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1. Inleiding
1.1. Het vervolg van 2016, huidige doelstelling en achtergrond
Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM levert
vanuit de wetenschap een bijdrage aan grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. Een van
ITEM’s onderzoeksactiviteiten waarmee een wetenschappelijke bijdrage wordt geleverd aan
grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking is de ontwikkeling en toepassing van een jaarlijkse
grenseffectenrapportage.
Wat zijn de effecten van nieuwe wetgeving op grensregio's? En hoe worden grensregio's beïnvloed
door bestaande wetgeving?
In 2016 heeft ITEM haar eerste grenseffectenrapportage gepubliceerd. Het onderzoek telde 10
dossiers, werd uitgevoerd door 19 onderzoekers en heeft geresulteerd in meer dan 300 pagina’s
waardevol onderzoek voor grensregio’s. In de Grenseffectenrapportage 2016 kwamen onderwerpen
aan bod uiteenlopend van belastingen tot tolheffingen, waarvoor de grenseffecten voor grensregio’s
(van bestaande en aankomende wetgeving) in kaart gebracht werden.
Het in kaart brengen van effecten voor grensregio’s is naar aanleiding van ITEM’s onderzoek
opgepikt door anderen. Zo heeft o.a. de Europese Commissie, naar aanleiding van de ITEM
grenseffectenrapportage 2016, interesse getoond in het instrument grenseffectenrapportage, onder
andere in de door ITEM ontwikkelde aanpak. Bij de voorbereiding van de Roadmap “Boosting
growth and cohesion in EU border regions” werd DG Regio door ITEM geadviseerd.
Inhoudelijk vormt de ITEM Grenseffectenrapportage 2016 de basis voor nadere actie en onderzoek
gericht op het verbeteren van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Zo werden in het kader
van het dossier Sociale zekerheid uit de grenseffectenrapportage in samenwerking met het Holland
Expat Center South, het Grensinfopunt Maastricht en City Deal Eurolab een tweetal
werkgeverssymposia georganiseerd. De ITEM informatiesessies die tijdens die werkgeverssymposia
gegeven werden, richtten zich op het grensoverschrijdend ziekmelden in Nederlands/Duits verband.
Ook in opvolging van de ITEM Grenseffectenrapportage 2016 werd in samenwerking met het
Europees Parlement een expert workshop georganiseerd die draaide om het Commissievoorstel tot
wijziging van Verordeningen 883/2004 en 987/2009. Tot slot blijven ook andere
dossieronderwerpen van de ITEM Grenseffectenrapportage 2016 actueel. Zo werd bijvoorbeeld de
rol van het UWV bij grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling onderzocht. Uit het dossier Erkenning
van beroepskwalificaties bleek dat er in de bestaande Europese wetgeving geen aparte
voorzieningen zijn voor de unieke situatie van grensarbeiders. ITEM is in dat kader gestart met een
haalbaarheidsstudie naar een grensregionale beroepenkaart. Het doel van deze studie is om een
instrument te ontwerpen waarmee erkenningsprocedures in grensregio’s zo snel en efficiënt
mogelijk kunnen verlopen.
Tot slot vroegen enkele dossieronderwerpen om verder onderzoek in een volgende
grenseffectenrapportage. Daarom komen twee dossiers uit 2016 terug in de rapportage van 2017.
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Het Dossier Belastingverdrag Nederland/Duitsland en het Dossier Sociale zekerheid worden opnieuw
behandeld in de ITEM Grenseffectenrapportage 2017.
De doelstelling van de ITEM grenseffectenrapportage 2017 is, evenals in 2016, om een bijdrage te
leveren aan:
de “ex ante” verkenning van mogelijke negatieve of positieve grenseffecten van geplande
wetgeving of beleidsinitiatieven; én
het “ex post” in kaart brengen van negatieve of positieve grenseffecten van bestaand beleid
of van bestaande wetgeving.
De grenseffectenrapportage kan gericht zijn op voornemens van de Europese Unie (EU) en/of van
nationale en/of regionale overheden.
Dit rapport is een samenvatting van de resultaten van ITEM’s Grenseffectenrapportage 2017 en
beschrijft de beoordeling van zes verschillende dossiers. De focus ligt in 2017 zowel op de
beoordeling van effecten voor grensregio’s van reeds (ex post) in werking getreden beleid of
wetgeving (Belastingverdrag NL/DE, nationale wetgeving derdelanders, NL wetgeving
belastingen/90% regeling) en het benoemen van gewenste of ongewenste effecten voor
grensregio’s. Daarnaast zijn ook voorstellen van de Europese Commissie in deze
grenseffectenrapportage meegenomen die ex ante worden geanalyseerd (EU Verordening
Coördinatie Sociale Zekerheid), en nationale maatregelen die nog niet van kracht zijn maar al wel
door het Parlement aangenomen zijn (Duitse Autobahntol, Belgische wetgeving identificatie van
reizigers). Voor twee dossiers werd dit jaar een vooronderzoek gedaan waaruit bleek dat de thema’s
