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Excellenties, dear guests from the Nordic Council and the Baltic Assembly, geachte 
afgevaardigden, beste mensen, vrienden van de Benelux, 
 
Welkom bij de voorjaarsvergadering van het Beneluxparlement. Vandaag staat onze 
bijeenkomst in het teken van de trilaterale conferentie over de circulaire economie. Dit is in 
meerdere opzichten relevant. Niet in de laatste plaats vanwege het grote belang van de 
trilaterale samenwerking tussen de Nordic Council, de Baltic Assembly en het 
Beneluxparlement.  
 
Deze samenwerking was reeds hecht, maar heeft recent verder aan belang gewonnen vanwege 
de voorgenomen Brexit en de veiligheidssituatie in Europa. Ik heb tijdens de bijeenkomst van 
de Nordic Assembly in oktober vorig jaar in Helsinki dan ook de verwachting uitgesproken 
dat onze landen veel vaker de handen ineen zullen slaan. De afgelopen weken zagen we dit 
reeds gebeuren waar het de onderhandelingen betreft over de doorontwikkeling van de 
monetaire, kapitaalmarkt- en bankenunie alsook het meerjarig financieel kader van de 
Europese Unie.  
 
En vandaag richten we ons gezamenlijk op het bevorderen van de circulaire economie in onze 
landen. Dat is een hele goede zaak, want samen staan we sterk en er kan ook veel van elkaar 
worden geleerd. Maar, zo voeg ik toe, het zou de regeringen van onze landen sieren wanneer 
de samenwerking niet beperkt blijft tot het financieel-economische domein.  
 
Europa schreeuwt immers om een stevig en gezamenlijk veiligheidsbeleid. Zoals het ook 
dringende behoefte heeft aan nieuwe impulsen om tot een socialer en meer solidair Europa te 
komen. Zou nu niet juist op deze terreinen, defensie en sociale zekerheid, een voortrekkersrol 
voor de Benelux, de Nordic Council en de Baltic Assembly wenselijk zijn? Kunnen we niet 
juist hier spreken van een Noord-Europees model, dat gekenmerkt wordt door samenwerking, 
onderlinge waarborgen en een sterke en sociale markteconomie? We hebben elkaar hierin 
veel te bieden. En samen hebben we Europa veel te bieden.  
 
Ik wens ons vandaag dan ook een hele goede conferentie toe, als voorbode van wat nog 
komen gaat. 
 
 
 
 


