B)
(A)
 Welke instrumenten zet Nederland in om zijn standpunten en prioriteiten ingang te doen 

vinden in de EU-besluitvorming?
 Welke inspanningen levert Nederland om de uitvoering van het nieuwe Benelux-verdrag en 

het gemeenschappelijk werkprogramma te bevorderen?
 Is er sprake van een doelmatige bedrijfsvoering?
(B)
 Bevordert de intensivering van de bilaterale betrekkingen met andere EU-lidstaten de 

Nederlandse positie in de Europese coalitievorming? En zo ja, op welke manier?
 Oefent Nederland middels (strategische) coalitievorming met andere EU-lidstaten invloed uit 

op het besluitvormingsproces binnen de EU? En zo ja, op welke manier?
 Bevordert de Benelux Politieke Samenwerking en de samenwerking met andere regionale 

verbanden de Nederlandse invloed op het Europese besluitvormingsproces? En zo ja, op welke 
manier?

 Zijn de met het nieuwe Benelux-verdrag beoogde verbeteringen, zoals meer politieke 
aansturing, thematische focus en flexibiliteit in de praktijk gerealiseerd?

 Wat is de toegevoegde waarde van de BU? Wat levert de samenwerking in het kader van de 
BU op aan voordelen voor de burger? 

 Wat is de relatie tussen de BU en de BPS? Versterken zij elkaar, en zo ja, op welke manier?
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Beschrijving van de budgetten die zijn ingezet 
 Welk budget zet Nederland in ten behoeve van operationele doelstellingen 3.1 en 3.4 en hoe is 

dit onderbouwd? 
 Wat is de bijdrage van de Nederlandse rijksoverheid aan het budget van de BU en hoe is dit 

onderbouwd? Welke eventuele overige kosten zijn gemoeid met de verdragsmatige Benelux-
samenwerking?

4 Afbakening en reikwijdte

Voor zover het de beschrijving van de problematiek, de rol van de rijksoverheid, de 
beleidsdoelstellingen, het instrumentarium en het budget betreft, beslaat het onderzoek alle 
instrumenten die in de MvT’s 2008-2010 onder operationele doelstellingen 3.1 en 3.4 worden 
geschaard. 

Voor uitspraken over de effecten van de ingezette instrumenten kan de beleidsdoorlichting niet 
bogen op recent uitgevoerd effectenonderzoek. Om die reden zal een onderzoek naar 
beleidseffecten deel uitmaken van de beleidsdoorlichting (waardoor de beleidsdoorlichting een 
langere uitvoeringsperiode kent dan gebruikelijk). Omwille van een tijdige uitvoering en de gewenste 
diepgang van de analyse is een selectie gemaakt van instrumenten uit de MvT (2008-2010). De
geselecteerde instrumenten worden onderzocht in twee deelstudies. Een eerste deelstudie richt zich 
op een aantal instrumenten die betrekking hebben op de strategische positionering van Nederland in 
de uitgebreide Europese Unie. Een tweede deelstudie betreft een evaluatie van de verdragsmatige 
Benelux-samenwerking, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de toezegging van de minister van 
Buitenlandse Zaken aan het parlement om de Benelux-samenwerking te evalueren.

Deelstudie 1 Instrumenten in het kader van de Nederlandse invloedsvergroting
De eerste deelstudie richt zich op een aantal instrumenten die centraal staan bij de strategische 
positionering van Nederland binnen de uitgebreide Europese Unie, namelijk:
a) het intensiveren van de bilaterale betrekkingen met belangrijke EU-lidstaten, en 
b) coalitievorming met daarvoor in aanmerking komende EU-lidstaten, inclusief het waar mogelijk 
gezamenlijk optrekken met de Benelux-partners (BPS) en samenwerking met andere regionale 
groepen (Baltische staten, Noordse landen en Visegrad). 

Figuur 2 geeft de verhoudingen tussen de geselecteerde instrumenten weer. Het instrument van de 
intensivering van de bilaterale relaties staat (voornamelijk) in dienst van de coalitievorming tussen 
lidstaten inzake de EU-besluitvorming (pijl 1); het instrument coalitievorming moet op zijn beurt de 
Nederlandse invloed op de EU-besluitvorming vergroten (pijl 2). 

Figuur 2 Hiërarchie instrumenten beïnvloeding EU-besluitvorming

Intensivering van 
de bilaterale 

relaties

1 Coalitievorming
(inclusief Benelux 

Politieke 
Samenwerking)

2 Beïnvloeding

EU-
besluitvorming

Figuur 2 geeft slechts een klein deel van de beleidstheorie schematisch weer. Immers, het 
onderhouden en intensiveren van bilaterale relaties dient ook andere doeleinden. Ook  worden er
meerdere instrumenten ingezet om de Nederlandse positie in de Europese coalitievorming te 
bevorderen (analyse van de standpunten van andere lidstaten, detacheringen bij andere lidstaten en 
bij de Commissie e.d.). 
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Selectie van onderhandelingsdossiers EU
Het onderzoek naar het proces van coalitievorming en de beïnvloeding van de EU-besluitvorming 
vindt plaats aan de hand van een analyse van een viertal Europese onderhandelingsdossiers. Deze 
onderhandelingsdossiers zijn geselecteerd op basis van de volgende criteria:
 voor Nederland prioritaire dossiers (bepaald aan de hand van de Staat van de Unie en MvT);
 een zekere voortgang van het dossier gedurende de onderzoeksperiode; en
 spreiding van thema’s (institutioneel, welvaart, veiligheid en duurzaamheid).

Dit heeft geleid tot de volgende selectie:
1) Implementatie van het Verdrag van Lissabon (onderhandelingen over de ‘losse eindjes’ van het 

verdrag);
2) Energievoorzieningzekerheid;
3) Opstellen en uitvoeren van het meerjarenprogramma JBZ 2010-2014 (het 

‘Stockholmprogramma’); en
4) Europese maatregelen in reactie op de financiële en economische crisis.

Per onderhandelingsdossier wordt op basis van dossierstudie en interviews met betrokken 
onderhandelaars een beperkt aantal kwesties geïdentificeerd die bij de besluitvorming centraal 
stonden. De analyse van het verloop van de coalitievorming en de onderhandelingen spitst zich toe 
op deze kwesties.

Deelstudie 2 Uitvoering van het Benelux-verdrag 
De tweede deelstudie betreft een evaluatie van de verdragsmatige Benelux-samenwerking. Deze 
evaluatie richt zich ten eerste op een aantal met de verdragsvernieuwing beoogde verbeteringen en 
ten tweede op een onderzoek naar de resultaten en toegevoegde waarde van de samenwerking in 
het kader van de BU. 

Selectie van samenwerkingsthema’s 
Bij het onderzoek naar de uitvoering van het vernieuwde Benelux-verdrag wordt een selectie van 
samenwerkingsthema’s bestudeerd. Bij de selectie is met de volgende criteria rekening gehouden:
 Spreiding van thema’s over de drie inhoudelijke pijlers van de Benelux Unie (Economie en 

Interne markt, Duurzaamheid en Justitie en Binnenlandse Zaken).
 Er worden thema’s opgenomen waar een mogelijke relatie bestaat tussen verdragsuitvoering 

en gezamenlijk optrekken in de EU-besluitvorming.
 Er worden thema’s opgenomen waarbij ook buurlanden of regio’s uit de buurlanden zijn 

betrokken (‘Benelux-plus’).
 Er moet sprake zijn van inmiddels gematerialiseerde samenwerking.

