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 Gemeenschappelijke verklaring over het partnerschap 

tussen de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden 

 

Gemeenschappelijke verklaring 

Den Haag, 20 januari 2014 

De president van de Franse Republiek, François Hollande, op officieel bezoek in Nederland, 

en de Nederlandse minister-president, Mark Rutte, zijn ingenomen met de sterke banden en 
nauwe samenwerking tussen beide landen. Als medeoprichters van de Europese Unie, maar 

ook als buren, delen Frankrijk en Nederland verantwoordelijkheden en moeten zij het hoofd 

bieden aan dezelfde uitdagingen. 

Zij zijn verheugd over de voortgang in de betrekkingen tussen beide landen. Deze worden 
vandaag nog verder versterkt door nieuwe bilaterale initiatieven, die een tastbare uiting zijn 

van onze gezamenlijke wil deze samenwerking uit te breiden en te verdiepen en een 

strategisch partnerschap te sluiten.  

De Franse en de Nederlandse regering hebben besloten een gemeenschappelijke routekaart 
op te stellen, die de volgende maatregelen en stappen omvat:  

- Europese vraagstukken 

 Vast overtuigd van de kracht van het Europese project en van de ongeëvenaarde 

bijdrage van de Europese Unie aan de veiligheid, voorspoed en vrijheid van alle 

Europeanen, zijn Nederland en Frankrijk van mening dat de essentie van de 
Europese integratie berust op een gemeenschappelijke aanpak van de 28 lidstaten 

van de Unie, waarbij voor elke lidstaat de mogelijkheid blijft zich aan te sluiten bij de 

wat kleinere groepen van landen die bepaalde samenwerkingsvormen verder willen 

uitbreiden - te beginnen met de eurozone. 
 Nederland en Frankrijk dragen actief bij aan een Europese Unie die helderder, 

eenvoudiger en efficiënter is, vast verankerd in democratische controle en de 

waarden die aan Europa ten grondslag liggen. Zij committeren zich aan het beter 

functioneren van de Europese Unie, zodat zij beter gehoor geeft aan de behoeften 
van haar burgers, in het bijzonder door het identificeren van duidelijke prioriteiten 

voor de volgende zitttingsperiode. 

 Zij moedigen ook contacten en nauwe samenspraak over essentiële Europese 

vraagstukken tussen nationale parlementen aan, in nauwe samenwerking met de 

leden van het Europees parlement. 
 Frankrijk en Nederland zullen samen een nieuwe ambitie voor de economische en 

monetaire Unie bevorderen. Zij zullen actief werken aan een gemeenschappelijke 

toekomstvisie daarvoor, op weg naar inclusieve duurzame groei die banen schept.  

 Frankrijk en Nederland menen dat de Europese bankenunie een prioriteit is voor 
Europa en zijn burgers, die zal bijdragen aan herstel en het scheppen van 

werkgelegenheid en het tegengaan van financiële fragmentatie, aan het voorkomen 

van crises die de Europese economie hebben gedestabiliseerd en aan het 

beschermen van belastingbetalersen spaarders. Zij roepen op tot een dringende 
afronding van de werkzaamheden voor totstandkoming daarvan.  

 Frankrijk en Nederland benadrukken ook het belang van de anticyclische rol van de 

Europese investeringsbank in het kader van de doelstellingen van het Europees Pact 

voor groei en werkgelegenheid, en doen een oproep om de capaciteiten van het 
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Europees investeringsfonds te versterken zowel in termen van toegang tot krediet 

als kapitaalinvestering. 

 De nadruk leggend op de omvang van de sociale en individuele gevolgen van de 
economische veranderingen en de duurzame beleidsvormen op dit gebied, 

herinneren Nederland en Frankrijk aan het belang van de conclusies van de speciale 

topconferenties over werkgelegenheid voor jongeren die in 2013 in Berlijn en Parijs 

werden georganiseerd en zien uit naar de top die dit jaar in Rome zal worden 
gehouden.  

