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Effecten voor grensregio’s:
ITEM’s quick scan van het Nederlandse regeerakkoord 10 oktober 2017
1. Inleiding
Effecten van bepaalde wet- of regelgeving, beleid of handhaving op specifieke grensregio’s wordt
momenteel nauwelijks inzichtelijk gemaakt. Het ligt ook niet in de lijn der verwachting dat een
vakdepartement op nationaal niveau over detaillistische kennis van alle grensregio’s beschikt.
‘Brussel’ ontbreekt het bijvoorbeeld eveneens aan gedetailleerde kennis per regio over de te
verwachten (of al bestaande) positieve en negatieve grenseffecten van beleid en wetgeving. Maar
het is ook niet realistisch om te verwachten dat de Europese Commissie in het kader van de eigen
“impact assessment” gedetailleerde grenseffecten voor de hele EU – en zeer diverse grenssituaties –
in kaart zou kunnen brengen. Het Comité van de Regio’s heeft dat vaker vastgesteld.
Het instituut ITEM heeft verschillende instrumenten ontwikkeld voor het beoordelen van wetgeving
en voorstellen van wetgeving in verband met het instrument “grenseffecten beoordeling”.
Voor de jaren 2016 en 2017 heeft ITEM verschillende onderwerpen geanalyseerd en mogelijke
grenseffecten in beeld gebracht. Dit zal ITEM de komende jaren jaarlijks doen. Daarnaast werkt ITEM
aan instrumenten om in een vroege fase van het beleidsproces grenseffecten in te schatten.
Hiervoor is een quick scan ontwikkeld voor de analyse van beleidsvoornemens op nationaal niveau.
De ITEM quick scan maakt een eerste inschatting mogelijk in hoeverre een onderwerp een verdere
beoordeling vergt wat mogelijke grenseffecten betreft. ITEM heeft de quick scan toegepast op
beleidsvoornemens die in het Nederlandse Regeerakkoord van 2017 worden genoemd.
Zo heeft ITEM de verschillende beleidsvoornemens uit het Regeerakkoord geanalyseerd en afgezet
tegen de recent geagendeerde maatregelen en actiepunten op het gebied van grensoverschrijdende
samenwerking onder andere voortkomend uit het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en
Arbeid (GEA). Deze werden in 2017 vastgesteld naar aanleiding van het werk van het Actieteam GEA
onder leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.1 Er zijn voor 7 thema’s 40 actiepunten
benoemd. Zo zijn er, onder andere, doelstellingen op het gebied van het verbeteren van
grensoverschrijdend ondernemen, verbeteren van de bereikbaarheid van grensoverschrijdende
arbeidsplaatsen en het vereenvoudigen van de informatie en grensoverschrijdende
arbeidsbemiddeling voor de werkzoekende.
Naar aanleiding van en daarmee tevens in het verlengde van de bovenstaande doelstellingen
werden voor deze quick scan voornemens geselecteerd die betrekking hebben op de concurrentie
situatie van ondernemers aan de grens (btw verhoging), de financiële situatie van werknemers
(werken moet lonen) en de plannen voor de verbetering van het openbaar vervoer. Daarnaast werd
gekeken naar de beleidsvoornemens van de nieuwe regering in de Duitse deelstaat Noordrijn1

Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (2017): Doelen en acties van het Actieteam
Grensoverschrijdende Economie en Arbeid. Het rapport is op maandag 30 januari 2017 overhandigd aan
de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Henk Kamp (Economische Zaken).
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Westfalen (NRW) en hoe deze aansluiten op de maatregelen in het Nederlandse regeerakkoord.2 Het
NRW coalitieakkoord noemt expliciet de versterking van de samenwerking met Nederland.3 Een
speerpunt is hierbij de versterking van de samenwerking op het gebied van veiligheid, terrorisme en
criminaliteit. Vanwege dit speerpunt zijn twee thema’s op het gebied van
criminaliteit/politie/samenwerking uit het Nederlandse regeerakkoord in de quick scan
meegenomen (wiet, motorbendes).
De volgende dossiers worden in deze ITEM quick scan behandeld:
1.

Verhoging lage btw tarief
Het lage tarief, de 6%, zou volgens het Regeerakkoord verhoogd moeten worden naar 9%. Dit
betekent dat onder meer de dagelijkse boodschappen, medicijnen, boeken, (medische)
hulpmiddelen, tickets voor dierentuinen / attractieparken / bioscopen / musea,
kunstvoorwerpen en een bezoekje aan de kapper of fietsenmaker duurder worden. De gehele
lijst kan worden geraadpleegd via Lijst I behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968.
Volgens de ITEM quick scan zijn hier relevante effecten te verwachten die om nader onderzoek
vragen. In het bijzonder moet worden gekeken naar de manier waarop de concurrentiekracht
van Nederlandse supermarkten / winkels in de grensregio’s zou kunnen veranderen en in
hoeverre de koopkracht vanuit Nederland naar de buurlanden (vooral naar Duitsland) zou
kunnen afvloeien. ITEM is in 2017 begonnen om deze effecten in beeld te brengen en zal dit
onderwerp in de grenseffectenrapportage van 2018 meenemen. Er zal vooral moeten worden
gekeken naar welke relevante effecten de maatregel kan hebben op het vestigingsklimaat en de
werkgelegenheid in de grensregio’s.

2.

Werken moet lonen
Het nieuwe Kabinet stelt dat werken moet lonen. Het Kabinet wil onder andere dat de lasten op
arbeid dalen, werkgevers hun werknemers verblijden met een loonsverhoging en dat er ruimte
komt voor keuzevrijheid en meer maatwerk. Om het een en ander te bewerkstellingen, stelt het
kabinet onder meer voor het ontslagrecht te versoepelen, de kleinere werkgever tegenmoet te
komen in het geval van loondoorbetaling bij ziekte en de ouderschapsverlofregelingen uit te
breiden.
Volgens de quick scan zijn deze voornemens relevant voor de vraag of er rekening wordt
gehouden met werken over de grens. Het is belangrijk om nader onderzoek te doen om te
achterhalen in hoeverre de beleidsvoornemens de huidige situatie van grensarbeid zouden
kunnen beïnvloeden.

2

CDU/FDP (2017): Koalitionsvertrag für Nordrhein Westfalen für 2017-2022. https://www.cdunrw.de/sites/default/files/media/docs/nrwkoalition_koalitionsvertrag_fuer_nordrhein-westfalen_2017__2022.pdf
3
Ibid.
Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM

2

3.

Openbaar vervoer
Het Kabinet onderstreept het belang van het OV als alternatief voor de auto, maar geeft geen
blijk van de voordelen die kunnen worden bereikt door het grensoverschrijdende OV nader uit
bouwen. De quick scan laat zien dat het belangrijk is verder te onderzoeken welke voornemens
op het gebied van openbaar vervoer voor de grensregio’s van cruciaal belang zijn. Naast de
genoemde concrete voornemens (Antwerpen-Weert, Eindhoven-Duitsland) wil ITEM onderzoek
doen naar wat de horizontale maatregelen in het regeerakkoord voor de grensregio’s zouden
kunnen betekenen.

4.

Wietteelt
Het nieuwe Kabinet is voornemens om het telen van wiet voor recreatief gebruik toe te staan
(als experiment in een paar gemeenten). Verwacht wordt dat deze maatregel zal leiden tot
minder overlast en bovendien de ‘kwaliteit’ van de drug zal verbeteren zodat er minder gevaar
is voor de gezondheid. De quick scan laat zien dat nader onderzoek naar de mogelijke effecten
van deze maatregel in de grensregio’s nodig is. ITEM is voornemens in 2018 te onderzoeken in
hoeverre de maatregel voor problemen in de grensregio’s zorgt. Daarbij kan in het bijzonder
worden gedacht aan de huidige problemen rond grensoverschrijdende activiteiten van
consumenten, koffieshops, illegale producenten en dealers en de vraag welke rol het
toekomstige beleid van de buurlanden heeft wat het telen van wiet betreft.

5.