Dit heeft na bestudering van het gemeenschappelijk werkprogramma en de jaarplannen van de 
Benelux geleid tot de volgende selectie:
1) Penta-energiesamenwerking (tussen de Benelux, Frankrijk en Duitsland)
2) Bestrijding van dierziekten 
3) Grensoverschrijdende samenwerking tussen lokale en regionale overheden30

4) Jeugdbeleid 
5) Grensarbeid 
6) Beschikking ambulances
7) Grensoverschrijdende politiesamenwerking (‘Senningen-overleg’)

                                                
30  Op basis van Benelux-overeenkomst Grensoverschrijdende Samenwerking tussen Territoriale 
Samenwerkingsverbanden of Autoriteiten.
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In aanvulling op deze thema’s zal onderzoek worden gedaan naar een aantal samenwerkingsthema’s 
uit het gemeenschappelijk werkprogramma die niet van de grond zijn gekomen. Aan de hand van 
oriënterende interviews worden deze thema’s geïdentificeerd. Vervolgens wordt door middel van 
interviews met ambtenaren van verantwoordelijke ministeries en medewerkers van het Benelux 
Secretariaat-generaal onderzocht welke factoren de uitvoering van deze thema’s hebben 
belemmerd. 

Het functioneren van het ‘Benelux-Parlement’ maakt geen onderdeel uit van de evaluatie, omdat de 
onderhandelingen over een nieuwe statuut voor de 'Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 
apart zijn gehouden van die over het nieuwe Benelux-verdrag en nog niet zijn afgerond. Ook het 
Benelux-bureau voor Intellectueel Eigendom maakt geen deel uit van de evaluatie. Dit agentschap 
voorziet geheel in zijn eigen inkomsten uit de vergoedingen die zij vraagt voor de registratie van 
merken, modellen en tekeningen. 

Betrokkenheid van vakdepartementen
Deze beleidsdoorlichting is gericht op twee operationele doelstellingen van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, maar bij het realiseren van die doelstellingen zijn ook diverse vakdepartementen 
betrokken. Dat geldt voor zowel de samenwerking in het kader van de Benelux als die binnen de 
Europese Unie. De betrokken beleidsambtenaren van deze ministeries worden geïnterviewd in het 
kader van het onderzoek. Ook krijgen deze departementen inzage in de onderdelen van het 
conceptrapport die betrekking hebben op hun werkveld. Alleen het ministerie van Justitie is 
vertegenwoordigd in de referentiegroep, vanwege de prominente rol van het beleid op het gebied 
van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) binnen zowel de EU als de Benelux. 

Onderzoeksperiode
De onderzoeksperiode beslaat de jaren 2008 tot en met (voorjaar) 2012, wanneer het onderzoek 
wordt afgerond. Het jaar van afronding is gegeven door de evaluatieprogrammering en is tevens het 
jaar waarin de evaluatie van de vernieuwde verdragsmatige Benelux-samenwerking door de minister 
van Buitenlandse Zaken is toegezegd.31 Het is ook het jaar waarin het eerste gemeenschappelijk
werkprogramma van de Benelux (2009-2012) afloopt. Op deze manier kunnen de resultaten van de 
beleidsdoorlichting worden meegenomen bij de invulling van een volgend werkprogramma. Het jaar 
2008 is gekozen als startpunt omdat in juni 2008 de verdragsmatige Benelux-samenwerking een 
nieuwe impuls kreeg met de ondertekening van het nieuwe verdrag, het uitvaardigen van een 
politieke verklaring en het vaststellen van het gemeenschappelijk werkprogramma. Dankzij dit 
werkprogramma en doordat het nieuwe Benelux-verdrag grotendeels een consolidatie van de 
bestaande samenwerkingspraktijk betreft, is de Benelux de facto per direct onder de nieuwe 
beleidsdoelstellingen gaan opereren. De onderhandelingen over het nieuwe Benelux-verdrag maken 
geen deel uit van de evaluatie. Wel zullen de met het nieuwe verdrag beoogde verbeteringen 
worden meegenomen in de beleidsreconstructie. 

Ook voor deelstudie 1 geldt het jaar 2008 als startpunt. De regeringsvertegenwoordigers van de 
Benelux-landen gaven in juni 2008 een politieke verklaring af, waarin zij het voornemen uitspraken
om de Benelux Politieke Samenwerking te intensiveren. De vernieuwde waardering voor de 
bilaterale betrekkingen met de andere lidstaten ten behoeve van de coalitievorming dateert al van 
rond de eeuwwisseling. Een onderzoeksperiode van (ruim) vier jaar is lang genoeg is om uitspraken 
te doen over resultaten en staat tegelijk een betrouwbare beleidsreconstructie toe met 
medewerking van de meest betrokken actoren. Indien zich op de onderzochte 

                                                
31 Minister van Buitenlandse Zaken, Goedkeuring van het op 17 juni 2008 te 's-Gravenhage tot stand gekomen 
Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische 
Unie, Memorie van Antwoord, Eerste Kamer der Staten-Generaal 2009-2010, 31585 C, 12 januari 2010.
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onderhandelingsdossiers belangrijke feiten hebben voorgedaan in 2007 dan zullen deze worden 
meegenomen. 

De uitvoering van de beleidsdoorlichting loopt parallel aan (een deel van) de onderzoeksperiode. Het 
zwaartepunt van de informatieverzameling zal liggen in het jaar 2011. Waar van toepassing kunnen 
vorderingen m.b.t. de uitvoering van het Benelux-verdrag tot en met het de eerste maanden van 
2012 worden meegenomen. 

Waar samenwerkingsprocessen nog doorlopen, zoals bij de verdragsmatige Benelux-samenwerking 
of de intensivering van de bilaterale relaties, kan worden gesproken worden van een real-time
evaluatie. Bij de analyse van EU-besluitvormingsdossiers zullen alleen afgeronde kwesties worden 
onderzocht en is zodoende wel sprake van ex-post onderzoek. 

5 Aanpak en methodologie

De beschrijving van de problematiek, de rol van de rijksoverheid, de beleidsdoelstellingen, het 
instrumentarium en het budget vindt met name plaats aan de hand van documentstudie 
(bestudering van literatuur, Kamerbrieven, verslagen van Kamerdebatten, ambtelijke notities e.d.) en 
interviews met beleidsambtenaren van verschillende Nederlandse departementen. De vraag naar de 
doelmatigheid van de bedrijfsvoering wordt uitsluitend beantwoord voor wat betreft het ministerie 
van Buitenlandse Zaken en de ambassades, op basis van bestaande onderzoeken door het ministerie 
zelf of de Algemene Rekenkamer. 

Zoals in paragraaf 4 al opgemerkt, bestaat het onderzoek naar de effecten van het Nederlandse 
beleid uit twee deelonderzoeken. Hieronder wordt per deelonderzoek de methodologie nader 
uitgewerkt.

Deelonderzoek 1: Instrumenten t.b.v. Nederlandse invloedsvergroting
In dit deelonderzoek staan de instrumenten intensivering van de bilaterale betrekkingen en  
coalitievorming, inclusief het samen optrekken met de Benelux-partners en andere regionale 
samenwerkingsverbanden, centraal. Het intensiveren van de bilaterale relaties staat (grotendeels) in 
dienst van een effectieve Nederlandse belangenbehartiging in de EU-besluitvorming. Deze
beleidslogica veronderstelt dat versterkte bilaterale relaties met andere lidstaten Nederland een 
goede uitgangspositie bieden om coalities aan te gaan in de EU om zodoende de besluitvorming te 
beïnvloeden. De plausibiliteit van de beleidslogica wordt in twee stappen onderzocht: In de eerste 
plaats wordt onderzocht op welke manier Nederland de bilaterale relaties met andere lidstaten 
intensiveert en wat het effect hiervan is op de Nederlandse uitgangspositie voor coalitievorming in 
EU-verband. Vervolgens wordt onderzocht welke coalities Nederland in de Europese besluitvorming 
aangaat en hoe Nederland op deze manier invloed uitoefent op de EU-besluitvorming. Binnen dit 
deelonderzoek zal speciale aandacht uitgaan naar de rol van de Benelux Politieke Samenwerking 
(BPS). Daarbij wordt ook gekeken naar de samenwerking tussen de Benelux-landen en andere 
regionale groepen.  