in vervolgonderzoek uitgebreid onderzocht kunnen worden. In bepaalde dossiers is het beoordelen
van grenseffecten niet beperkt gebleven tot een analyse van wetgeving. Het beleid van
uitvoeringsinstanties, administratieve capaciteiten en regels kan namelijk evenzo een
belemmerende of positieve werking hebben en is derhalve in enkele dossiers ook onderzocht.
1.2. Voor wie is deze grenseffectenrapportage bedoeld?
De grenseffectenrapportage biedt aanvullende inzichten in nationale en EU initiatieven en streeft
ernaar om een waardevol instrument en hulpmiddel voor beleidsmakers te zijn bij het nemen van
beslissingen aangaande grensregio’s.
Ten eerste zou deze jaarlijkse grenseffectenrapportage van relevante dossiers de grensregio’s een
instrument kunnen verschaffen waarmee bestaande – of te verwachten – problemen beter in beeld
gebracht kunnen worden waardoor bijvoorbeeld het politieke debat inhoudelijk ondersteund kan
worden en tijdige bijsturing tijdens het parlementaire wetgevingsproces mogelijk is in de vorm van
aanpassing van een wetsvoorstel.
Ten tweede kan deze rapportage van toegevoegde waarde zijn voor de Europese Commissie in het
kader van de eigen ex ante “impact assessment” en voor de evaluatie van bestaande wetgeving. Tot
slot kan de rapportage evenzo voor de lidstaten of regionale wetgever een bijdrage leveren voor een
betere ex ante en ex post evaluatie van wetgeving en beleid.
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2. Methode
2.1 Afbakening
Definitie
Met grensregio’s worden de grensoverschrijdende streken in de Nederlandse, Belgische en Duitse
grens bedoeld. De definitie wordt in deze rapportage per gekozen onderwerp nog verder
gedefinieerd. De achterliggende gedachte bij deze specifieke definiëring is dat er nauwelijks
generieke oorzaken van effecten voor grensregio’s in algemene zin geconstateerd kunnen worden.
De oorzaak van problemen komt bijvoorbeeld voort uit de nationale omzetting en toepassing van
Europees recht en de mate van afstemming tussen buurlanden. Ondanks dat Europese wetgeving al
jaren bestaat, ontstaan er diverse belemmeringen door de manier waarop lidstaten het EU-recht
geïmplementeerd hebben, door de kwaliteit van het nationale recht en door de uitvoering in de
praktijk. Derhalve is ITEM’s aanpak een pleidooi voor meer bottom-up inspanningen uit en voor de
grensregio’s waarbij effecten voor specifieke grensregio’s verder onderzocht dienen te worden. De
ervaringen uit de eerste ronde in 2016 hebben laten zien dat er bij nationale en Europese
instellingen interesse bestaat voor doelgerichte onderzoeken op Euregionaal niveau.
Meer grenstoetsen
De grenseffectenrapportage van ITEM is complementair aan verschillende beoordelingen die op
Europees, nationaal en regionaal niveau zijn uitgevoerd (dan wel in voorbereiding zijn). Tabel 1 laat
zien welke “impact assessment” tools op verschillende niveaus toegepast dan wel voorbereid
worden. Deze instrumenten lijken echter niet geschikt om de effecten van wetgeving voor specifieke
grensregio’s te monitoren.
‘Brussel’ ontbreekt het bijvoorbeeld aan gedetailleerde kennis per regio over de te verwachten (of al
bestaande) 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.
Ook ligt het niet in de lijn der verwachting dat een vakdepartement op nationaal niveau over
detaillistische kennis van alle grensregio’s beschikt. Het is bijvoorbeeld in Duitsland nauwelijks
mogelijk dat de Federale Regering in Berlijn een ex ante beoordeling zou kunnen uitvoeren voor de
situatie aan de grens met negen buurlanden. De diversiteit van bepaalde effecten is te groot. Dus is
er behoefte aan kleinschalige bottom-up grenstoetsen uit het perspectief van individuele
grensregio’s. Deze zouden in de toekomst de bouwstenen kunnen zijn voor een nationale analyse,
om de gevolgen van wetgeving en beleid beter in beeld te brengen.
Grensregio’s hebben behoefte aan een structurele analyse maar het ontbreekt ze vaak aan de tools
en know-how. ITEM’s Grenseffectenrapportage zou ook in 2017 een bijdrage kunnen leveren aan
specifieke analyses voor grensregio’s en als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. ITEM heeft de
methode en aanpak zowel in 2016 als in 2017 op verschillende conferenties onder de aandacht
gebracht. Een veelvoud aan onafhankelijke en uitgebreide grenstoetsen zou een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan de toetsing van Europese wetgeving (ex ante impact assessment) en het
evalueren van de werking ex post. En misschien nog belangrijker; het zou op nationaal niveau een
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belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de evaluaties uitgevoerd door nationale en regionale
overheden en wetgevers.
Tabel 1: Effecten beoordeling – verschillende instrumenten