Verbieden motorbendes
Doordat de vrijheid van vereniging een grondrecht is, is het de afgelopen jaren zeer moeilijk
gebleken om zogenoemde ‘outlaw motorcycle gangs’ (OMG’s) te verbieden. Het nieuwe
Kabinet wil hier echter verandering in brengen omdat deze de samenleving ‘ontwrichten’.
De quick scan toont aan dat er relevante kwesties zijn wat betreft de grensoverschrijdende
verplaatsing van de vestiging van motorbendes. Het is aldus van belang de
grensoverschrijdende effecten van de beoogde beleidsveranderingen te toetsen. Om die reden
is ITEM voornemens in het jaar 2018 vooral ook onderzoek te doen naar deze potentiële
grensoverschrijdende effecten en het belang van een vroegtijdige afstemming van beleid met
de buurlanden.
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2. Monitoring wet- en regelgeving
Dossier 1
Verhoging lage BTW tarief

Datum
26 november 2017

Kerngegevens

Regeerakkoord
Presentatie Regeerakkoord
Kabinetsperiode
Naam Kabinet
Partijen Kabinet

Vertrouwen in de toekomst
Dinsdag 10 oktober 2017
2017 – 2021
Rutte III
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

Het Regeerakkoord kent uiteenlopende maatregelingen. In het kader van deze ITEM Quick Scan is ervoor gekozen de verhoging van het lage BTW
tarief van 6% naar 9% te bespreken.

Selectie documenten




Regeerakkoord
Eindverslag Informateur Zalm
CPB - Analyse economische en budgettaire effecten regeerakkoord
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Korte toelichting

De BTW is een indirecte belasting en wettelijk geregeld in de Wet op de omzetbelasting 1968. Ten aanzien van de tarieven moet ingevolge artikel 9
van deze Wet een onderscheid worden gemaakt tussen drie tarieven, te weten:
1. Het hoge tarief => 21% (Sinds 1 oktober 2012; hiervoor 19%)
2. Het lage tarief => 6%
3. Nihil => 0%
Het lage tarief, de 6%, wordt ingevolge het Regeerakkoord verhoogd naar 9%. Dit betekent dat onder meer de dagelijkse boodschappen, medicijnen,
boeken, (medische) hulpmiddelen, tickets voor dierentuinen/attractieparken/bioscopen/musea, kunstvoorwerpen en een bezoek aan de kapper of
fietsenmaker duurder worden. De gehele lijst kan worden geraadpleegd via Lijst I behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968.

Selectie nieuwsartikelen













Accountant - Belastingmaatregelen in regeerakkoord (10/10/2017)
AD - Ondernemers langs de grens vrezen trek naar Duitsland door btw-verhoging (8/10/2017)
De Limburger - Dit zijn de gevolgen voor Limburg van verhoging laag BTW-tarief (11/10/2017)
Provincie Limburg - Regeerakkoord: Limburg ziet kansen voor samenwerking (10/10/2017)
SConline - Regeerakkoord: Het venijn zit in de staart (10/10/2017)
Taxence - Fiscale plannen regeerakkoord (10/10/2017)
Taxlive - Regeerakkoord: Het venijn zit in de staart (10/10/2017)
1limburg - Gouverneur ziet kansen voor Limburg in regeerakkoord (10/10/2017)
1limburg - 'Limburg eindelijk erkend als grensregio' (10/10/2017)
1limburg - Limburgse Kamerleden blij met regeerakkoord: 'Veel Limburg' (10/10/2017)
1limburg - Nieuwe kabinet: Werken over grens moet makkelijker (10/10/2017)
1limburg - Regeerakkoord: Verbod op criminele motorbendes (10/10/2017)
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Grenseffecten

De nationale wetgeving ten aanzien van dit dossier heeft verschillende potentiële grenseffecten. Een selectie van de ex ante inschattingen:
 Het invoeren van de verhoging van het lage BTW tarief werkt belemmerend voor de economische groei van de grensregio (voornamelijk aan
de Nederlandse zijde)
 Het vestigingsklimaat voor bepaalde ondernemingen (zoals supermarkten, drogisterijen) in de Nederlandse grensstreek (waaronder Limburg)
wordt versoberd
 De concurrentiesituatie tussen de Nederlandse ondernemingen en vooral de Duitse ondernemingen verandert
 Meer Nederlanders zullen vaker de grens oversteken (vooral naar Duitsland) om te winkelen
 Belgen en Duitsers zullen minder vaak de grens oversteken (naar Nederlandse winkels)
Deze grenseffecten worden nader uitgewerkt in de ITEM Quick Scan.

Opmerkingen
Tekst regeerakkoord:
“De ruimte om de belastingen op inkomen nog verder te verlagen wordt gevonden door een verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9%,
verdere vergroening van het belastingstelsel en door aftrekposten, waaronder de hypotheekrenteaftrek en de zelfstandigenaftrek, vanaf 2020 in 4
jaarlijkse stappen van 3%-punt te verlagen naar het basistarief. De opbrengst van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt volledig
gebruikt om de eigenwoningbezitters te compenseren door verlaging van het eigenwoningforfait. De regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’
wordt de komende 20 jaar stapsgewijs afgebouwd.”
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Beoordeling grenseffecten

Geef in de onderstaande tabel aan hoe belangrijk u de kwestie vindt waarover in de linker kolom een vraag wordt gesteld door op dezelfde regel
rechts het vakje in te vullen dat het meest met uw mening overeenkomt.

Vraag

Korte toelichting

Mate van belang

Relevant

Neutraal

Irrelevant

N.v.t.

☒

☐

☐

☐

Algemeen

Micro-Macro Niveau: In welke mate heeft het
dossier effecten op een kleine of grote groep
burgers/ondernemingen, etc. in de
grensprovincies?

Het dossier heeft in grote mate invloed op een grote
groep burgers en ondernemingen in de
grensprovincies.
Gemiddeld besteden huishoudens ongeveer 20
procent van hun budget aan goederen en diensten in
het lage btw-tarief. Sommige huishoudens geven
echter meer dan 20 procent van hun budget uit aan
goederen en artikelen in het lage btw-tarief (Nibud
2017). Consumenten in grensregio’s kunnen gebruik
maken van de mogelijkheid om de btw verhoging te
ontlopen. Ze zullen boodschappen doen in het
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buurland. Vooral bepaalde producten die voor de btw
verhoging in aanmerking komen zijn in Duitsland nu al
goedkoper (drogisterij artikelen). België is vanwege
hogere prijzen in mindere mate een alternatief.
Geografisch: In welke mate heeft het dossier
effect op grensstreken?

Het dossier heeft in grote mate effect op
grensstreken, waar de nabijheid van vooral Duitse
winkels kansen biedt om de btw- verhoging te
ontlopen (door boodschappen in het buurland).

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Europese integratie

In welke mate heeft het dossier effect op
vrijheden van personen, goederen, diensten,
en/of kapitaal?

De vier vrijheden zijn een reden waarom het verschil
in btw tot veranderingen van de concurrentie positie
van ondernemingen en het koop gedrag van
consumenten zou kunnen leiden. Aan de grens kan
het tot verschuivingen komen wat de mobiliteit van
personen betreft (winkelen), de inzet van kapitaal
(vestigingsklimaat) en de concurrentiesituatie van
winkels en dienstverleners. Dit zou ook negatieve of
positieve effecten op de werkgelegenheid langs de
grens kunnen hebben.

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM

8

In welke mate heeft het dossier effect op het
Europees Burgerschap?

Het dossier heeft in beginsel geen gevolgen voor het
Europees Burgerschap.

In welke mate heeft het dossier effect op de
goede verhoudingen van de grensprovincies
met de buren over de grens?

Het dossier heeft in beginsel geen gevolgen voor de
goede verhoudingen van de grensprovincies met de
buren over de grens. Als er nieuwe incentives komen
voor (hoofdzakelijk) Duitse ondernemingen om zich
dicht bij de grens te vestigen zal de coördinatie op het
gebied van ruimtelijke ordening (de vestiging van
winkelcentra) langs de grens belangrijker kunnen
worden. Gebeurt dat niet, zouden toekomstig meer
conflicten op het gebied van het vestigingsbeleid
kunnen ontstaan.

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

Grensoverschrijdende regionale concurrentiekracht

In welke mate heeft het dossier effect op de
socio-economische situatie van de grensregio
(werkloosheid, economische groei, milieu)?