In bijlage 4 is een evaluatiematrix opgenomen, waarin de beleidslogica in termen van inputs, outputs, 
outcomes en impact wordt weergegeven. 

a) Intensivering van de bilaterale relaties
Om te beginnen zal in kaart worden gebracht welke activiteiten Nederland ontplooit om de bilaterale 
relaties met andere lidstaten te intensiveren. Het gaat daarbij met name om activiteiten zoals 
politieke en ambtelijke bezoeken, uitwisseling van informatie en expertise, bilaterale conferenties, 
detachering van medewerkers e.d. Naast formele kunnen ook informele contacten op (laag)ambtelijk 
niveau van belang zijn. Deze laatste zullen voor zover mogelijk worden nagegaan middels interviews. 
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Bezien zal worden of deze activiteiten gericht zijn op die lidstaten die in het beleid als prioritair 
worden aangemerkt (te reconstrueren aan de hand van beleidsdocumenten en interviews). Gezien 
het feit dat het intensiveren van de bilaterale relaties in dienst staat van de coalitievorming in EU-
verband, ligt het in de rede dat de activiteiten zich met name richten op die lidstaten waarmee 
Nederland verwacht te kunnen samenwerken in het kader van de EU-besluitvorming. 

Vragen m.b.t. activiteiten

Vragen Bronnen

1. Met welke lidstaten beoogde Nederland de 
bilaterale relaties te intensiveren?

Archieven DWM, jaarplannen ambassades; interviews 
met medewerkers BZ, vakdepartementen en 
Nederlandse ambassades

2. Hoeveel ambtelijke en politieke bezoeken vonden
er plaats gedurende de onderzoeksperiode, met 
welke lidstaten, op welk niveau en wat werd er 
besproken?

Archieven DWM, jaarplannen ambassades; 
berichtenverkeer; interviews met medewerkers BZ, 
vakdepartementen en Nederlandse ambassades

3. Met welke EU-lidstaten organiseert Nederland 
bilaterale conferenties, met welke frequentie en over 
welke onderwerpen? 

Idem 

4. Welke activiteiten ontplooiden de Nederlandse 
ambassades in de EU-lidstaten om de bilaterale 
relaties te intensiveren?

Jaarplannen ambassades; berichtenverkeer, 
interviews met medewerkers BZ, vakdepartementen 
en Nederlandse ambassades

5. Welke bilaterale activiteiten ondernam Nederland 
verder om de relaties met andere lidstaten te 
intensiveren?

Idem

6. Welke rol speelde een mogelijke samenwerking in 
EU-verband bij de keuze van lidstaten waarmee de 
bilaterale relaties worden geïntensiveerd, alsmede de 
keuze van thema´s voor samenwerking?

Jaarplannen ambassades, Interviews met 
landenmedewerkers en ambassademedewerkers

Het beoogde effect van deze activiteiten is een goede uitgangspositie van Nederland voor 
samenwerking met andere lidstaten in het kader van de EU-besluitvorming. De bilaterale activiteiten 
kunnen tot concrete resultaten leiden, zoals een gezamenlijke ministeriële verklaring, een 
Memorandum of Understanding of een discussiepaper (mogelijk Benelux-memorandum) als inbreng 
voor EU-onderhandelingen. Er kan echter ook sprake zijn van minder ‘tastbare’ resultaten, zoals een 
betere kennis van standpunten van andere lidstaten, waardering van/begrip voor Nederlandse 
standpunten bij andere lidstaten of een algemeen positief Nederlands imago.

De concrete resultaten van bilaterale activiteiten kunnen relatief eenvoudig worden geregistreerd op 
basis van documentenonderzoek, waar nodig aangevuld met interviews. De minder tastbare 
resultaten kunnen slechts worden nagegaan door middel van interviews met Nederlandse 
ambtenaren en vertegenwoordigers van andere lidstaten. Bij deze interviews zal zoveel mogelijk 
worden ingezoomd op de (mogelijke) effecten van concrete bilaterale activiteiten.

Het is niet mogelijk om in zijn algemeenheid uitspraken te doen over de relatie tussen de 
intensivering van bilaterale relaties en de Nederlandse uitgangspositie voor coalitievorming in de EU-
besluitvorming. Generaliserende uitspraken zijn in dit verband überhaupt lastig, omdat verschillende 
onderhandelingsdossiers verschillende omstandigheden kennen, zoals andere actoren, een ander 
krachtenveld (standpunten en machtsverhoudingen), andere besluitvormingsregels en
onderhandelingsstijlen (uitruil, overreding, druk e.d.). Daarnaast zijn er meerdere factoren van 
invloed op de uitgangspositie van een lidstaat als mogelijke coalitiepartner, waarvan de intensivering 
van de bilaterale relaties niet valt te isoleren. Te denken valt aan persoonlijke chemie tussen 
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onderhandelaars of bewindspersonen, politieke gezindheid van bewindspersonen, inhoudelijke 
standpunten, machtspositie, eerdere opstellingen in onderhandelingen, eerdere samenwerking e.d.). 
Op basis van literatuuronderzoek en interviews met onderhandelaars van andere lidstaten zal wel 
worden geïnventariseerd welke andere factoren van invloed zijn op de Nederlandse uitgangspositie 
als coalitiepartner en gepoogd zal worden om het relatieve belang van intensieve bilaterale relaties 
te kwalificeren. 

Het is bovendien niet mogelijk om een counterfactual te construeren (hoe zou de situatie zijn als 
Nederland de relaties niet had geïntensiveerd?). Immers, het maken van een vergelijking (binnen één 
onderhandelingsdossier) tussen een lidstaat waarmee de bilaterale relaties wel zijn geïntensiveerd 
en een lidstaat waarmee zij niet zijn geïntensiveerd loopt spaak vanwege de talloze andere 
kenmerken waarop deze lidstaten verschillen, zoals omvang, geografische en culturele nabijheid, 
standpunt, machtspositie, politieke kleur e.d. Een soortgelijk probleem doet zich voor bij een 
vergelijking van één en dezelfde lidstaat op twee onderhandelingsdossiers, waarbij op het ene 
beleidsthema wel en het andere niet is geïnvesteerd in de bilaterale relaties. 

Vragen m.b.t. effecten

Vragen Bronnen

1. Hebben de bilaterale activiteiten geleid tot
concrete resultaten, zoals gezamenlijke verklaringen, 
MoU’s, discussiepapers, memoranda e.d.?

Archieven BZ, interviews met ambtenaren van BZ en 
vakdepartementen en vertegenwoordigers van 
andere EU-lidstaten

2. Hebben de bilaterale activiteiten geleid tot een 
betere kennis in Nederland van standpunten van 
andere lidstaten? 

Rapportages ambassades, interviews met 
ambtenaren van Nederland en andere lidstaten

3. Hebben de bilaterale activiteiten geleid tot meer 
waardering van en begrip voor de Nederlandse 
standpunten en inbreng?

Interviews met vertegenwoordigers van andere 
lidstaten

4. Hebben de bilaterale activiteiten een positief 
imago van Nederland bevorderd?

Interviews met vertegenwoordigers van andere 
lidstaten

5. Welke bilaterale activiteiten hebben aantoonbaar 
een rol gespeeld in de coalitievorming en op welke 
manier?

Berichtenverkeer, interviews met onderhandelaars 
van Nederland en andere EU-lidstaten

6. Welke rol spelen intensieve bilaterale relaties 
vergeleken bij andere factoren (machtspositie, 
standpunt e.d.) bij het al dan niet aangaan van een 
coalitie?

