
 

 
 

 

 

            

 
Minister van Buitenlandse Zaken  

De heer drs. S.A. Blok  

Postbus 20061 

2500 EB Den Haag  

 

 

 

 

 

 

 datum 17 november 2020 

 betreft Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking 2013-2019  

 ons kenmerk 167533.01u  

 

 

 

Geachte heer Blok,  

 

De commissie voor Europese Zaken heeft in haar vergadering van 22 september 2020 kennisgeno-

men van de Evaluatie van de Benelux-Unie samenwerking 2013-2019 en de kabinetsreactie hierop.1 

De commissie heeft op 10 oktober jl. besloten om gelegenheid tot schriftelijk overleg te bieden. De 

leden van de SP-fractie wensen enkele vragen te stellen en opmerkingen te maken.  

 

De leden van de SP-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de evaluatie en de kabi-

netsreactie. Het is goed om aandacht te geven aan de evaluatie, die er immers is gekomen op ver-

zoek van beide Kamers. De leden van de SP-fractie hebben over de evaluatie nog enige opmerkin-

gen en vragen. 

 

Deze leden ondersteunen de lijn dat de evaluatie is gedaan vanuit Nederlands perspectief. Wel zou 

het volgens hen aan te bevelen zijn om de Nederlandse bevindingen te vergelijken met bevindingen 

in België en Luxemburg. Zijn daartoe plannen, zo vragen deze leden, en deelt de minister de wense-

lijkheid om wederzijds inzichten te delen? 

 

De leden van de SP-fractie stellen vast dat de schaal van de Benelux soms voordelen biedt ten op-

zichte van een groter Europees verband.  In een bewegend Europa geeft de Benelux een schaal die 

saamhorigheid en slagkracht, waar het grotere Europese verband te groot blijkt. Dit is een reden om 

de Benelux-samenwerking te versterken naar mening van deze leden. Zij zijn verheugd dat ook de 

minister het belang van de Benelux-samenwerking onderschrijft. En uiteraard dient de meerwaarde 

voortdurend onderwerp van positieve discussie te blijven. De bredere bekendheid van de resultaten 

van de Benelux-samenwerking is een doel waar ook het kabinet actief aan bij kan dragen. Onder-

schrijft de minister deze opvatting? Zo ja, is het kabinet ook bereid om zijn reactie op de evaluatie 

tijdens een plenaire vergadering van het Beneluxparlement toe te lichten en te bespreken? Dit zou 

tevens bijdragen om de achterblijvende ministeriële betrokkenheid te verbeteren. Overigens komt 
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het Beneluxparlement, anders dan de minister schrijft, niet alleen op vrijdagmiddag bijeen maar ook 

op zaterdagochtend. Daarmee is het argument dat de vergaderingen van het Beneluxparlement sa-

menvallen met de Ministerraad ondervangen en staat aanwezigheid niets in de weg.  

 

Samenvattend kunnen de leden van de SP-fractie vaststellen dat zij verheugd zijn over de uitkom-

sten van de evaluatie die de meerwaarde van de Benelux-samenwerking bevestigen en over de posi-

tieve waardering van het kabinet van de conclusies van de evaluatie. Daarnaast kijken deze leden 

uit naar de inspanningen die het kabinet zegt te zullen plegen om de Benelux een nog sterker merk 

te maken en kijken de leden uit naar de concrete invulling daarvan in het volgende meerjarenwerk-

programma van de Benelux-Unie. 

 

De commissie voor Europese Zaken ziet graag de beantwoording van bovenstaande vragen tege-

moet binnen vier weken na dagtekening van deze brief. 

 

Hoogachtend, 

 

 

M.G.H.C. Oomen-Ruijten 

Voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken   

 

 

 