Het dossier heeft mogelijk grote gevolgen voor de
socio-economische situatie van de grensregio, omdat
de maatregel de potentie heeft om de economische
groei aan de Nederlandse kant te beperken.
Verschillende branches in de achterban van MKBNederland vrezen bijvoorbeeld negatieve gevolgen.
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Door de verhoging van btw zou de concurrentiekracht
van Nederlandse winkels/supermarkten kunnen
worden verslechterd (mensen uit NL zullen
bijvoorbeeld sneller de grens over gaan om in het
buurland te gaan winkelen, mensen uit DE en BE
minder).
Dus het heeft potentiële gevolgen voor vooral de
supermarkten en drogisterijen langs de grens (vreest
bijvoorbeeld het Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel). Eerdere onderzoeken laten
een impact van btw-verhoging zien op omzet,
werkgelegenheid en weglekeffecten aan de grens.
Het kan anderzijds ook zorgen voor meer
verkeersstromen vanuit NL naar DE vooral in
grensgemeenten.
In welke mate beïnvloedt het dossier de
grensarbeid/grensmobiliteit?

De grensmobiliteit wordt mogelijk gestimuleerd en
geremd. Indien minder mensen vanuit DE of BE de
grens over zullen gaan om bijvoorbeeld te gaan
winkelen, zou het de mobiliteit vanuit NL naar DE/BE
kunnen verhogen.

In welke mate beïnvloedt het dossier het
grensoverschrijdend ondernemen?

Buitenlandse ondernemers in DE zullen geneigd zijn
om zich eerder dicht bij de grens te gaan vestigen als
hun concurrentie kracht in vergelijking met de
Nederlandse concurrenten toeneemt. Dat zou kunnen
leiden tot grotere verschuivingen van de omzet in de

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐
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grensregio.
In welke mate beïnvloedt het dossier
Euregionale onderwijsactiviteiten?

Het dossier heeft in beginsel geen gevolgen voor de
Euregionale onderwijsactiviteiten.

In welke mate beïnvloedt het dossier de
afstemming rondom sociaal beleid, milieu en
gezondheid in de grensregio?

Als meer Nederlanders over de grens boodschappen
gaan doen, zou dat ook gevolgen kunnen hebben voor
de verkeersstromen. Het kan bijvoorbeeld een
toename van het autoverkeer in verschillende
grensgemeenten betekenen.

In welke mate beïnvloedt het dossier het
vestigingsklimaat?

De maatregel heeft zeker effecten op het
vestigingsklimaat. De aanname is dat het minder
aantrekkelijk is om bepaalde winkels aan de
Nederlandse zijde van de grens te vestigen en
aantrekkelijker om dat in DE te doen.

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

Effecten op Grensoverschrijdende samenwerking en Euregionale cohesie

In welke mate beïnvloedt het dossier de
samenwerking van overheden, Euregionale
instellingen, ondernemingen, verenigingen,
burgers, etc.?

Als de btw verhoging tot nieuwe vestigingen langs de
grens in DE leidt, zou een grotere uitdaging kunnen
ontstaan voor de grensoverschrijdende afstemming
van het vestigingsbeleid/ruimtelijke ordening van
grensgemeenten. De behoefte om
grensoverschrijdend de verkoopoppervlakte te
coördineren zou kunnen toe nemen.
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Dossier 2
Werken moet lonen

Datum
26 november 2017

Kerngegevens

Regeerakkoord
Vertrouwen in de toekomst
Presentatie Regeerakkoord
Dinsdag 10 oktober 2017
Kabinetsperiode
2017 – 2021
Naam Kabinet
Rutte III
Partijen Kabinet
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

Het Regeerakkoord kent uiteenlopende maatregelingen. In het kader van deze ITEM Quick Scan is ervoor gekozen het voornemen dat werken moet
lonen te bespreken.

Selectie documenten




Regeerakkoord
Eindverslag Informateur Zalm
CPB - Analyse economische en budgettaire effecten regeerakkoord
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Korte toelichting

Een dienstbetrekking vormt vaak het centrale punt van iemands leven. Iemand die gedurende zekere tijd onder gezag persoonlijke arbeid doet
verrichten en hier loon voor ontvangt, heeft in Nederland een arbeidsovereenkomst. Niet iedereen heeft echter het privilege van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tegenwoordig moeten voornamelijk starters genoegen nemen met een arbeidscontract voor
onbepaalde tijd (Flexwerk). Een andere ontwikkeling is dat veel ‘werknemers’ tegenwoordig als zzp’er werken.
Ten aanzien van een dienstbetrekking moet niet alleen rekening worden gehouden met het arbeidsrecht, maar ook met onder andere het
socialezekerheidsrecht en het fiscale recht. Dit maakt een en ander vaak zeer complex.
Het nieuwe Kabinet beoogd dat werken moet lonen. Het Kabinet wilt derhalve onder andere dat de lasten op arbeid dalen, de werkgevers hun
werknemers verblijden met een loonsverhoging en dat er ruimte komst voor keuzevrijheid en meer maatwerk. Om een en ander te
bewerkstellingen, stelt het kabinet onder meer voor het ontslagrecht te versoepelen, de kleinere werkgever tegenmoet te komen in het geval van
loondoorbetaling bij ziekte en de ouderschapsverlofregelingen uit te breiden.

Selectie nieuwsartikelen











Accountant - Belastingmaatregelen in regeerakkoord (10/10/2017)
NOS - Nieuw kabinet wil belastingen met 5 miljard verlagen (29/9/2017)
Provincie Limburg - Regeerakkoord: Limburg ziet kansen voor samenwerking (10/10/2017)
PW - De gevolgen voor HR uit het Regeerakkoord (11/10/2017)
RTL Nieuws - Iedereen aan de vaste baan, die stiekem niet meer zo vast is (10/10/2017)
SConline - Regeerakkoord: Het venijn zit in de staart (10/10/2017)
Taxence - Fiscale plannen regeerakkoord (10/10/2017)
Taxlive - Regeerakkoord: Het venijn zit in de staart (10/10/2017)
Trouw - Nieuw kabinet maakt werken onder minimumloon mogelijk (18/10/2017)
1limburg - Gouverneur ziet kansen voor Limburg in regeerakkoord (10/10/2017)
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1limburg - 'Limburg eindelijk erkend als grensregio' (10/10/2017)
1limburg - Limburgse Kamerleden blij met regeerakkoord: 'Veel Limburg' (10/10/2017)
1limburg - Nieuwe kabinet: Werken over grens moet makkelijker (10/10/2017)
1limburg - Regeerakkoord: Verbod op criminele motorbendes (10/10/2017)

Grenseffecten

De nationale wetgeving ten aanzien van dit dossier heeft potentieel verschillende grenseffecten.
Een selectie:
 Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in Nederland heeft gunstige effecten voor de economische groei van de grensregio
 Het vestigingsklimaat voor ondernemingen in de Nederlandse grensstreek wordt versterkt
 De concurrentie tussen de Nederlandse ondernemingen/vervoerders en de Belgische en Duitse ondernemingen neemt toe
 Inwoners van België en Duitsland zullen eerder de grens oversteken, voornamelijk om in Nederland te komen werken (grensarbeiders)
Deze grenseffecten worden nader uitgewerkt in de ITEM Quick Scan.

Opmerkingen

Zie ook dossier 3 van de Grenseffectenrapportage 2017: Coördinatie Sociale zekerheid.
Tekst Regeerakkoord:
“Werkenden delen nog onvoldoende mee in het economisch herstel. De lasten op arbeid worden daarom fors verlaagd, waardoor (meer) werken
lonend(er) wordt. Maar meer koopkracht kan niet alleen afhankelijk zijn van lagere lasten. Er is gemiddeld genomen ruimte bij bedrijven om de lonen
te laten stijgen. Het zou goed zijn als werkgevers en werknemers ook afspraken maken over de modernisering van cao’s;
Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM
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-

ruimte voor maatwerk,
keuzevrijheid in de verdeling tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden,
en meer aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dat is ook de inzet van de Rijksoverheid als werkgever.

Beoordeling grenseffecten

Geef in de onderstaande tabel aan hoe belangrijk u de kwestie vindt waarover in de linker kolom een vraag wordt gesteld door op dezelfde regel
rechts het vakje in te vullen dat het meest met uw mening overeenkomt.