Instrument
Europese
Commissie

Toepassing
Regulatory Impact
Assessment

Besluitfase
Toetsing van een
Commissievoorstel
voor een
beleidsstrategie of
wetgeving

Nationale Regering
Nederland

Discussie over
grenseffectentoetsing
voorafgaand aan
nationale/Europese
wetgeving/beleid
Voornemen: toetsen
van grenseffecten van
provinciale besluiten
Toetsen van
territoriale effecten
van EU wetgeving

Nationaal Ex Ante
Onderdeel van een
voorstel van
vakdepartementen

Toetsen van
grensoverschrijdende
projecten/beleid

Ex ante

Toetsen van
grenseffecten van
relevante Europese,
nationale en
regionale
wetgeving/beleid

Ex ante en ex post

Provincie Limburg
Interne grenstoets
ESPON Quickscan
ARTS
Territorial Impact
Assessment
EURO
Institut/Center for
Cross Border
Studies, Impact
Assessment Toolkit
for cross-border
cooperation
ITEM
Annual Crossborder Impact
Assessment

Methode

Ex ante

Ex ante

Doelstelling/focus
Kosten-baten analyse,
werkgelegenheid, Europese
concurrentie,
duurzaamheid,
Territoriale dimensie (tot
nu toe bescheiden)
Afstemming nationaal
beleid/grenssituatie,
Afstemming omzetting
Europees recht op
omzetting in buurlanden
Voorkomen van negatieve
grenseffecten door
provinciaal beleid
Het verbeteren van de
impact assessments van de
Europese Commissie en de
lidstaten
Het verbeteren van
projecten, programma’s