Wetenschappelijke literatuur, Interviews met 
ambtenaren BZ en vakdepartementen en 
vertegenwoordigers andere EU-lidstaten

De vraag naar de effecten van de geïntensiveerde bilaterale relaties op de coalitievorming komt ook 
in het volgende onderdeel aan bod, wanneer het proces van coalitievorming op vier concrete 
onderhandelingsdossiers wordt bestudeerd.

b) Coalitievorming en Benelux Politieke Samenwerking, incl. samenwerking met andere regionale
samenwerkingsverbanden
De coalitievorming zal vanuit twee perspectieven worden benaderd: In de eerste plaats wordt voor
een viertal Europese onderhandelingsdossiers (zie paragraaf 4) geanalyseerd met welke lidstaten 
Nederland coalities heeft gevormd en op welke manier Nederland via deze coalitie invloed heeft 
uitgeoefend op de EU-besluitvorming. Daarbij worden twee sets van vragen beantwoord: een over 
het proces van coalitievorming en een over de beïnvloeding van de EU-besluitvorming. Bij de eerste 
set komt de vraag aan de orde welke rol de intensivering van de bilaterale betrekkingen heeft
gespeeld.
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In de tweede plaats zal een aantal op de BPS gerichte vragen worden beantwoord. Daarbij zal om t 
ebeginnenmiddels literatuuronderzoek en interviews een inventarisatie worden gemaakt van 
Europese vraagstukken waar de BPS wel of juist niet een rol van betekenis speelt. 

Vragen m.b.t. het proces van coalitievorming per geselecteerd onderhandelingsdossier

Vragen Bronnen

1. Welke Nederlandse actoren (politiek, hoog/laag-
ambtelijk) waren betrokken bij de vorming van een 
coalitie?

Archieven BZ, berichtenverkeer, interviews met 
medewerkers DIE/vakdirecties (o.a. DME), 
vakdepartementen en PVEU 

2. In welke fase van het onderhandelingsproces is de 
coalitie gevormd? 

idem

3. Op basis van welke informatie en overwegingen  
werd voor een bepaalde lidstaat of groep van 
lidstaten als coalitiepartner gekozen?

idem

4. Behoorde de coalitiegenoten tot de landen 
waarmee Nederland de bilaterale relaties heeft 
geïntensiveerd en, zo ja, hebben de geïntensiveerde 
bilaterale relaties de samenwerking vergemakkelijkt? 

idem

5. Op welk niveau en op welke manier vond het 
overleg tussen Nederland en de coalitiepartners 
plaats?

idem

Vragen m.b.t. de beïnvloeding van de EU-besluitvorming per onderhandelingsdossier

Vragen Bronnen

1. Wat waren de 3 à 4 meest controversiële kwesties
binnen het onderhandelingsdossier?

Archieven BZ, berichtenverkeer, verslagen van 
raads(werkgroep)/coreper-vergaderingen, 
kamerbrieven, interviews met medewerkers 
DIE/vakdirecties, vakdepartementen en PVEU

2. Wat waren de Nederlandse initiële preferenties op 
deze kwesties?

Archieven BZ, interviews met medewerkers 
DIE/vakdirecties, vakdepartementen en PVEU

3. Hoe zag het krachtenveld per kwestie eruit?
(standpunt, intensiteit van het standpunt en 
machtspositie van de lidstaten)

Archieven BZ, berichtenverkeer, interviews met 
medewerkers DIE/vakdirecties, vakdepartementen en 
PVEU en onderhandelaars van andere lidstaten

4. Met welke landen is Nederland een coalitie 
aangegaan? Waarop was deze coalitie gebaseerd?
(bijv. gedeeld standpunt, gezamenlijk verzet, eerdere 
samenwerking e.d.)

Archieven BZ, interviews met medewerkers 
DIE/vakdirecties, vakdepartementen en PVEU

5. Wat was de rol van Nederland binnen deze 
coalitie? (bijv. initiator, voortrekker, passief volger 
e.d.)

Idem

6. Hoe verliepen de onderhandelingen op deze 
kwesties? (Op welke momenten werden er knopen 
doorgehakt? Wie waren de ‘dwarsliggers? Hoe werd 
een doorslaggevende meerderheid gevormd? Was 
sprake van uitruil, overtuiging, druk etc.?) 

Archieven BZ, berichtenverkeer, verslagen van 
raads(werkgroep)/coreper-vergaderingen,  interviews 
met medewerkers DIE/vakdirecties, 
vakdepartementen en PVEU en onderhandelaars van 
andere lidstaten

7. Op welke manier hebben Nederland en de andere 
leden van de coalitie gepoogd de onderhandelingen 
te beïnvloeden? Waren zij daarin succesvol?

Archieven BZ, berichtenverkeer, interviews met 
medewerkers DIE/vakdirecties, vakdepartementen en 
PVEU en onderhandelaars van andere lidstaten

8. Wat was het onderhandelingsresultaat op elk van 
de geïdentificeerde kwesties en hoe verhoudt dit 
resultaat zich tot het initiële Nederlandse standpunt 
op deze kwestie? 

Archieven BZ, berichtenverkeer, verslagen van 
raads(werkgroep)/coreper-vergaderingen, interviews 
met medewerkers DIE/vakdirecties, 
vakdepartementen en PVEU en onderhandelaars van 
andere lidstaten
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Vragen m.b.t. de Benelux Politieke Samenwerking

Vragen Bronnen

1. Met welke frequentie en in welke samenstellingen 
vonden er informele (voor)overleggen op ministerieel 
niveau plaats in het kader van de BPS?

Archieven BZ, interviews met medewerkers DWM, 
DIE, vakdirecties, vakdepartementen, PVEU, Belgische 
en Luxemburgse ambassades , PVEU’s en ministeries  

2. Op welke EU-dossiers hebben de Benelux-landen 
politiek samengewerkt? (inventarisatie);

Idem 

3. Kwam het initiatief tot samenwerking van het 
ambtelijke of politieke niveau en op welke manier is 
de samenwerking ambtelijk begeleid?

idem

4. Wat heeft de samenwerking opgeleverd in termen 
van output (gezamenlijke woordvoering, gezamenlijk 
standpunt, Benelux-memorandum e.d.)?

Archieven BZ, interviews met medewerkers DWM, 
DIE, vakdirecties, vakdepartementen, PVEU, Belgische 
en Luxemburgse ambassades , PVEU’s en ministeries  

5. Heeft het gezamenlijk het EU-
besluitvormingsproces en het 
onderhandelingsresultaat beïnvloed, en zo ja, op 
welke manier?

Archieven BZ, interviews  met medewerkers DWM, 
DIE, vakdirecties, vakdepartementen, PVEU, Belgische 
en Luxemburgse ambassades, PVEU’s en ministeries, 
en onderhandelaars van andere lidstaten  

6. Zijn er voorbeelden te geven waarbij 
samenwerking in het kader van de BU heeft geleid tot 
gezamenlijk optrekken in Europese besluitvorming?

Archieven BZ  interviews met medewerkers DWM, 
DIE, vakdirecties, vakdepartementen, PVEU, Belgische 
en Luxemburgse ambassades , PVEU’s en ministeries  

Vragen m.b.t. de samenwerking met andere regionale samenwerkingsverbanden

Vragen Bronnen

1. Met welke frequentie en op welk niveau heeft 
Nederland deelgenomen aan overleg met de 
Baltische staten, Noordse staten en de Visegrad-
groep en welke onderwerpen werden daar 
besproken?