Vraag

Korte toelichting

Mate van belang

Relevant

Neutraal

Irrelevant

N.v.t.

☐

☒

☐

☐

Algemeen

Micro-Macro Niveau: In welke mate heeft het
dossier effecten op een kleine of grote groep
burgers/ondernemingen, etc. in grensprovincies?

Het dossier heeft invloed op een groep burgers en
ondernemingen in grensregio’s, omdat
veranderingen voor werknemers en werkgevers

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM
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ook invloed hebben op de inschattingen of
werken en ondernemen vanuit Nederland in de
buurlanden lont. Dat geldt ook voor werknemers
en werkgevers over de grens die een inschatting
maken of de Nederlandse arbeidsmarkt een optie
is.

Geografisch: In welke mate heeft het dossier
effect op de grensprovincies?

Het dossier heeft effect op de grensstreken,
omdat daar relatief gezien meer grensarbeid
voorkomt en werknemers en werkgevers
grensoverschrijdend actief zijn. Anders dan in
regio’s met een grote afstand tot de grens, zou op
positieve of negatieve maatregelen door een
verschuiving van werken of ondernemen over de
grens worden kunnen worden gereageerd.

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

Europese integratie

In welke mate heeft het dossier effect op
vrijheden van personen, goederen, diensten,
en/of kapitaal?

Het dossier heeft effect op (voornamelijk) de
vrijheid van personen en diensten. Het
veranderen van de voorwaarden van een
dienstverband in Nederland zou niet allen

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM
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gevolgen hebben voor Nederlanders woonachtig
in Nederland, maar ook voor grensarbeiders met
een woonplaats buiten Nederland. Hierdoor
zullen bijvoorbeeld meer of minder
inwoners/werknemers vanuit België en/of
Duitsland eerder in Nederland komen werken. En
de verhoudingen zullen meer of minder aansluiten
op de situatie in de buurlanden.

In welke mate heeft het dossier effect op het
Europees Burgerschap?

Het dossier heeft in beginsel geen gevolgen voor
het Europees Burgerschap. Hoewel de vraag
evident is, in hoeverre de maatregelen rekening
houden met Europees recht, bij voorbeeld de
Europese regels voor de coördinatie van de
sociale zekerheid of de dienstenrichtlijn (allebei
actueel in onderhandeling).

In welke mate heeft het dossier effect op de
goede verhoudingen van de grensprovincies met
de buren over de grens?

Het dossier heeft in beginsel geen gevolgen voor
de goede verhoudingen van de grensprovincies
met de buren over de grens. In verband met de
informatie dienstverlening voor grensarbeiders en
ondernemers kan men zich de vraag stellen, of
wijzigingen in het Nederlandse arbeidsrecht op
den duur duidelijk kunnen worden
gecommuniceerd. Als dat niet in een zekere mate
gebeurt, zou dit tot onzekerheden kunnen leiden
voor grensarbeiders en ondernemers die zich in

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM
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☒

☐

☒
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Nederland willen vestigen. Vooral moeten de
maatregelen worden getoetst aan verschillende
complexe situaties van grensarbeid. Bijvoorbeeld:
Zou een nieuwe bepaalde contractuele flexibiliteit
ook rekening houden met grensoverschrijdende
werknemers met arbeidsverhoudingen in twee
landen en de gevolgen daarvan bij werkloosheid
en ziekte?

Grensoverschrijdende regionale concurrentiekracht

In welke mate heeft het dossier effect op de
socio-economische situatie van de grensregio
(werkloosheid, economische groei, milieu)?

Het voornemen zou gevolgen kunnen hebben
voor de socio-economische situatie van de
grensregio. In bepaalde sectoren waar in de
grensstreken een tekort aan arbeidskrachten
heerst, zouden door aantrekkelijkere of minder
aantrekkelijke randvoorwaarden werknemers uit
de buurlanden sneller of minder snel op zoek gaan
naar een dienstbetrekking in Nederland. De
maatregelingen kunnen er derhalve toe leiden dat
werkgevers meer of minder (grens)werknemers in
dienst nemen. Daarom is een heldere analyse van
grenseffecten belangrijk.

In welke mate beïnvloedt het dossier de
grensarbeid/grensmobiliteit?

Zie ook de voorgaande vraag. Het betreft een
aaneenschakeling van gevolgen.

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐
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In welke mate beïnvloedt het dossier het
grensoverschrijdend ondernemen?

Buitenlandse ondernemers zullen sneller of
minder geneigd zijn om over de grens te gaan
ondernemen. Dat is afhankelijk van de
uiteindelijke details van het voornemen. Dit zal
moeten worden getoetst aan de huidige
belemmeringen en kansen voor ondernemers.

In welke mate beïnvloedt het dossier Euregionale
onderwijsactiviteiten?

Het dossier heeft in beginsel geen gevolgen voor
de Euregionale onderwijsactiviteiten.

In welke mate beïnvloedt het dossier de
afstemming rondom sociaal beleid, milieu en
gezondheid in de grensregio?

Zie ook de voorgaande vragen. Het betreft een
aaneenschakeling van gevolgen.
Sociaal beleid: veranderingen in het arbeidsrecht,
zoals meer contractuele flexibiliteit etc., hebben
gevolgen voor grensarbeiders vooral wanneer het
‘niet-standaard’ situaties betreft, zoals deeltijd
werk in twee landen. Dit geldt ook voor
belastingvraagstukken, sociale zekerheid bij ziekte
en werkloosheid. Een grenseffectenbeoordeling
van concrete maatregelen zou hier zeer belangrijk
zijn.

In welke mate beïnvloedt het dossier het
vestigingsklimaat?

Zie ook de voorgaande vragen. Het betreft een
aaneenschakeling van gevolgen.
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☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐
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Effecten op Grensoverschrijdende samenwerking en Euregionale cohesie

In welke mate beïnvloedt het dossier de
samenwerking van overheden, Euregionale
instellingen, ondernemingen, verenigingen,
burgers, etc.?

In de grensstreken werken de diensten op het
gebied van arbeidsbemiddeling, grensinfopunten
en andere overheden grensoverschrijdend aan de
informatieverstrekking richting grensarbeiders en
ondernemingen.
De effecten van wijzingen in het Nederlandse
arbeidsrecht moeten ook worden getoetst aan de
omstandigheden van grensarbeiders en
grensoverschrijdende ondernemingen. De
hiervoor genoemde instellingen moeten
vroegtijdig in het overleg worden geïntegreerd.
Vervolgens zou een omvattende en vroegtijdige
communicatie voor grensarbeiders en
ondernemers belangrijk zijn om te voorkomen dat
er onzekerheid ontstaat en grensarbeid wordt
belemmerd.

☐

☒
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Dossier 3
Openbaar vervoer

Datum
26 november 2017

Kerngegevens

Regeerakkoord
Presentatie Regeerakkoord
Kabinetsperiode
Naam Kabinet
Partijen Kabinet

Vertrouwen in de toekomst
Dinsdag 10 oktober 2017
2017 – 2021
Rutte III
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

Het Regeerakkoord kent uiteenlopende maatregelingen. In het kader van deze ITEM Quick Scan is ervoor gekozen het openbaar vervoer (OV) te
bespreken.

Selectie documenten




Regeerakkoord
Eindverslag Informateur Zalm
CPB - Analyse economische en budgettaire effecten regeerakkoord
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Korte toelichting

Naast een goed en betrouwbaar nationaal OV-netwerk moet uiteraard ook aandacht worden besteed aan een goed en betrouwbaar internationaal
OV-netwerk. Hoewel reeds verschillende vervoersbedrijven grensoverschrijdend OV aanbieden, is het waarborgen en het nader uitbouwen echter
noodzakelijk. Op dit moment kunnen wij de onderstaande grotere vervoerders in onze grensregio onderscheiden:
 Nederlandse- Spoorwegen (NS) => Nederland
 Arriva (a DB company) => Nederland
 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) => België
 De Lijn => België
 Deutsche Bahn (DB) => Duitsland
 ASEAG => Duitsland
 Flixbus => Benelux
Samen met onder meer de voormelde vervoerders, overheden en (grotere) werkgevers moet er hard worden gewerkt aan een grensoverschrijdend
OV-netwerk. Dit netwerk moet niet alleen goed en betrouwbaar zijn, maar moet bovenal op elkaar zijn afgestemd en gebruikersvriendelijk zijn. Dit
kan bijvoorbeeld worden bewerkstelligd aan de hand van één grensoverschrijdende kaart voor al het (grensoverschrijdend) vervoer.
Het nieuwe Kabinet, blijkens het Regeerakkoord, beklemtoont het belang van het OV en onderstreept namelijk het belang van het OV als alternatief
voor de auto. Ook worden er twee concrete grensoverschrijdende verbindingen genoemd die zouden moeten worden verbeterd.