 Overtuigd van het belang ervan herbevestigen Nederland en Frankrijk hun inzet voor 

samenwerking tussen de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, door 

uitwisselingen op het gebied van nationaal sociaal en werkgelegenheidsbeleid. 
 Frankrijk en Nederland benadrukken het belang van verdieping van de interne 

markt, hetgeen ten goede komt aan consumenten en bedrijven en de groei en 

werkgelegenheid stimuleert. 

 Frankrijk en Nederland benadrukken eveneens het belang van het vrij verkeer van 
werknemers in de EU. Om het draagvlak voor dit beginsel te behouden is het echter 

ook noodzakelijk een gelijk speelveld op het terrein van arbeidsvoorwaarden te 

verzekeren en om de rechten van werknemers te beschermen. Hiertoe moeten 

bijvoorbeeld fraude en schijnconstructies worden bestreden, die leiden tot uitbuiting 

van werknemers. Onze beide landen nemen hiertoe de nodige maatregelen. Frankrijk 
en Nederland zullen samenwerken opdat de onderhandelingen over de richtlijn met 

betrekking tot de detachering van werknemers tegen het einde van de huidige 

regeerperiode zal worden afgerond. 

 Frankrijk en Nederland zullen samenwerken om de Europese Unie in staat te stellen 
snel een ambitieuze doelstelling aan te nemen voor het verminderen  van haar 

uitstoot van CO2 in 2030 met minimaal 40% (in vergelijking met 1990). Dit vormt 

een essentieel element voor het succes van de COP21 die in 2015 in Parijs zal 

plaatsvinden. 
 Frankrijk en Nederland onderstrepen het belang van Europese 

onderzoeksprogramma’s. Zij zijn ingenomen met de solide banden tussen hun 

onderzoeksinstituten en steunen hen in hun wens gezamenlijk mee te doen aan 

Europese oproepen in het kader van het EU-programma en om gezamenlijk taken uit 

te voeren. 
 Frankrijk en Nederland gaan initiatieven steunen die als doel hebben de 

samenwerking te versterken op het gebied van binnenlandse veiligheid of op het 

gebied van asiel en immigratie. 

 Nederland en Frankrijk onderstrepen dat het noodzakelijk is de rechtstaat te 
beschermen en de eerbiediging hiervan binnen de Europese Unie en al haar lidstaten 

actief te volgen. Zij steunen initiatieven die het respect daarvoor in de lidstaten 

kunnen verzekeren, met inachtneming van bestaande procedures die door de 

verdragen voorzien zijn.  
 Beide landen zijn ingenomen met het initiatief om tot een concrete samenwerking te 

komen tussen instituut Clingendael en denktank Europanova om gezamenlijke 

activiteiten te organiseren over Europese onderwerpen. 

- Vraagstukken op het gebied van economie en innovatie 

 Frankrijk en Nederland verwelkomen de organisatie van een regelmatige strategische 

economische dialoog die beurtelings in Nederland en Frankrijk zal worden gehouden 

onder auspiciën van de MEDEF en VNO-NCW, en in samenwerking met de CCFN. 

 Zij zijn verheugd over de omvang van het bilaterale handelsverkeer en zouden graag 

een toename hiervan zien. Onze buitenlandse handel, de motor achter groei en 
werkgelegenheid, moet ook een antwoord geven op de uitdagingen van morgen: 
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"zich beter voeden, beter leven in de stad, zich beter verzorgen, beter 

communiceren”. 

 Met het benadrukken van de relevantie van strategische vraagstukken die de 
stedelijke ontwikkeling en de “slimme stad” van morgen met zich meebrengen, 

verwelkomen Nederland en Frankrijk de conclusies van de Frans-Nederlandse 

rondetafel die vandaag aan dit onderwerp wordt gewijd. Onze toekomstige steden 

zullen slim en verbonden zijn. Dit vereist een geïntegreerde visie en benadering die 
onze landsgrenzen overschrijdt. Frankrijk en Nederland bundelen hun krachten om 

bij te dragen aan de bouw van de slimme steden van morgen, zowel op het gebied 

van energie en slimme netwerken als van mobiliteit. 