Archieven BZ, interviews met medewerkers DWM, 
DIE, vakdepartementen en ambassades  

2. Wat was de output van deze overleggen? Heeft dit 
geleid tot een gezamenlijk optreden op EU-dossiers? 

Archieven BZ, interviews met medewerkers DWM,
DIE, vakdepartementen en ambassades    

3. Indien er sprake was van gezamenlijk optreden, 
welke rol heeft dit gespeeld in de EU-besluitvorming? 

Archieven BZ, berichtenverkeer, verslagen van 
raads(werkgroep)/coreper-vergaderingen,  interviews 
met medewerkers DIE/vakdirecties, 
vakdepartementen en PVEU en onderhandelaars van 
andere lidstaten

Deelstudie 2: Uitvoering van het Benelux-verdrag 
De evaluatie van de uitvoering van het Benelux-verdrag betreft een onderzoek naar: 
a) de realisatie van een aantal met de verdragsvernieuwing beoogde verbeteringen; en 
b) de toegevoegde waarde van de BU als samenwerkingskader.

Ad. a) Onderzoek naar verbeteringen
Het nieuwe Benelux-verdrag beoogde een aantal verbeteringen te bewerkstelligen, zoals meer
politieke sturing, een meer uitgesproken inhoudelijke focus en meer flexibiliteit om in te kunnen 
spelen op de actualiteit.32

                                                
32 Zie de brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer over de voortgang van de 
onderhandelingen over een nieuw Benelux-verdrag: Minister van Buitenlandse Zaken, Vaststelling van de 
begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008, Den Haag 13 juni 2008, 
Tweede Kamer 2007-2008, 31 200 V, nr. 128.
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Vragen m.b.t. politieke sturing

Vragen Bronnen

1. Met welke frequentie komt het Comité van 
Ministers bijeen, in welke samenstelling en hoe 
verhoudt dit zich tot de periode voor de 
ondertekening van het nieuwe Benelux-verdrag (juni 
2008)?

Archieven BZ, berichtenverkeer, interviews met 
medewerkers van DWM en vakdepartementen

2. Welke onderwerpen worden in het Comité van 
Ministers besproken?

idem

3. Wordt het jaarprogramma op politiek niveau 
inhoudelijk besproken, en zo nodig bijgesteld, of als 
hamerstuk vastgesteld?

Interviews met medewerkers DWM, Benelux SG en 
Belgische en Luxemburgse ministeries

Vragen m.b.t. thematische focus

Vragen Bronnen

1. Op welke beleidsthema’s vindt er samenwerking 
plaats?

Gemeenschappelijk werkprogramma Benelux, 
jaarprogramma Benelux, Jaarverslagen BU, dossiers 
DWM, interviews met medewerkers DWM, 
vakdirecties, vakdepartementen, Benelux SG, 
Belgische en Luxemburgse ministeries 

2. Hoe verhoudt dit zich tot het aantal thema’s van 
voor het nieuwe verdrag (juni 2008)? 

idem

3. Is er sprake van meer samenhang tussen de 
samenwerkingsthema’s? 

idem

4. Draagt het gemeenschappelijk werkprogramma bij 
aan een meer beleidsinhoudelijke focus? 

idem

Vragen m.b.t. flexibiliteit

Vragen Bronnen

1. Biedt het verdragskader ruimte voor flexibiliteit? Gemeenschappelijk werkprogramma Benelux, 
jaarprogramma Benelux, Jaarverslagen BU, dossiers 
DWM, interviews met medewerkers DWM, 
vakdirecties, vakdepartementen, Benelux SG, 
Belgische en Luxemburgse ministeries

2. Biedt het meerjarig gemeenschappelijk 
werkprogramma ruimte voor flexibiliteit?

Idem

3. Zijn de Benelux-instellingen ingesteld op 
flexibiliteit?

Interviews met medewerkers DWM, vakdirecties, 
vakdepartementen, Benelux SG, Belgische en 
Luxemburgse ministeries

4. Zijn er voorbeelden te geven waarbij de Benelux 
snel heeft moeten en kunnen inspelen op de 
actualiteit?

Jaarverslagen BU, dossiers DWM, interviews met 
medewerkers DWM, vakdirecties, 
vakdepartementen, Benelux SG, Belgische en 
Luxemburgse ministeries

Ad b) Toegevoegde waarde van de Benelux Unie als samenwerkingskader
Een selectie van thema’s (zie paragraaf 4) waar samenwerking plaatsvindt ter uitvoering van het 
Benelux-verdrag zal worden onderzocht. Voor elk van deze samenwerkingsthema’s zal een set 
vragen worden beantwoord:
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Vragen per samenwerkingsthema

Vraag Bronnen

1. Op basis van welke overwegingen is gekozen voor 
de Benelux als kader voor de samenwerking, in plaats 
van bijvoorbeeld bilaterale samenwerking of een 
door de EU geboden kader?

Interviews met medewerkers DWM, vakdirecties, 
vakdepartementen, Benelux SG, Belgische en
Luxemburgse ministeries, regionale/lokale overheden 
en uitvoeringsdiensten van de Benelux-landen

2. Welke rol (ondersteunend, coördinerend, leidend, 
vraagbaak etc.) speelde het Secretariaat-generaal van 
de Benelux bij de desbetreffende samenwerking?

idem

3. Hoe is het samenwerkingsproces tussen de 
vertegenwoordigers van de Benelux-landen 
verlopen?

idem

4. Wat is de ouput van de samenwerking?
(bijvoorbeeld, een beschikking, operationele 
afspraken, voorlichtingsmateriaal e.d.) 

Archieven BZ, Jaarverslagen BU, Nieuwsbrief Benelux, 
interviews met medewerkers DWM, vakdirecties, 
vakdepartementen, Benelux SG, Belgische en 
Luxemburgse ministeries, regionale/lokale overheden 
en uitvoeringsdiensten van de Benelux-landen

5. Wordt er gebruik gemaakt van de getroffen 
voorzieningen (ambulancevervoer, portaalsite e.d.)?
Welke voordelen heeft de samenwerking opgeleverd 
voor Nederlandse burgers?

Interviews met medewerkers DWM, vakdirecties, 
vakdepartementen, Benelux SG, Belgische en 
Luxemburgse ministeries, regionale/lokale overheden 
en uitvoeringsdiensten van de Benelux-landen en 
(potentiële) beneficianten/afnemers van de 
voorzieningen

6. Wat is de gebleken meerwaarde van de BU als 
kader ten opzichte van mogelijke alternatieve 
samenwerkingskaders?

idem

In aanvulling op genoemde bronnen zal gebruik worden gemaakt van evaluaties die de BU zelf heeft
verricht of laten verrichten. Zo zal er in 2010 bijvoorbeeld een evaluatie van het Verdrag van 
Senningen worden afgerond.

Naast het onderzoek naar de lopende samenwerkingsthema’s, wordt onderzocht welke 
voorgenomen samenwerking niet van de grond is gekomen en waarom niet. 

Niet-gerealiseerde samenwerking

Vraag Bronnen 

1. Welke onderdelen van de in het 
gemeenschappelijk werkprogramma voorgenomen 
samenwerking hebben (nog) niet geleid tot 
daadwerkelijke samenwerking?

Interviews met Nederlandse, Belgische en 
Luxemburgse ambtenaren en personeelseden van het 
Benelux Secretariaat-generaal

2. Welke factoren verklaren het niet van de grond 
komen van de samenwerking?

Idem

Tot slot zal er een vraag worden beantwoord naar de rol van de BU als beleidslaboratorium voor  
bredere Europese samenwerking:  
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Benelux Unie als beleidslaboratorium

Vraag Bronnen

1. Welke voorbeelden zijn er te geven, waarbij andere 
Europese landen zich hebben aangesloten bij een 
Benelux-project en/of waarbij de Europese Unie 
beleid is gaan voeren waarbij de Benelux als 
voorbeeld heeft gediend? 