Selectie nieuwsartikelen






Accountant - Belastingmaatregelen in regeerakkoord (10/10/2017)
FNV SPOOR - Kabinet breekt OV af en jaagt reiziger de file in (11/10/2017)
Metro - Treinkaartje duurder en reistijd mogelijk langer (11/10/2017)
Provincie Limburg - Regeerakkoord: Limburg ziet kansen voor samenwerking (10/10/2017)
SConline - Regeerakkoord: Het venijn zit in de staart (10/10/2017)
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SpoorPro - FNV: kabinet breekt openbaar vervoer af (11/10/2017)
Taxence - Fiscale plannen regeerakkoord (10/10/2017)
Taxlive - Regeerakkoord: Het venijn zit in de staart (10/10/2017)
1limburg - Gouverneur ziet kansen voor Limburg in regeerakkoord (10/10/2017)
1limburg - 'Limburg eindelijk erkend als grensregio' (10/10/2017)
1limburg - Limburgse Kamerleden blij met regeerakkoord: 'Veel Limburg' (10/10/2017)
1limburg - Nieuwe kabinet: Werken over grens moet makkelijker (10/10/2017)
1limburg - Regeerakkoord: Verbod op criminele motorbendes (10/10/2017)

Grenseffecten

De nationale wetgeving ten aanzien van dit dossier heeft verschillende grenseffecten. Een selectie:
 Het verbeteren van het (grensoverschrijdende) openbaar vervoer heeft gunstige effecten voor de economische groei van de grensregio
 Het vestigingsklimaat voor ondernemingen in de Nederlandse grensstreek (waaronder Limburg) wordt versterkt
 De concurrentie tussen de Nederlandse ondernemingen/vervoerders en de Belgische en Duitse ondernemingen neemt toe
 Inwoners van Nederland/België/Duitsland zullen eerder de grens oversteken, zowel om te winkelen als om te werken (grensarbeiders)
Deze grenseffecten worden nader uitgewerkt in de ITEM Quick Scan.

Opmerkingen

Zie ook dossier 5 van de Grenseffectenrapportage 2017: Belgische Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens.
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Tekst Regeerakkoord:
“Het openbaar vervoer moet in alle delen van Nederland een goed alternatief zijn voor de auto. Het belang van de reiziger staat daarbij voorop. Die
moet snel, comfortabel en veilig van A naar B kunnen reizen. Dat vraagt om betrouwbare en actuele reisinformatie, goede aansluiting op fiets, taxi
en auto en een veilig en gemakkelijk betaalsysteem.
- Om tot een regionaal geïntegreerd aanbod van trein, tram/metro en bus te komen worden meer sprinterdiensten op het hoofdrailnet toegevoegd
aan regionale OV-concessies. We richten ons daarbij op één of meer van de lijnen Apeldoorn-Enschede, Zwolle-Groningen/Leeuwarden en
Dordrecht-Breda (in combinatie met de Merwede-Lingelijn). NS mag net als alle andere marktpartijen aan deze regionale concessies meedoen.
- Met stedelijke regio’s maken we afspraken over cofinanciering van de verdere uitbreiding van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld via
lightrailverbindingen.
- We passen wet- en regelgeving aan zodat openbaar vervoer- en taxibedrijven flexibel en vraaggericht vervoer (‘mobility as a service’) kunnen
aanbieden. Provincies en vervoerregio’s die met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelsystemen willen
experimenteren, krijgen daarvoor de ruimte.
- Richting 2025, wanneer de concessie van de Nederlandse Spoorwegen voor het hoofdrailnet afloopt, wordt de optie voor meer marktopening
opengehouden. De eerste stap hierin is een evaluatie van de huidige prestaties in 2019. In deze tussentijdse evaluatie van de concessie van NS
bekijken we ook verschillende opties voor het eigendom en de exploitatie van stations na 2025.
- Als de NS de prestatie-indicatoren voor de HSL-Zuid voor de derde keer op rij niet haalt, zal het vervoer op de HSL-Zuid opnieuw worden
aanbesteed.
- ProRail wordt omgevormd tot een publiekrechtelijke ZBO met eigen rechtspersoonlijkheid. Dit heeft geen gevolgen voor de huidige rechtspositie en
arbeidsvoorwaarden van de werknemers.
- In aansluiting op de Belgische investering op de lijn Antwerpen-Hamont wordt het aansluitende traject Hamont-Weert, met cofinanciering van
regionale overheden, gereactiveerd voor personentreinen. We bekijken ook hoe we de verbinding vanuit Eindhoven naar Duitsland kunnen
verbeteren.
- Met het oog op de veiligheid van reizigers en personeel in het openbaar vervoer, wordt informatie over reis- en verblijfsverboden beter tussen de
verschillende vervoerders en handhavende instanties gedeeld.”
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Beoordeling grenseffecten

Geef in de onderstaande tabel aan hoe belangrijk u de kwestie vindt waarover in de linker kolom een vraag wordt gesteld door op dezelfde regel
rechts het vakje in te vullen dat het meest met uw mening overeenkomt.

Vraag

Korte toelichting

Mate van belang

Relevant

Neutraal

Irrelevant

N.v.t.

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Algemeen

Micro-Macro Niveau: In welke mate heeft het
dossier effecten op een kleine of grote groep
burgers/ondernemingen in de
grensprovincies?

Het dossier heeft in grote mate invloed op een
grote groep burgers en ondernemingen in de
grensprovincies, omdat grensoverschrijdend
openbaar vervoer een belangrijke factor is voor
grensoverschrijdend werken en ondernemen.

Geografisch: In welke mate heeft het dossier
effect op grensstreken?

Het dossier heeft in grote mate effect op de
grensstreek omdat de kwaliteit van het
grensoverschrijdende openbaar vervoer een

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM

25

een belangrijke factor is in verband met
vacatures in het buurland met name voor
mensen in grensgemeenten. Grensprovincies,
zoals de provincie Limburg, zijn sinds jaren in
gesprek met de Rijksoverheid over investeren in
de noodzakelijke uitbreiding van het spoor.
Aan de Duits-Nederlandse grens gaat het om
verbeteringen onder meer van de volgende
verbindingen:
Groningen, Groningen – Leer
Drenthe, Coevorden – Nordhorn
Overijssel, Hengelo – Bad Bentheim, Enschede –
Gronau
Gelderland, Arnhem – Düsseldorf, Nijmegen –
Kleef
Limburg, Venlo – Kaldenkirchen, Roermond –
Dalheim, Kerkrade – Aken, Heerlen – Aken
Er moet nader onderzocht worden op welke
wijze de voornemens in het regeerakkoord
rekening houden met de behoeftes in de
grensregio’s.

Europese integratie

In welke mate heeft het dossier effect op
vrijheden van personen, goederen, diensten,
en/of kapitaal?

Het dossier heeft in grote mate effect op
(voornamelijk) de vrijheid van personen,
diensten en goederen omdat het zonder

☒

☐
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grensoverschrijdend openbaar vervoer en
goede spoorverbindingen lastiger is om de
grens over te gaan. Zeker voor mensen die geen
auto hebben en/of kunnen rijden. Minder
mogelijkheden in de grensregio’s zou een
benadeling kunnen betekenen voor burgers en
ondernemingen in vergelijking met burgers in
niet-grensstreken.

In welke mate heeft het dossier effect op het
Europees Burgerschap?

Het dossier heeft in beginsel geen gevolgen
voor het Europees Burgerschap.

In welke mate heeft het dossier effect op de
goede verhoudingen met de buren over de
grens?

