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DE 4 JURIDISCHE INSTRUMENTEN VAN DE BENELUX UNIE
Art.6 (2)
Benelux-Verdrag

BESCHIKKING

OVEREENKOMST

AANBEVELING

RICHTLIJN

Ter uitvoering van
het Verdrag

Elk onderwerp in
verband met het
Verdrag

Ten behoeve van
de werking van de
Benelux Unie

Van Comité van
Ministers aan
Raad of SG

Verbindt de
Benelux-landen

Bindend, na
ratificatie

Niet bindend,
morele verplichting

Bindend voor
geadresseerde

Beschikkingen
•

In principe ook officieel bekendgemaakt in het Benelux Publicatieblad.
Beschikkingen van het Comité van Ministers geven uitvoering aan het
Verdrag. Beschikkingen zijn regelgevende instrumenten die in elk
beleidsterrein waar het Verdrag beschikkingsbevoegdheid aan het
Comité van Ministers heeft toegekend, gebruikt kunnen worden om de
doelstellingen van de Benelux Unie te verwezenlijken.

•

Vanaf hun inwerkingtreding verbinden beschikkingen de overheden
van de Benelux-landen onmiddellijk, zonder verdere vereisten. Om
voor de burger of ondernemingen rechtsreeks verplichtingen in het
leven te roepen, is evenwel vereist dat de betrokken regelgeving in de
interne rechtsordes van de Benelux-landen wordt opgenomen.

•

Alle beschikkingen worden, na juridische toetsing en hoogambtelijke
validering, ondertekend op ministerieel niveau. Zij worden ook officieel
bekendgemaakt in het Benelux Publicatieblad.

Overeenkomsten
•

•

•

•

De term overeenkomsten dekt verdragen, protocollen, internationale
akkoorden, bindende MOU en dergelijke meer. Dergelijke
instrumenten kunnen alle materies regelen in elk beleidsterrein. Zij
kunnen overigens rechtsreeks rechten en verplichtingen in het leven
roepen voor zowel overheden als de burger of ondernemingen. Hun
toepassingsgebied kan bovendien uitgebreid worden naar derde
landen.
Het Comité van Ministers beperkt zich tot het “voorleggen” van
overeenkomsten aan de Benelux-landen, door middel van een zgn.
opstellingsbeschikking (vastgesteld volgens de op beschikkingen
toepasselijke procedure). Dit houdt in dat de overeenkomst zelf
daarna nog ondertekend moet worden door de daartoe
gevolmachtigde vertegenwoordigers van de partijen.
Bovendien kunnen overeenkomsten in principe slechts in werking
treden na ratificatie (i.e. parlementaire instemming) door de Beneluxlanden. Ratificatie gebeurt volgens de procedures eigen aan elk land
en is een tijdrovend proces.
Ook overeenkomsten worden bekendgemaakt in het Benelux
Publicatieblad, nadat zij zijn ondertekend.

Aanbevelingen
•

Aanbevelingen van het Comité van Ministers zijn niet-bindende
instrumenten, die op een eerder flexibele manier de werking van de
Benelux Unie regelen (op dezelfde wijze als intentieverklaringen, nietbindende MOU, politieke afspraken tussen ministers, enz.). Hoewel
aanbevelingen geen verbindende rechtskracht hebben, kunnen de
Benelux-landen ze politiek gezien niet zomaar naast zich neerleggen.

•

Aanbevelingen worden, na juridische toetsing en hoogambtelijke
validering, ondertekend op ministerieel niveau. Zij worden ook
officieel bekendgemaakt in het Benelux Publicatieblad.

Richtlijnen
•

•

Richtlijnen van het Comité van Ministers strekken ertoe een instructie
te geven aan de Benelux Raad of het Benelux Secretariaat-Generaal.
Deze instructie is overigens bindend voor de instelling tot wie ze
gericht is.
Richtlijnen behoeven, gezien hun interne karakter, geen officiële
bekendmaking in het Benelux Publicatieblad.

BeneluX-Verdrag voor
Grensoverschrijdende en interterritoriale
samenwerking
•
•

•

Zorgt voor een juridisch kader bij grensoverschrijdende
samenwerking.
Neemt de sterke punten van de Benelux-Overeenkomst van 1986 over
(vb samenwerking op groot aantal thema’s mogelijk, geen
voorafgaande toestemming nodig)
Vult Europese regelgeving aan (vb. geografische uitbreiding)
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