Archieven BZ, Jaarverslagen BU, Nieuwsbrief Benelux, 
interviews met medewerkers DWM, vakdirecties, 
vakdepartementen, Benelux SG, Belgische en 
Luxemburgse ministeries, regionale/lokale overheden 
en uitvoeringsdiensten van de Benelux-landen

De minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Eerste Kamer toegezegd om het Benelux-Parlement 
te betrekken bij de toegezegde evaluatie.33 Eventuele verzoeken vanuit het parlement met 
betrekking tot de evaluatie van de Benelux zullen voor zover mogelijk door IOB worden 
geaccommodeerd.

6 Organisatie van de beleidsdoorlichting

Deze Terms of Reference zijn op 9 augustus 2010 vastgesteld door de waarnemend secretaris-
generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het eindrapport zal worden vastgesteld door 
directeur IOB. 

De beleidsdoorlichting zal worden uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van IOB-evaluator 
drs. B.R. Limonard, in samenwerking met IOB-onderzoeksmedewerker mw. drs. M. Piepenbrink-
Lagerwaard. Vanaf begin 2011 zullen externe onderzoekers worden gecontracteerd die een deel van 
het dossieronderzoek en de interviews  op zich zullen nemen. 

Een referentiegroep, onder voorzitterschap van (waarnemend) directeur IOB, zal de 
beleidsdoorlichting begeleiden. In deze referentiegroep zullen zitting hebben drs. ing. H.J. Heeres 
(senior inspecteur, Inspectie der Rijksfinanciën, ministerie van Financiën), mw. drs. K.M. 
Mossenlechner (eerste medewerker, directie Integratie Europa, ministerie van Buitenlandse Zaken), 
mw. mr. drs. B. Schwachöfer (hoofd afdeling West-Europa, directie West en Midden-Europa, 
ministerie van Buitenlandse Zaken), mw. dr. N.M. Danen (hoofd afdeling Europa, directie Europese 
en Internationale Aangelegenheden, ministerie van Justitie) en twee externe deskundigen: prof. dr. 
J.Q.Th. Rood (hoofd strategisch onderzoek, Instituut Clingendael) en dr. S.B.M. Princen (hoofddocent, 
departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht). 

Vanuit IOB treden inspecteurs drs. F.D. van der Wel en mw. dr. M.M.W. Stegeman. 

                                                
33 Behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten 
Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, Eerste Kamer der Staten-Generaal 17, 2 februari 2010, 
p. 726.
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7 Planning en product

Planning per kwartaal

2010/3 2010/4 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2012/1 2012/2

Vaststellen ToR

Literatuurstudie +
ontwikkelen interviewlijsten 
en aanpak 
dossieronderzoek

Dossierstudie en algemene 
interviews, voorbereiding 
effectenanalyse 

Effectenanalyse van 
geselecteerde thema’s en 
onderhandelingsdossiers

Opstellen rapportage

Bespreking concept-rapport

Vaststellen concept-rapport

Verzending aan Tweede 
Kamer

De beleidsdoorlichting resulteert in een rapport dat aan het parlement wordt aangeboden. Bij het 
opstellen van het eindrapport wordt rekening gehouden met de eisen die gesteld worden aan de 
vertrouwelijkheid van informatie. IOB zal begin 2012 onderzoeken of het wenselijk is om de evaluatie 
van de uitvoering van het Benelux-verdrag als separaat rapport te publiceren en te vertalen in het 
Frans en/of Engels.
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Afkortingen

BEU Benelux Economische Unie
BPS Benelux Politieke Samenwerking
BU Benelux Unie
BZ Ministerie van Buitenlandse Zaken
Coreper Comité van permanente vertegenwoordigers
DGES Directoraat-Generaal Europese Samenwerking
DIE Directie Integratie Europa
DWM Directie West en Midden-Europa
EU Europese Unie
IOB Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie
JBZ Justitie en Binnenlandse Zaken
MoU Memorandum of Understanding
MvT Memorie van Toelichting
OD Operationele Doelstelling
PVEU Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie
RPE Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek
ToR Terms of Reference
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Bijlage 1 Prestaties die vallen onder de operationele doelstellingen34

Prestaties vermeld onder operationele doelstelling 3.1:

 bijdragen aan de ratificatie en de implementatie van het Verdrag van Lissabon; 
 vergroten van de betrokkenheid van burgers en de rol van het nationale parlement door een 

verscherpte toets op subsidiariteit en proportionaliteit; 
 meer openbaarheid in de Unie; 
 verdere vormgeving van de Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht; 
 standpuntbepaling ten aanzien van een vernieuwde Lissabonstrategie; 
 het bepalen van de Nederlandse inzet bij het herziening van de Europese begroting; 
 een nieuw Beneluxverdrag dat moet leiden tot een slagvaardiger en flexibeler Benelux; 
 versterkte Europese regelgeving voor en toezicht op de financiële sector; 
 een beter werkende interne energiemarkt en schonere en zuinigere energievoorziening.

Prestaties vermeld onder operationele doelstelling 3.4:

 een versterking van de Nederlandse belangenbehartiging in de EU-besluitvorming door 
intensief bilateraal contact met (grotere) EU-lidstaten en toekomstige EU-lidstaten, ook ten 
aanzien van grensoverschrijdende vraagstukken; 

 gebruikmaken/bestendigen van bestaande en realiseren van wisselende coalities van lidstaten 
op basis van belangen door intensief bilateraal contact met (grote) EU-lidstaten, toekomstige 
lidstaten, (inkomende) EU-voorzitterschappen, de Commissie en het Europees parlement; 

 versterkte bilaterale samenwerking door grensoverschrijdende samenwerking met onze 
buurlanden; 

 en grotere betrokkenheid van andere departementen en het maatschappelijk middenveld bij 
de bilaterale betrekkingen van Nederland.  

                                                
34 Ontleend aan de Memories van Toelichting bij de begrotingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
2008 t/m 2010. De formuleringen van de prestaties kunnen per jaar verschillen. IOB heeft in die gevallen de 
formulering van de prestaties daarom veralgemeniseerd.
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Bijlage 2  Instrumenten voor het verwezenlijken van de operationele doelstellingen35

Operationele doelstelling 3.1
Instrumenten ten behoeve van het bijdragen aan een democratische, slagvaardige en transparante 
Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei 
biedt:

 Gedegen en consequente interdepartementale coördinatie (zoals in de CoCo);
 Analyses van de standpunten van andere lidstaten;
 Coalitievorming met daarvoor in aanmerking komende EU-lidstaten, met name de grote 

lidstaten, maar ook de minder grote en kleinere;
 Intensivering van contacten met EU-instellingen en (inkomende) voorzitterschappen;
 Vergroting van de deskundigheid op het gebied van het Europese recht en de regelgeving en 

vergroting van de toegankelijk daarvan;
 Vergroting van de kennis van de EU en de EU-instellingen;
 Strategisch personeelsbeleid gericht op de EU-instellingen (zoals strategische detacheringen);
 Consultatie van het maatschappelijk middenveld; en
 Bijdragen aan het maatschappelijk debat en publieksvoorlichting.