Een goed afgestemd openbaar vervoer met de
buren over de grens is een cruciale voorwaarde
voor de ontwikkeling voor een gezamenlijke
arbeidsmarkt, grensoverschrijdend onderwijs
en de ontwikkeling van een
grensoverschrijdende cultuurregio.

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Grensoverschrijdende regionale concurrentiekracht

In welke mate heeft het dossier effect op de
socio-economische situatie van de grensregio
(werkloosheid, economische groei, milieu)?

Het dossier heeft (in grote mate) gevolgen voor
de socio-economische situatie van de
grensregio, omdat het dossier enerzijds de
economische groei belemmerd (mensen zullen
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bijvoorbeeld minder snel ‘even’ de grens over
kunnen gaan om daar te gaan winkelen) en
anderzijds zorgt voor meer milieuvervuiling
omdat de mensen die niet zijn aangewezen op
het openbaar vervoer meer gebruik zullen
maken van hun auto.

In welke mate beïnvloedt het dossier de
grensarbeid/grensmobiliteit?

Indien meer mensen de grens over zullen gaan
om bijvoorbeeld te gaan winkelen, zullen de
winkeliers meer omzet/winst maken. Dit heeft
vaak tot gevolg dat werkgevers meer
werknemers in dienst nemen. Bovendien zullen
potentiele grensarbeiders, die zijn aangewezen
op het openbaar vervoer, wellicht toch niet
deze ‘stap’ durven te zetten indien er geen
goed en betrouwbaar grensoverschrijdend
vervoer is. Dit werkt derhalve belemmerend
voor de ontwikkeling van grensarbeid.
Andersom geldt uiteraard hetzelfde: hoe beter
het grensoverschrijdend openbaar vervoer, hoe
aantrekkelijker grensarbeid.

In welke mate beïnvloedt het dossier het
grensoverschrijdend ondernemen?

Ondernemers zullen sneller geneigd zijn om
over de grens te gaan ondernemen indien er
meer (buitenlandse) klanten zullen komen.

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐
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In welke mate beïnvloedt het dossier
Euregionale onderwijsactiviteiten?

Het dossier heeft gevolgen voor de Euregionale
onderwijsactiviteiten. Grensoverschrijdende
stages, gemeenschappelijke schoolprojecten,
uitwisseling van docenten: goede openbaar
vervoer verbindingen zijn vooral voor scholieren
en studenten zonder eigen auto een cruciale
voorwaarde voor grensoverschrijdende
mobiliteit

In welke mate beïnvloedt het dossier de
afstemming rondom sociaal beleid, milieu en
gezondheid in de grensregio?

Duurzame mobiliteit is vooral ook in verband
met klimaatdoelstellingen van de EU en de
lidstaten een cruciaal vraagstuk. Elektrificeren
van vervoersmiddelen geldt als een belangrijke
optie. Het uitbreiden van grensoverschrijdende
spoorverbindingen zou hier een belangrijke rol
kunnen spelen voor een low carbon
mobiliteitinfrastructuur in de grensregio’s.

In welke mate beïnvloedt het dossier het
vestigingsklimaat?

Zie ook de voorgaande vragen. Het betreft een
aaneenschakeling van gevolgen.

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM

☐

☒

☐

☐

☐

☒
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☐
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Effecten op Grensoverschrijdende samenwerking en Euregionale cohesie

In welke mate beïnvloedt het dossier de
samenwerking van overheden, Euregionale
instellingen, ondernemingen, verenigingen,
burgers, etc.?

Het dossier is een uitdaging voor overheden,
Euregionale instellingen in grensstreken, omdat
voornamelijk de overheden (althans de
overheidsinstellingen), vervoerders en
werkgevers van de verschillende landen meer
met elkaar moeten samenwerken. Actuele
projecten zoals Eurekarail (eurekarail.net) laten
zien hoeveel actoren getroffen worden door de
uitdaging. 4

☐

☒

☒

☐

4

Eurekarail is een project ter verbetering van spoorverbindingen in Zuid-Nederland: ”Er wordt hard gewerkt om het treinreizen in de Euregio aantrekkelijker te
maken. Hiervoor moeten het Nederlandse, Belgische en Duitse spoornetwerk beter op elkaar aansluiten. Allemaal met als doel dat forenzen makkelijker met de trein
naar hun werk aan de andere kant van de grens kunnen. Dat onze inwoners eerder de trein zullen kiezen voor bijvoorbeeld een bezoek aan familie in het Belgische of
Duitse grensgebied. En dat studenten probleemloos kunnen reizen tussen de verschillende universiteiten en hogescholen in deze regio.”
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Dossier 4
Gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik

Datum
26 november 2017

Kerngegevens

Regeerakkoord
Presentatie Regeerakkoord
Kabinetsperiode
Naam Kabinet
Partijen Kabinet

Vertrouwen in de toekomst
Dinsdag 10 oktober 2017
2017 – 2021
Rutte III
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

Het Regeerakkoord kent uiteenlopende maatregelingen. In het kader van deze ITEM Quick Scan is ervoor gekozen het gedoogd telen van wiet voor
recreatief gebruik te bespreken.

Selectie documenten




Regeerakkoord
Eindverslag Informateur Zalm
CPB - Analyse economische en budgettaire effecten regeerakkoord
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Korte toelichting

De overlast en criminaliteit die gepaard gaan met wietteelt zijn vaak aan de orde van de dag, met name in grensregio’s. Veel mensen kunnen hiervan
(ernstige) belemmeringen ondervinden. Het ‘fenomeen’ drugstoerisme maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. De afgelopen jaren is reeds in
diverse gemeenten geëxperimenteerd met verschillende methodes (denk bijvoorbeeld aan de ‘wietpas’) om deze ongewenste ontwikkelingen tegen
te gaan of in ieder geval tot een minimum te beperken. Dit heeft echter vaak niet tot het gewenste (en verwachte) resultaat geleid.
Derhalve is het nieuwe Kabinet voornemens om het telen van wiet voor recreatief gebruik toe te staan (als experiment in een paar gemeenten).
Verwacht wordt dat deze maatregel zal leiden tot minder overlast en bovendien de ‘kwaliteit’ van de drug zal verbeteren zodat er minder gevaar is
voor gezondheidsrisico’s.

Selectie nieuwsartikelen














Accountant - Belastingmaatregelen in regeerakkoord (10/10/2017)
Eindhovens Dagblad - Eindhoven wil meedoen aan experiment met legale wietteelt (2/11/2017)
Eindhovens Dagblad - Experimenten met wietteelt: nog veel addertjes onder het gras (1/11/2017)
De Volkskrant - Doorbraak: nieuwe kabinet staat experiment toe met wietteelt door de overheid (7/10/2017)
NOS - Nieuw kabinet wil proef met legale wietteelt (7/10/2017)
NRC - Gereguleerde wietteelt is test voor aanstaand kabinet (7/10/2017)
Provincie Limburg - Regeerakkoord: Limburg ziet kansen voor samenwerking (10/10/2017)
RTL Nieuws - Nieuw kabinet staat proef met legale wietteelt toe (7/10/2017)
SConline - Regeerakkoord: Het venijn zit in de staart (10/10/2017)
Taxence - Fiscale plannen regeerakkoord (10/10/2017)
Taxlive - Regeerakkoord: Het venijn zit in de staart (10/10/2017)
1limburg - Gouverneur ziet kansen voor Limburg in regeerakkoord (10/10/2017)
1limburg - Kabinet komt met proef voor legale wietteelt (7/10/2017)
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1limburg - 'Limburg eindelijk erkend als grensregio' (10/10/2017)
1limburg - Limburgse burgemeesters positief over wietplan kabinet (8/10/2017)
1limburg - Limburgse Kamerleden blij met regeerakkoord: 'Veel Limburg' (10/10/2017)
1limburg - Nieuwe kabinet: Werken over grens moet makkelijker (10/10/2017)
1limburg - Regeerakkoord: Verbod op criminele motorbendes (10/10/2017)

Grenseffecten

De nationale wetgeving van dit dossier heeft verschillende potentiele grenseffecten. Een selectie:
 Het invoeren van het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik heeft effecten voor het grensoverschrijdende drugstoerisme.
 De criminaliteit verbonden aan het telen van wiet zou in de grensregio’s kunnen afnemen, dat zou ook kunnen gelden voor de grensstreek in
Duitsland of België.
 Criminele activiteiten zouden aan de Duitse of Belgische kant toe kunnen nemen omdat het tot verplaatsingen vanuit Nederland komt.
 Nederlandse gemeenten zouden de proefprojecten met Duitse/Belgische gemeenten moeten coördineren.
 In het kader van de proefprojecten zou het versterken van de politiesamenwerking en grensoverschrijdende evaluatie belangrijker kunnen
worden.
Deze grenseffecten worden nader uitgewerkt in de ITEM Quick Scan.