 Frankrijk en Nederland zijn verheugd over de resultaten van de rondetafel die 
vandaag over de "voedselproblemen van morgen" wordt gehouden in het verlengde 

van de Erasmus-Descartes conferentie 2012. Met name gezien de uitdagingen van 

voedselzekerheid en duurzaamheid voor een wereldbevolking die in 2050 9 miljard 

mensen zal tellen, de aanpassing van de landbouwsector aan de klimaatverandering 
en de behoefte om een actieprogramma op te zetten om voedselverspilling tegen te 

gaan, heeft de werkgroep de internationale gemeenschap (regeringen en industrie) 

opgeroepen zich hieraan te committeren. 

 Frankrijk en Nederland zullen in 2014 een bijeenkomst op hoog niveau organiseren 

over duurzame innovatie in de bouw en gebouwde omgeving, evenals over schone 
energiebronnen (aardgas, windmolens op zee, turbines met een laag 

energieverbruik). 

 Frankrijk en Nederland zullen hun samenwerking op het gebied van onderzoek en 

innovatie versterken, met name via de Frans-Nederlandse werkgroep over het 
midden- en kleinbedrijf en innovatie, evenals door hun steun aan het bilaterale Van 

Gogh Programma voor onderzoekers en de Descartes–Huygens Prijs. In het kader 

van het programma Horizon 2020 zal bijzondere aandacht geschonken moeten 

worden aan de integratie van dergelijke projecten voor bilateraal onderzoek in 
multilaterale Europese projecten. 

 Frankrijk en Nederland zijn ingenomen met de uitwisselingen en samenwerking 

tussen onderzoekers op het gebied van de hightech industrie, met name wat betreft 

lichte materialen voor toepassing in de luchtvaart, auto-industrie en duurzame 

energie. 
 Beide landen stellen routekaarten vast voor sleuteltechnologieën die van strategisch 

belang zijn, zoals fotonische technologie, watertechnologieën, slimme steden, 

logistiek en de kringloopeconomie en dan met name recycling en bio-economie. 

 In het besef dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) door het creëren van 
werkgelegenheid van het essentieel belang is voor de nationale economie, zijn 

Frankrijk en Nederland van plan in hun landen startersactiviteiten en –begeleiding 

voor bedrijven in de creatieve sector te creëren, uitwisselingen tussen deze 

activiteiten en tussen de begeleide MKB-bedrijven te bevorderen, hun ervaringen uit 
te wisselen op het gebied van steun aan jonge innovatieve bedrijven en de 

samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf te bevorderen in 

langetermijnprogramma’s voor onderzoek, met name dankzij Europese steun. 

 Onze beide landen willen samenwerken, met bedrijven, om best pratices op het 
gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor het 

milieu te ontwikkelen. Deze zijn noodzakelijk willen onze medeburgers de 

voortschrijdende globalisering accepteren. In dit opzicht zijn ze verheugd over hun 

gezamenlijke bijdrage, in het kader van de OESO, aan de voorbereidingen voor het 

eerstvolgende wereldforum over verantwoord ondernemerschap. 
 Frankrijk en Nederland bevestigen opnieuw hun wil samen te werken op het gebied 

van vervoer en zijn verheugd over het vervolg dat aan de Europese corridor 

“Noordzee-Middellandse Zee" is gegeven. 
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 Frankrijk en Nederland willen hun samenwerking betreffende kernenergie versterken, 

vooral op het gebied van verrijking, en herinneren aan hun wil deze gevoelige 

technologie en onze strategische belangen te beschermen en ieder risico van 
proliferatie te vermijden. 