Operationele doelstelling 3.4
Instrumenten gericht op versterking van de Nederlandse positie in de EU:

 Intensief bilateraal contact op politiek en ambtelijk niveau (inkomende en uitgaande 
bezoeken) met in het bijzonder de grote EU-lidstaten en inkomende voorzitterschappen; 

 Detacheringen van diplomaten in belangrijke EU-lidstaten (o.a. voorzitterschappen);
 Detachering op strategische plekken binnen de Commissie;
 Regionale samenwerking met andere (kleinere) landen (Benelux, Visegrad, Baltics en Nordics), 

bijvoorbeeld door regelmatig overleg aan vooravond van een Europese Raad;
 Uitvoering van het herziene Beneluxverdrag en waar mogelijk samen met de Beneluxpartners 

optrekken;
 Inzet van MATRA-middelen voor nieuwe en kandidaat-lidstaten en aan de EU grenzende 

landen;
 Uitwisselen van ambtelijke expertise en financiële bijdragen aan projecten gericht op de 

intensivering van bilaterale betrekkingen met een aantal landen, waaronder conferenties en 
seminars (Duitsland, Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Polen en Turkije).

                                                
35 Ontleend aan de Memories van Toelichting bij de begrotingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
2008 t/m 2010. De formuleringen van de instrumenten kunnen per jaar verschillen. IOB heeft in die gevallen de 
formulering van de prestaties daarom veralgemeniseerd.
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Bijlage 3 Samenwerkingsthema’s in het kader van de Benelux Unie

De drie prioritaire beleidsterreinen waarop intensief wordt samengewerkt in Benelux-verband zijn:
1. Interne Markt en Economische Unie
2. Duurzame Ontwikkeling
3. Justitie en Binnenlandse Zaken

1. Interne markt en Economische Unie

Energiebeleid
 Pentalateraal energieforum;
 Gasplatform;
 Informeel overleg met het oog op standpuntbepaling internationale energiefora.

Veterinaire aangelegenheden, voedselveiligheid en dierenwelzijn
 Dierenziektebestrijding en voedselveiligheidscrisis;
 Controles van veetransporten in verband met dierenwelzijn;
 Bijeenkomen Chief Veterinary Officers;
 Oproep in EU-kader voor vaccinatieprogramma tegen Bluetongue;
 Inlichtingen dierenziekten en bijbehorende of toekomstige strategieën;
 Benelux-beschikking Grensbeweiding van runderen;
 Grensoverschrijdende crisisbeheersoefening op het gebied van dierziektebestrijding;
 MoU Verkeer van en de handel in paardachtigen;
 Bijeenkomst Secretariaat-generaal Benelux betrokken ministeries over aanpak bij besmettelijke 

ziekten.

Samenwerking in grensgebieden
 Vrij verkeer van personen in grensgebieden (volksgezondheid, sociale zekerheid, 

vervoersinfrastructuur);
 Benelux overeenkomst Grensoverschrijdende samenwerking op basis waarvan gemeenten, 

provincies en andere territoriale overheden over de grens heen publiekrechtelijk kunnen 
samenwerken. Benelux almanak grensoverschrijdende samenwerking;

 Knelpuntinventarisatie in het Vlaams-Nederlandse grensgebied;
 Platform Openbaar Vervoer;
 Tripartiete Maasoverleg;
 4de Sluis van Ternaaien;
 Bijeenkomst gouverneurs / commissarissen van de Koningin;
 Begeleiden diverse samenwerkingsverbanden door Secretariaat-generaal Benelux;
 SG aansluiting bij Nederlandse grensmakelaar.

Verkeer en vervoer
 Duurzaam en efficiënt vervoerssysteem en ontwikkeling geïntegreerde logistiek;
 Overleg over grote infrastructuurprojecten;
 Overleg over Europese dossiers;
 Getracht tot gezamenlijke wegbeprijzing (‘kilometerheffing’);
 Benelux-Baltisch wegvervoersoverleg;
 Maritiem vervoer;
 Gegevens uitwisseling verkeersovertredingen;
 Rondetafel overleg ‘Fijnstof door transport’;
 Overleg gestart over pilotprojecten langere en zwaardere vrachtwagens.

Economische samenwerking
 Overleg Economisch beleid, Middenstandsbeleid en Innovatiebeleid;
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 Consumentenbeleid en samenwerking agentschappen voor consumentenbescherming o.a. in het 
kader van de omzetting van Europese richtlijnen;

 Voortrekkersrol bij realisatie Europese Lissabon-doelstellingen voor groei en banen;
 Implementatie belangrijke Europese richtlijnen, zoals de kaderrichtlijn diensten;
 Bescherming industriële en intellectuele eigendom;
 Benelux Samenwerking Regionaal Economisch Beleid;
 Enterprise Europe Network (EEN) Benelux;
 Consumentenbescherming;
 Stimuleren ondernemerschap.

2. Duurzame ontwikkeling

Ruimtelijke ordening
 Bevorderen Grensoverschrijdende projecten;
 Afspraken Duurzame ruimtelijke inrichting (infrastructuur, water en landschap); 
 Overleg over territoriale effecten van het Europees beleid;
 Themadag over de internationale aspecten van de ruimtelijke ordening in de Benelux;
 Inzet grenscommissies VLANED / OOST;
 Rijn-Schelde-Delta samenwerking;
 Symposium over de rol van de vrouw in de agrarische onderneming.

Milieu en Klimaat (niet in BU 2008)
 Duurzaamheidcriteria en ‘best practices’ m.b.t. milieubeleid, onder meer in verband met Europese 

regelgeving (luchtkwaliteit, fijnstof en waterkwaliteit), en ontwikkelen van technologieën om CO2-
uitstoot terug te dringen;

 Verdieping samenwerking hernieuwbare energiebronnen;
 Secretariaat-generaal heeft verkennende gesprekken gevoerd met België en Luxemburg over het 

omzetten van het Europese klimaat- en energiepakket naar afgestemd nationaal beleid.

Natuur en landschapsbescherming
 Samenwerking natuurbescherming NATURA-2000 (Europees netwerk van natuurgebieden) t.b.v. 

ecologische netwerken. 
 Grens Vlaanderen-Nederland;
 Conferentie Natuur en Milieu Educatie;
 Benelux-Overeenkomst op het gebied van de Jacht en Vogelbescherming;
 Benelux-beschikking inzake de vrije migratie van vissoorten in de hydrografische stroomgebieden 

van de Benelux;
 Topozym-project;
 Ontwikkelingssamenwerking in relatie tot natuur / biodiversiteit;
 Benelux-beschikking invasieve uitheemse soorten;
 Strategisch Overleg van de directeuren Natuur;
 Natuur- en milieuconferentie;
 Gezamenlijk rapport over de bossen / wild balans opgesteld, informatie uitwisseling jachtbeleid;
 Voorbereiding gezamenlijke handleiding over het gebruik van biomassa;
 Consultatie uitbreiding Benelux-grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide.

Jeugdbeleid
 Afstemming van standpunten in internationale fora;
 Samenwerking binnen de prioriteiten van het Europese jeugdbeleid;
 In het kader van meerjarenprogramma Jeugd seminars over: Participatie van kinderen en jongeren 

en onderzoek en indicatoren over de situatie van kinderen en jongeren in de samenleving;
 Memorandum Gelijke Rechten en kansen voor alle kinderen en jongeren;



26

 Bijeenkomst Benelux Werkgroep Jeugdbeleid en de gelijkaardige werkgroep in het kader van de 
Nordic Council;

 Benelux-seminar ‘Indicators of Child and Youth Well-Being. The link between knowledge, policy and 
practice’;

 Opstelling meerjarenprogramma Jeugd 2009-2012;

Onderwijs
 ‘Projectvoorstel Bedrijfsleven als hart van transnationaal veiligheidsonderwijs’.