Opmerkingen
Tekst regeerakkoord:
“Er komt wet- en regelgeving ten behoeve van uniforme experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Het kabinet komt
daartoe zo mogelijk binnen zes maanden met wetgeving. Deze experimenten wordt uitgevoerd in een aantal (middel)grote gemeenten (zes á tien).
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Doel van de experimenten is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan de coffeeshops toegeleverd kan worden
(gesloten coffeeshopketen) en wat de effecten hiervan zijn. De experimenten worden onafhankelijk geëvalueerd, waarna het kabinet beziet wat het te
doen staat.

Beoordeling grenseffecten

Geef in de onderstaande tabel aan hoe belangrijk u de kwestie vindt waarover in de linker kolom een vraag wordt gesteld door op dezelfde regel
rechts het vakje in te vullen dat het meest met uw mening overeenkomt.

Vraag

Korte toelichting

Mate van belang

Relevant

Neutraal

Irrelevant

N.v.t.

☒

☐

☐

☐

Algemeen

Micro-Macro Niveau: In welke mate heeft het
dossier effecten op een kleine of grote groep
burgers/ondernemingen, etc. in de
grensstreken?

Het dossier heeft in grote mate invloed op een
grote groep burgers en ondernemingen in de
grensprovincies, die te maken hebben met
specifieke problemen rond om wietteelt. Meer
of minder criminaliteit (ook
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grensoverschrijdend) in dit verband is uiteraard
belangrijk. En veiligere omgeving zou vooral ook
het woon en vestigingsklimaat positief kunnen
beïnvloeden.
Geografisch: In welke mate heeft het dossier
effect op grensstreken?

Het dossier heeft in grote mate effect op de
grensstreken, omdat hier veel
wietconsumenten en criminele actoren
grensoverschrijdend actief zijn.

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

Europese integratie

In welke mate heeft het dossier effect op
vrijheden van personen, goederen, diensten,
en/of kapitaal?

Het dossier heeft effect op (voornamelijk) de
vrijheid van personen, goederen en diensten.
Regelingen met betrekking tot de regulering en
legalisering van wietteelt in een lidstaat moeten
worden getoetst aan de Europese
voorwaarden.

In welke mate heeft het dossier effect op het
Europees Burgerschap?

Het dossier heeft in beginsel geen gevolgen
voor het Europees Burgerschap.
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In welke mate heeft het dossier effect op de
goede verhoudingen met de buren over de
grens?

Het dossier heeft gevolgen voor de goede
verhoudingen met de buren over de grens,
omdat er potentieel minder ‘spanningen’ zullen
zijn/ontstaan ten aanzien van onder meer
grensoverschrijdende criminaliteit rond de
wietteelt. Ook positieve ontwikkeling in het
kader van wiettoerisme zou de verhoudingen
over de grens kunnen verbeteren.

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Grensoverschrijdende regionale concurrentiekracht

In welke mate heeft het dossier effect op de
socio-economische situatie van de grensregio
(werkloosheid, economische groei, milieu)?

Het dossier zou gevolgen voor de socioeconomische situatie van de grensregio, omdat
minder drugscriminaliteit zou kunnen zorgen
voor een beter vestigingsklimaat in
grensgemeenten en economische groei.
Veiligere wietteelt zou evenals positieve
effecten kunnen hebben op de
volksgezondheid, ook van wietgebruikers over
de grens. De maatregel is in deze context zeer
relevant voor de autoriteiten in Duitsland en
Belgïe.
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In welke mate beïnvloedt het dossier de
grensarbeid/grensmobiliteit?

Een veiligere omgeving in de centra van
grensgemeenten zou kunnen betekenen dat
meer mensen de grens over zullen gaan om
bijvoorbeeld te gaan winkelen, zullen de
winkeliers meer omzet/winst maken met
positieve effecten voor de werkgelegenheid.

In welke mate beïnvloedt het dossier het
grensoverschrijdend ondernemen?

Illegale grensoverschrijdende activiteiten op het
gebied van wietteelt en wietverkoop zouden
worden verminderd.

In welke mate beïnvloedt het dossier
Euregionale onderwijsactiviteiten?

Het dossier heeft in beginsel geen gevolgen
voor de Euregionale onderwijsactiviteiten.

In welke mate beïnvloedt het dossier de
afstemming rondom sociaal beleid, milieu en
gezondheid in de grensregio?

Zie ook de voorgaande vragen. Het
verminderen van illegale wietteelt en verkoop
zou de kwaliteit van wiet kunnen verbeteren.
Grensoverschrijdend wiettoerisme houdt ook
verband met mogelijke positieve effecten op de
gezondheid van wietgebruikers uit de
buurlanden.

In welke mate beïnvloedt het dossier het
vestigingsklimaat?

Zie ook de voorgaande vragen. Het betreft een
aaneenschakeling van gevolgen.
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☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐
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Effecten op Grensoverschrijdende samenwerking en Euregionale cohesie

In welke mate beïnvloedt het dossier de
samenwerking van overheden, Euregionale
instellingen, ondernemingen, verenigingen,
burgers, etc.?

Uniforme experimenten in Nederland met het
gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik
moet goed gecommuniceerd en geëvalueerd
worden met de buurlanden (met name de
grensgemeenten in DE en BE). Dat betreft onder
andere de politiële samenwerking in verband
met verplaatsing van activiteiten en de
afstemming en gemeenschappelijke evaluatie
van instellingen op het gebied van de
gezondheidsverzorging.

☐

☒
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Dossier 5
Verbod op Outlaw Motorcycle Gangs

Datum
26 november 2017

Kerngegevens

Regeerakkoord
Presentatie Regeerakkoord
Kabinetsperiode
Naam Kabinet
Partijen Kabinet

Vertrouwen in de toekomst
Dinsdag 10 oktober 2017
2017 – 2021
Rutte III
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

Het Regeerakkoord kent uiteenlopende maatregelingen. In het kader van deze ITEM Quick Scan is ervoor gekozen het verbod op Outlaw Motorcycle
Gangs (OMG’s) te bespreken.

Selectie documenten




Regeerakkoord
Eindverslag Informateur Zalm
CPB - Analyse economische en budgettaire effecten regeerakkoord
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Korte toelichting

De vier bekendste motorbendes zijn:
1. Bandidos
2. Hell's Angels
3. Satudarah
4. No Surrender
Deze motorbendes kennen nationale en internationale afdelingen. Ze zorgen vaak voor ernstige overlast. Leden worden verdacht van afpersing,
mishandeling en drugsgebruik. Gebieden bij grenzen lijken door deze OMG’s ‘gebruikt’ te worden juist vanwege hun grensligging en de
mogelijkheden die de aanwezigheid van andere landen/ander jurisdictie met zich meebrengt.
Doordat het een grondrecht is om een verenging op te richten, is het de afgelopen jaren zeer moeilijk gebleken om deze motorclubs te verbieden.
Het nieuwe Kabinet wil hier echter verandering in brengen en wil derhalve deze OMG’s gaan verbieden omdat deze de samenleving ‘ontwrichten’.