 Frankrijk en Nederland verplichten zich te onderhandelen over een herziening van 

het verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het 

ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het 
vermogen, teneinde het verdrag in overeenstemming te brengen met de meest 

recente internationale normen om burgers en bedrijven een modern instrument te 

bieden dat is aangepast aan een geglobaliseerde economie. 

 Wat betreft de strijd tegen criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en 
planten komen Frankrijk en Nederland overeen hun inspanningen te coördineren om 

de dringende maatregelen uit te voeren die zijn afgesproken in de Verklaring van 

Parijs en tijdens de top in Botswana. Onze beide landen, die namens de 

donorgemeenschap lid zijn van het beheercomité van het African Elephant Fund, 
komen overeen samen te werken om via het fonds Afrikaanse landen te helpen bij de 

uitvoering van het actieplan voor de Afrikaanse olifant. 

 

- Samenwerking op het gebied van cultuur en hoger onderwijs 

 
 Frankrijk en Nederland zijn ingenomen met de studentenuitwisselingen. Deze 

uitwisselingen tussen beide landen moeten worden aangemoedigd met de steun van 

de bestaande netwerken (NUFFIC, Campus France en het Réseau Franco-Néerlandais 

van de Universiteit Lille 3), de Europese programma’s en de steun van de particuliere 
sector. De steun aan onderzoek op het gebied van geesteswetenschappen kan 

bijdragen aan een beter begrip tussen onze beide samenlevingen. 

 Frankrijk en Nederland steunen de verbreiding van wederzijdse kennis over hun 

culturele en artistieke wereld en verkennen de mogelijkheden voor initiatieven en 
projecten op dit vlak, met een tweeledig gezamenlijk doel: het voor het voetlicht 

brengen van de stand van zaken binnen de verschillende culturele gebieden in onze 

landen en een betere zichtbaarheid van culturele programma's op het gebied van 

cinema, literatuur, podiumkunsten, cultureel erfgoed, beeldende kunst en design. 

Wanneer onze landen op het gebied van cultuur, kunst en media nader tot elkaar 
komen, zal ook meer erkenning komen voor de vitaliteit van onze beide 

samenlevingen en de gemeenschappelijke culturele en artistieke uitdagingen. 

- Strategische en veiligheidsvraagstukken  

 Frankrijk en Nederland willen een leidende rol spelen als het gaat om de uitvoering 
van de conclusies van de Europese Raad van 19 en 20 december, zodat de termijnen 

in acht kunnen worden genomen en de volgende Europese top over dit onderwerp 

een succes kan worden. Beide landen spannen zich in voor de versterking van 

Europese samenwerking op capaciteitsgebied, waaronder op nieuwe terreinen zoals 
cyberdefensie en het gebruik van op afstand bestuurbare systemen.  

 Frankrijk en Nederland werken samen aan het poolen van middelen en delen van 

capaciteiten, in het bijzonder binnen de EU en binnen de NAVO, teneinde militaire 

capaciteitstekorten te verminderen en schaalvoordelen te benutten. Het EATC vormt 
in dit kader een bijzonder succes op het terrein van luchttransport. Nederland en 

Frankrijk blijven in dit verband nauw samenwerken en roepen op tot de 

doorontwikkeling en uitbreiding van het EATC en zijn ingenomen met het feit dat het 

commando nu volledig operationeel is. 

 Nederland en Frankrijk verwelkomen de Europese samenwerking op het gebied van 
het bijtanken in de lucht (inzet van tankvliegtuigen) en onderstrepen het belang van 



5 
 

deze samenwerking die bestaat uit het uitwisselen van informatie, het bevorderen 

van interoperabiliteit, het zoeken naar synergie bij middelen voor bijtanken in de 

lucht, onder meer door gezamenlijke aankopen, en een gemeenschappelijke 
benadering op het gebied van reparatie en onderhoud, en opleiding en training. 