Maatschappelijke samenhang
 Ambulanceverdrag;
 Toegang van grensarbeiders tot de arbeidsmarkt en inburgering in gastland;
 Benelux portaalsite voor grensarbeiders;

3. Justitie en Binnenlandse Zaken

Senningen-overleg (gezamenlijke aanpak grensoverschrijdende criminaliteit)
 Vaststellen nieuwe samenwerkingsmogelijkheden op basis van gemeenschappelijke analyse van 

grensoverschrijdende criminaliteit;
 Crisisbeheersing en rampenbestrijding door onder meer het opzetten van een 

communicatienetwerk tussen nationale crisiscentra en gemeenschappelijke oefeningen. Betere 
beleidsafstemming, risico-identificatie, voorlichting van bevolking, uitwisselen van ‘best practices’;

 Beleidsmatige en operationele samenwerking m.b.t. illegale immigratie;
 Actieplan voor de periode 2009-2012 Senningen-overleg.

Politiesamenwerking voortvloeiend uit het Senningen overleg 
 De politiesamenwerking legt de nadruk op de praktische toepassing van bestaande akkoorden en 

optimale inzet van beschikbare instrumenten;
 Benelux Strategisch overleg Politie;
 Project Benelux-verbindingsofficieren;
 Benelux-samenwerking inzake gijzelingen, ontvoeringen en productafpersing;
 Gezamenlijke aankoop logistiek-techniek Benelux veiligheidsvest;
 Inzet Gemeenschappelijke Expertisecentra;
 Internationale oefening orde handhaving: operatie Saffaanberg;
 Oprichting werkgroep radiocommunicatie;
 Procedure persoonsbescherming;
 Bijeenkomst informatiegestuurde politiezorg;
 Gemengde patrouilles en controles;
 Gemeenschappelijke opleidingen politie;
 Benelux-landenoverleg ;
 Bijstand op verzoek in de praktijk;
 Gemeenschappelijke politie-oefeningen;
 Gebruik en uitwisseling van politiematerieel;
 Strategische communicatie.

Crisisbeheersing 
 Benelux-memorandum van Overeenstemming inzake de samenwerking op het terrein van de 

beheersing van crisissen met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen;
 Concept Regeling betreffende de aanstelling van een contactpersoon;
 Uitwisseling Risico-identificatie;
 Informatie aan de bevolking in noodsituaties;
 Gemeenschappelijke crisisoefeningen.



27

Drugsbestrijding 
 Best practices preventieve maatregelen, informatie-uitwisseling;
 Werkgroep Drugs- Volksgezondheid, streeft naar samenwerking op het gebied van preventie, 

verslavingszorg, softdrugs en afstemming van standpunten in internationale fora, informeel 
overleg;

 Opstellen discussienota ‘Drugs in de grensregio’;
 Verkennende ontmoeting over de drugsproblematiek in gevangenissen. 

Immigratie en Visumaangelegenheden 
 Operationele samenwerking in derde landen;
 Samenwerking inzake visa: Gemeenschappelijke visuminstructies zijn bijgewerkt in het kader van 

de Benelux-samenwerking;
 Beleid inzake immigratie met verschillende landen en de Benelux.

Verkeer en vervoer 
 Euro Controle Route;
 Grensoverschrijdende handhaving van verkeersveiligheid en vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook 

om tot gezamenlijke standpunten te komen;
 Gegevensuitwisseling verkeersovertredingen;
 Vervoer van gevaarlijke stoffen;
 Jaarlijkse Benelux-BIVEC-colloquium over de verkeersveiligheid op de weg;
 Gezamenlijke controles en opleidingen weginspecteurs;
 Meertalig lexicon als werkinstrument voor weginspecteurs werd opgemaakt.

Bestrijding van fiscale fraude 
 Strijd wordt voortgezet en uitgebreid naar vastgoed- en bouwsector;
 Opzetten van antifraudesystemen;
 Strafrechtelijk instrument ter doelmatige bestrijding van grensoverschrijdende carouselfraude;
 Fraude in de automobielsector;
 Uitwisseling nationale systemen en structuren bestrijding fraude in de bouw- en vastgoedsector;
 Wederzijdse informatie over elkaars bestaande of toekomstige belastingcontrolebeleid;
 Grensoverschrijdende drankleveringen door groothandels in de horecasector;
 Accijnzen -Parallel Warning System;
 Accijnzen – Niet betaling van de accijnzen bij de levering van rode diesel.

Nieuwe initiatieven (Jaarverslag Benelux 2009)
 Memorandum Grensoverschrijdende samenwerking inzake digitale Geo-informatie;
 Memorandum Benelux-stedenbeleid;
 Waterbeleid;
 Cabergkanaal.
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Bijlage 4 Evaluatiematrix deelstudie 1

Evaluatiematrix
Doelen-middelen Indicatoren (niet uitputtend) Bronnen
Input
 Beleid
 Menskracht, budget
 Instrumenten

 Strategische keuze van lidstaten en 
beleidsthema’s voor intensievere 
samenwerking 

 Personele bezetting op relevante 
afdelingen Haagse departementen, 
ambassades in EU-lidstaten en PVEU

 Fondsen voor bilaterale projecten
 Specifieke ambassade-activiteiten
 Overige activiteiten 

 Beleidsdocumenten (Kamerbrieven,  
Staat van de Unie, Memorie van 
Toelichting BZ) 

 Ambtelijke notities en 
correspondentie

 Jaarplannen BZ en ambassades
 Interviews met Nederlandse 

beleidsambtenaren 

Output
 Communicatie
 Persoonlijke contacten
 Uitwisseling van informatie, kennis 

en expertise

 Lidstaten waarmee Nederland 
bilaterale relaties intensiveert;

 Beleidsonderwerpen waarop 
Nederland met andere lidstaten 
samenwerkt;

 Aantal ambtelijke en politieke 
bezoeken;

 Frequentie en onderwerpen van 
bilaterale conferenties;

 Resultaten van specifieke 
ambassade- en overige activiteiten

 Ambtelijke notities en 
correspondentie 

 Briefwisselingen met andere 
lidstaten 

 Jaarplannen ambassades
 Berichtenverkeer (rapportages 

ambassades)
 Interviews met medewerkers BZ 

(DIE, DWM en vakdirecties, bijv. 
DME) vakdepartementen en 
ambassades; onderhandelaars 
andere lidstaten, waaronder België 
en Luxemburg

Outcome
 Kennis van elkaars standpunten
 Gedeelde opvattingen 
 Een positief Nederlands imago
 Coalitievorming

 Kennis van standpunten andere 
lidstaten

 Kennis van andere lidstaten over 
Nederlandse inbreng

 MoU’s
 Gezamenlijke ministeriële 

verklaringen
 Gezamenlijke discussiepapers
 Benelux-memoranda/-papers
 Waardering/begrip voor Nederlands 

standpunt en inbreng 
 Coalities met lidstaten waarmee 

relaties zijn geïntensiveerd

 Archieven DIE en DWM; 
memoranda, ambtelijke notities, 
briefwisselingen met andere 
lidstaten 

 Berichtenverkeer
 Interviews met medewerkers BZ 

(DIE, DWM en vakdirecties, bijv. 
DME) vakdepartementen en 
ambassades; onderhandelaars 
andere lidstaten

Impact
 Beïnvloeding van de EU-

besluitvorming

 Onderhandelingsresultaten die in 
lijn zijn met de inzet van Nederland  
en de coalitie waartoe Nederland 
behoorde

 Instructies CoCo
 Verslagen van 

werkgroepvergaderingen, coreper, 
vooroverleg met andere delegaties 
en raadsvergaderingen 

 Interviews met medewerkers BZ 
(DIE, DWM en vakdirecties, bijv. 
DME) vakdepartementen en 
ambassades; onderhandelaars 
andere lidstaten, overige ‘insiders’ 
(bijv. journalisten) en 
wetenschappers


