Sectie België-Nederland
27 januari 2010

Ontmoeting met dhr. Wim van Gelder, voorzitter van de Task Force
Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)
van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken

De voorzitter van de sectie, senator Hugo Vandenberghe, ontving de heer Wim van Gelder,
oud-Commissaris van de Koningin (gouverneur) van de provincie Zeeland en voorzitter van
de Task Force GROS, aan het hoofd van een delegatie van Nederlandse ambtenaren.
Als “grensmakelaar” wenst de heer van Gelder bestaande knelpunten te onderlijnen en op te
lossen. Hij kaartte onder andere de volgende problemen aan :
• Diploma-erkenning
• Pendelaars
• Politiesamenwerking
• Ongelijktijdige implementatie van EU richtlijnen
• Drugsbeleid
• Tarifering voor mobiel bellen.
Zo is in België het nieuwe Beneluxverdrag nog niet geratificeerd. Senator Vandenberghe
beloofde een brief te sturen aan de Voorzitter van de Senaat en aan Minister van
Buitenlandse Zaken Vanackere om aan te dringen op ratificatie.
Betreffende de implementatie van het verdrag van Lissabon is het broodnodig dat er reeds
nu bepaalde afspraken worden gemaakt om snel tot een akkoord te komen om de
knipperlichtprocedure te activeren. Immers, volgens het verdrag beschikken de nationale
parlementen slechts over enkele weken om een heroverweging te vragen. Bovendien kan de
procedure pas van start gaan als er voldoende landen een bezwaar uiten.
Een concreet voorbeeld van geslaagde samenwerking is het bestrijden van bosbranden in
Italië en Griekenland met Franse vliegtuigen. Immers, de Italianen en de Grieken moeten zelf
niet investeren in speciaal uitgeruste vliegtuigen, omdat zij een overeenkomst hebben
gesloten met Frankrijk. Dat laat bezuinigingen toe.
Gewezen Kamervoorzitter De Croo was eveneens aanwezig. Hij bevestigde dat het cruciaal
is dat de Beneluxlanden, zowel op parlementair als op regeringsvlak nauw samenwerken.
Het is dus aan te raden dat er contacten worden gelegd tussen de overeenkomstige
vakcommissies.
In de marge van de vergadering werd meegedeeld dat de nieuwe voorzitter van de
Nederlands-Belgische interparlementaire sectie, Frans Weekers, een kennismakingsgesprek
met zijn Belgische collega voorgesteld heeft. Een mogelijke datum is vrijdag 5 februari,
aangezien dhr. Weekers dan in Brussel is. Een bezoek van een Nederlandse parlementaire
delegatie in Brussel op uitnodiging van de sectie zit ook nog steeds in de pijplijn.