 Daarnaast onderzoeken de twee landen gezamenlijk hoe de EU een meer structurele 

geïntegreerde inspanning kan leveren in het maritieme domein, als onderdeel van de 

op te stellen maritieme veiligheidsstrategie, vóór de zomer 2014. 
 Door operatie Atalanta en operatie Ocean Shield, missies waaraan Frankrijk en 

Nederland actief hebben deelgenomen, kon op een efficiënte manier het hoofd 

worden geboden aan de bedreiging die piraterij vormt voor Afrika en onze nationale 

belangen. Beide landen onderstrepen het belang van een geïntegreerde aanpak in de 
Hoorn van Afrika en voortzetting van de bestrijding van piraterij. 

 Bewust van de risico’s en de problemen die de instabiliteit in Afrika met zich 

meebrengt – toestroom van vluchtelingen, drugshandel, terrorisme, mensenhandel 

en bedreigingen voor burgers en bedrijven- spreken Nederland en Frankrijk met 
kracht hun steun uit voor de cruciale maatregelen die, met inachtneming van het 

internationaal recht, door de Verenigde Naties en de EU genomen zijn om de 

veiligheid in Mali en de Sahel te versterken. Zij zetten zich actief in om hulp te 

verlenen aan Mali en om de Europese veiligheid te bewerkstelligen. Frankrijk en 

Nederland delen de mening dat betrokkenheid van toegevoegde waarde is voor 
duurzame stabiliteit in de crisisgebieden van Afrika. In die zin zijn zij van plan hun 

samenwerking binnen de Unie uit te breiden.  

 Onze samenwerking met de VN, de NAVO en regionale organisaties, leveren een 

doorslaggevende bijdrage aan onze gezamenlijke crisisbeheersing, inclusief (indien 
opportuun) overige organisaties zoals de OPCW.  

 Frankrijk en Nederland benadrukken de nauwe samenwerking binnen de Europese 

gendarmerie (EUROGENDFOR). Deze vormt een zeer nuttig instrument en platform 

voor Europese lidstaten die over een dergelijke veiligheidsmacht beschikken 
(Gendarmerie nationale, Koninklijke Marechaussee). Nederland heeft op 1 januari 

2014 het voorzitterschap van EUROGENDFOR overgedragen aan Frankrijk en blijft 

zich inspannen voor de interoperabiliteit van deze troepen en voor het benutten van 

de mogelijkheden die EUROGENDFOR biedt. 

 Frankrijk en Nederland zullen hun bilaterale banden op defensiegebied verdiepen 
door concrete samenwerking en uitwisseling tussen staven. 

- Samenwerking op het gebied van binnenlandse veiligheid 

 Frankrijk en Nederland zullen zich beijveren om de kwaliteit van hun bilaterale 

samenwerking op het gebied van politie, justitie en douane nog verder te verbeteren. 
Zij beogen met name een nog soepeler verloop van de operationele kant van deze 

samenwerking en het verkennen van gemeenschappelijke prioriteiten, in het 

bijzonder in het kader van de strijd tegen grensoverschrijdende georganiseerde 

misdaad. 
 Frankrijk en Nederland onderstrepen de nauwe operationele samenwerking op het 

gebied van de strijd tegen de illegale handel in verdovende middelen en 

benadrukken het belang van de ontmanteling van drugsnetwerken.  

 Frankrijk en Nederland verwelkomen de verscheidene ontmoetingen die gepland zijn 
voor 2014 omdat deze een mogelijkheid bieden om verder te spreken over 

uitwisseling op het gebied van identificatie, beslaglegging op criminele tegoeden en 

bezittingen, hetgeen nodig is voor een doeltreffende strijd tegen illegale handel in 

verdovende middelen en de georganiseerde criminaliteit. 
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 Frankrijk en Nederland verwelkomen de activiteiten van de High Level Group die in 

1995 werd opgericht om de samenwerking tussen beide landen op dit gebied te 

stimuleren en zetten zich ervoor in om deze in 2014 bijeen te laten komen.  