Selectie nieuwsartikelen











Accountant - Belastingmaatregelen in regeerakkoord (10/10/2017)
De Limburger - Nieuw kabinet komt met verbod op criminele motorbendes (10/10/2017)
Elsevier - Kabinet kondigt verbod op criminele motorbendes aan (10/10/2017)
Pauw - Waarom Rutte III motorclubs gaat verbieden (12/10/2017)
Provincie Limburg - Regeerakkoord: Limburg ziet kansen voor samenwerking (10/10/2017)
SConline - Regeerakkoord: Het venijn zit in de staart (10/10/2017)
Taxence - Fiscale plannen regeerakkoord (10/10/2017)
Taxlive - Regeerakkoord: Het venijn zit in de staart (10/10/2017)
1limburg - Gouverneur ziet kansen voor Limburg in regeerakkoord (10/10/2017)
1limburg - 'Limburg eindelijk erkend als grensregio' (10/10/2017)
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1limburg - Limburgse Kamerleden blij met regeerakkoord: 'Veel Limburg' (10/10/2017)
1limburg - Nieuwe kabinet: Werken over grens moet makkelijker (10/10/2017)
1limburg - Regeerakkoord: Verbod op criminele motorbendes (10/10/2017)

Grenseffecten

De nationale wetgeving ten aanzien van dit dossier heeft potentieel verschillende grenseffecten. Een selectie:
 Het invoeren van een verbod op OMG’s heeft gunstige effecten op het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit en criminele
activiteiten aan de Nederlandse kant in grensregio’s


Het invoeren van een verbod op OMG’s leidt tot grensoverschrijdende verplaatsingen van de vestiging van motorbendes en meer criminele
activiteiten in buurlanden



De samenwerking van de politie met de buurlanden zal nog belangrijker kunnen worden om te voorkomen dat motorbendes net over de
grens weer actief worden



Door het gemeenschappelijke terug dringen van criminaliteit in de grensstreek zou het vestigingsklimaat voor ondernemingen kunnen
worden versterkt

Deze grenseffecten worden nader uitgewerkt in de ITEM Quick Scan.

Opmerkingen

Tekst Regeerakkoord
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“Er komt een verbod op Outlaw Motorcycle Gangs (criminele motorbendes). Dit verbod maakt deel uit van de ambitie van het kabinet om met een
integrale aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit te komen. Motorbendes ontwrichten de samenleving door intimidatie en
bedreiging van het lokale bestuur en door drugsoverlast, witwaspraktijken, fysiek geweld en tal van andere criminele activiteiten.”

Beoordeling grenseffecten

Geef in de onderstaande tabel aan hoe belangrijk u de kwestie vindt waarover in de linker kolom een vraag wordt gesteld door op dezelfde regel
rechts het vakje in te vullen dat het meest met uw mening overeenkomt.

Vraag

Korte toelichting

Mate van belangrijkheid

Relevant

Neutraal

Irrelevant

N.v.t.

☒

☐

☐

☐

Algemeen

Micro-Macro Niveau: In welke mate heeft het
dossier effecten op een kleine of grote groep
burgers/ondernemingen, in grensprovincies?

Het dossier heeft in grote mate invloed op een
grote groep burgers en ondernemingen in de
grensprovincies, omdat criminaliteit van
motorbendes vooral ook in grensprovincies een
rol speelt.
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Geografisch: In welke mate heeft het dossier
effect op grensstreken?

Het dossier heeft in grote mate effect op de
grensprovincies, omdat deze grensoverschrijdend
actief zijn. Door verplaatsingen hebben leden van
motorbendes in het verleden geprobeerd
nationale regels te omzeilen. Het bestrijden van
criminele motorbendes zou daarom – als er een
verbod in Nederland komt – een van de
gemeenschappelijke speerpunten van de
grensoverschrijdende politiesamenwerking.
Anders zijn positieve effecten in een Euregionale
perspectief moeilijk te bereiken.

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

Europese integratie

In welke mate heeft het dossier effect op
vrijheden van personen, goederen, diensten,
en/of kapitaal?

Het beperken van grensoverschrijdende
activiteiten van motorbendes moet worden
getoetst aan de vrijheden van burgers in de EU.
De internationale structuur van de motorbendes
maakt het volgens het Openbaar Ministerie
noodzakelijk dat activiteiten van alle
(ook buitenlandse leden) in Nederland zouden
moeten worden verboden.
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In welke mate heeft het dossier effect op het
Europees Burgerschap?

In welke mate heeft het dossier effect op de
goede verhoudingen van de grensprovincies
met de buren over de grens?

Het dossier heeft in beginsel geen gevolgen voor
het Europees Burgerschap. Hoewel het gaat om
het afstemmen van maatregelen met de
grondwettelijke rechten in de buurlanden. In de
Nederlandse grondwet staat dat iedereen een
vereniging mag oprichten. Dat grondrecht mag
alleen worden beperkt vanwege de openbare
orde. Als in de buurlanden de interpretaties van
grondwettelijke rechten en de aanpak in de deze
context verschillen, zou het tot
grensoverschrijdende verplaatsingen kunnen
leiden.

De problematiek van motorbendes vraagt om
een gecoördineerde aanpak in grensregio’s. Door
verplaatsingen en vestigingen van bepaalde
motorbendes door een verbod in Nederland over
de grens zouden er potentieel ‘spanningen’
kunnen ontstaan ten aanzien van onder meer de
aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit.

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐
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Grensoverschrijdende regionale concurrentiekracht

In welke mate heeft het dossier effect op de
socio-economische situatie van de grensregio
(werkloosheid, economische groei, milieu)?

Het voornemen zou gevolgen voor de socioeconomische situatie van de grensregio kunnen
hebben. In een positief scenario neemt de
veiligheid toe en ontstaat er een beter
leefklimaat, vestigingsklimaat en economische
groei. In een scenario waar criminele
motorbendes met hun activiteiten uitwijken naar
de buurlanden, zou de veiligheid uit een
grensoverschrijdend Euregionaal perspectief niet
toenemen.

In welke mate beïnvloedt het dossier de
grensarbeid/grensmobiliteit?

Het voornemen heeft geen directe gevolgen voor
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.
Werkzoekenden zouden minder geneigd zijn om
over de grens te gaan werken als er in bepaalde
gemeenten het gevoel van onveiligheid heerst
door de vestiging van criminele motorbendes.
Een verbod zou positieve effecten kunnen
hebben.

In welke mate beïnvloedt het dossier het
grensoverschrijdend ondernemen?

Ook buitenlandse ondernemers zullen minder
geneigd zijn om over de grens te gaan

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐
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ondernemen als er het gevoel van onveiligheid
heerst. Een verbod zou positieve effecten kunnen
hebben.

In welke mate beïnvloedt het dossier
Euregionale onderwijsactiviteiten?

Het dossier heeft in beginsel geen gevolgen voor
de Euregionale onderwijsactiviteiten.

In welke mate beïnvloedt het dossier de
afstemming rondom sociaal beleid, milieu en
gezondheid in de grensregio?

Door het grensoverschrijdende karakter van de
activiteiten en vestigingen van criminele
motorbendes kunnen kwesties rond de
grensoverschrijdende afstemming van
preventieve criminaliteitsbestrijding, jeugdzorg,
sociaal beleid, drugs, achterstandswijken en
belangrijke factor zijn. De vraag is in hoeverre het
beleidsvoornemen rekening houdt met de
uitdagingen in grensregio’s.

In welke mate beïnvloedt het dossier het
vestigingsklimaat?

Zie ook de voorgaande vragen. Het betreft een
aaneenschakeling van gevolgen.

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐
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Effecten op Grensoverschrijdende samenwerking en Euregionale cohesie

In welke mate beïnvloedt het dossier de
samenwerking van overheden, Euregionale
instellingen, ondernemingen, verenigingen,
burgers, etc.?

Het voornemen vraagt om een stevige
coördinatie tussen politie en justitie van de
buurlanden. De internationale structuur van de
motorbendes maakt het volgens het Openbaar
Ministerie noodzakelijk dat activiteiten van alle
(ook buitenlandse leden) in Nederland zouden
moeten worden verboden. Er zijn ook
Nederlanders lid van buitenlandse afdelingen.
Volgens het OM bezoeken buitenlandse leden
regelmatig Nederland, onder meer vanwege
grensoverschrijdende drugshandel. De effecten
van het beleidsvoornemen zijn daarom
afhankelijk van de afstemming tussen justitie en
politie in Nederland met de buurlanden. Dit
vraagt ook om een heldere inventarisatie van de
huidige grensoverschrijdende samenwerking en
of deze geschikt is voor de uitdagingen rond om
het verbod van criminele motorbendes.

☒

☐
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