- Gedecentraliseerde samenwerking 

 De lagere overheden zijn vaak beter in staat om de burger aangepaste collectieve 

instrumenten te leveren die groei bevorderen. Nederland en Frankrijk zijn ingenomen 

met het initiatief dat door de burgemeesters van hun grote steden is genomen om 
hun banden te versterken, in het bijzonder rond de creatieve industrie. Deze 

initiatieven beloven nieuwe partnerschappen tussen overheid en de particuliere 

sector, met respect voor de menselijke maat. Omdat hierdoor de banden tussen hun 

samenlevingen op een relevante manier kunnen worden versterkt, kan deze 
gedecentraliseerde samenwerking alleen maar worden aangemoedigd. Zij hopen dat 

dit initiatief op een gegeven moment een Europees kader kan krijgen. 

 Frankrijk en Nederland zijn verheugd over de organisatie op 21 januari 2014 in Den 

Haag van een vierpartijenoverleg tussen de Franse Republiek, het Koninkrijk der 
Nederlanden, Sint Maarten en Saint-Martin. Zij onderstrepen het belang van deze 

ontmoeting. 

 De Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden onderstrepen het belang om, 

door middel van overleg, snel tot een definitieve oplossing te komen met betrekking 

tot de bepaling van de grenzen. Zij benadrukken ook de kwaliteit van de bestaande 
samenwerking op elk gebied tussen de beide partijen van het eiland, die het met 

name mogelijk heeft gemaakt de voor alle partijen gunstige economische 

betrekkingen te ontwikkelen. Zij spreken de wens uit dat door het overleg de 

mogelijkheden kunnen worden geïnventariseerd om deze samenwerking te 
versterken op het gebied van economische ontwikkeling en binnenlandse veiligheid. 

- De Nederlands-Franse Samenwerkingsraad 

 Een nieuw kader zal worden opgezet voor het strategisch partnerschap tussen 

Frankrijk en Nederland. De huidige Frans-Nederlandse Samenwerkingsraad zal een 
nieuwe start maken en zijn activiteiten in een nieuw partnerplatform voortzetten. De 

toekomstige leiders hiervan zullen worden belast met het doen van voorstellen. 

 Het platform zal leiden tot een grotere samenwerking tussen de diverse sectoren in 

Frankrijk en Nederland (parlement, bedrijven, universiteiten, media, cultuur en 

sport). De organisatie zal meer resultaatgericht zijn en meer georiënteerd zijn op de 
jongere generaties. Diverse initiatieven zullen worden gelanceerd in 2014 teneinde 

de reikwijdte en zichtbaarheid van het Frans-Nederlands initiatief te vergroten. 

 Het zal bijdragen aan de bilaterale reflectie over economische, Europese en 

internationale onderwerpen die samenhangen met de meest actuele uitdagingen; er 
zou jaarlijks een bilateraal seminar over de Europese kwesties kunnen worden 

georganiseerd waarbij academici en deskundigen uit de praktijk bijeenkomen. 

 Het moet een plaats zijn waar beslissers, met name ondernemers, graag heengaan 

om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Een plek voor zakelijke ontmoetingen en 
voor operationele analyses over bilaterale economische kwesties; een "strategic 

business dialogue" zou jonge ondernemers op reguliere basis bijeen kunnen brengen 

rond veelbelovende thema’s om zo een bijdrage te leveren aan het versterken van 

de banden op economisch en handelsgebied tussen onze twee landen.  
 Nederland en Frankrijk bevorderen uitwisselingen tussen diplomaten en hoge 

ambtenaren tussen hun respectieve ministeries (Buitenlandse Zaken, Defensie, 

Milieu en Economische Zaken). 
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De president van de Franse republiek en de minister-president van het Koninkrijk der 

Nederlanden verklaren dat zij zeer hechten aan dit strategisch partnerschap en komen 

overeen regelmatig ontmoetingen tussen hoge ambtenaren en tussen vertegenwoordigers 
van hun respectieve regeringen te organiseren teneinde dit partnerschap ten uitvoer te 

brengen. 

 