Het in kaart brengen van
de effecten van wetgeving
en beleid op de
grensmobiliteit in brede zin
(Focus in 2017 op regio
BE/NL/DE)
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2.2 Methodische vraagstellingen
Wat is een grensregio?
Het onderzoeksgebied van deze rapportage in brede zin zijn de grensregio’s langs de
Duitse/Nederlandse/Belgische grens. Per dossier wordt de onderzochte “grensregio” nader
gedefinieerd. Voor de Duitse tol, de studentenmobiliteit en de identificatie van reizigers is dat
bijvoorbeeld de geografie van de Euregio Maas-Rijn. Het onderzoek naar het Belastingverdrag
Nederland-Duitsland richt zich overeenkomstig op het grensgebied Nederland/Duitsland. Het dossier
sociale zekerheid richt zich in het algemeen op grensgebieden waar grensoverschrijdende arbeid
plaatsvindt terwijl de 90% regeling zich concentreert op de NUTS3/COROP gebieden die direct langs
de Nederlands/Belgische en Nederlands/Duitse grens liggen. Belangrijk is dat het perspectief niet
nationaal is. De nationaal gedefinieerde grensstreek – zoals de Provincie Limburg – heeft begrijpelijk
in eerste instantie een nationale kijk op de grens. Het eigen nadeel – bijvoorbeeld in het geval van
ongelijke accijns – kan ook een voordeel voor de Belgische of Duitse buren betekenen. Daarom is het
onderzoeksgebied van ITEM’s Grenseffectenrapportage in eerste instantie niet de grensregio, maar
de grensoverschrijdende Euregio. Deze aanpak die we 2016 hebben gekozen, vormt ook de basis
voor het onderzoek in 2017.
De Euregio als benchmark?
Euregio’s en andere grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden formuleren strategieën en
programma’s waarin prioriteiten voor een verbetering van grensoverschrijdende situaties,
benoemd worden. Bij een aantal dossiers van ITEM’s Grenseffectenrapportage 2017 was het
mogelijk het perspectief en de doelstellingen van grensoverschrijdende regio’s als benchmark voor
gewenste of ongewenste effecten te hanteren. Voor sommige onderwerpen werd aan de
geografische afbakening een aanvullend element toegevoegd.

Figuur 1 Grensoverschrijdende
samenwerkingsverbanden aan de grens
(BE/NL/DE/LU) Bron: DG Regio
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2.3 Onderzoekthema’s, principes, benchmarks en indicatoren
De ITEM Grenseffectenrapportage spitst zich ook in 2017, per dossier, toe op de volgende drie
thema’s:
1. de grensoverschrijdende effecten vanuit het perspectief van burgers, verenigingen en
ondernemingen gerelateerd aan de doelstellingen en principes van de Europese Integratie
(vrijheden, burgerschap, non-discriminatie);
2. de grensoverschrijdende effecten op de socio-economische ontwikkeling/duurzame
ontwikkeling;
3. de grensoverschrijdende effecten op Euregionale cohesie en grensoverschrijdende
governance structuren (samenwerking overheden, burgers, ondernemers, etc.).
Het is mogelijk een discussie op gang te brengen over de mogelijke effecten van wetgeving voor de
individuele posities van werknemers of werkgevers. In een aantal van de dossiers werd onderzocht,
welke effecten wetgeving – of de toepassing daarvan – heeft op de vrijheden van burgers en
ondernemingen in een grensoverschrijdende context (bijvoorbeeld de Nederlandse 90% regeling). In
hoeverre zijn maatregelen in strijd met de principes van non-discriminatie (1) zoals beschreven in
het EU verdrag of gedefinieerd door richtlijnen, verordeningen en jurisprudentie?
ITEM heeft dit jaar ook, sterker dan in 2016, gekeken naar de gevolgen van wetgeving voor de
Euregionale economische ontwikkeling als het gaat om de omzetting van bepaalde nationale wetten
(bijvoorbeeld de Duitse tol, reizigers identificatie). Hoe zullen burgers, autobezitters op de
introductie van een tol reageren? Wat zijn de gedragsveranderingen en wat zou dat voor de
Euregionale economie kunnen betekenen? Wat betekent het voor de duurzame ontwikkeling,
bijvoorbeeld voor de milieusituatie van dorpen, als er nieuwe sluiproutes voor het autoverkeer
ontstaan?
Tot slot, hebben de onderzoekers zich per dossier ook de vraag gesteld, wat een bepaalde maatregel
betekent voor de Euregionale cohesie, de samenwerking van instanties, ondernemers, de contacten
en het bewustzijn van burgers wat grensoverschrijdende activiteiten betreft. Dat speelt een
belangrijke rol bij de beoordeling van de verhoudingen tussen de inrichting en de organisatie van
Euregio’s en het Euregionale bewustzijn – de mindset – van burgers.
De ITEM-onderzoekers hebben zoveel mogelijk voor elk onderwerp getracht te beschrijven wat de
gevolgen zijn ten aanzien van de drie benoemde thema’s (burgerschap/Europese Integratie,
economische ontwikkeling en Euregionale cohesie). Onderwerp van onderzoek waren hiervoor de
verdragen, richtlijnen en verordeningen maar ook de toepassing in de praktijk. De politieke visie,
geformuleerd door een Euregio, van een zeer mobiele grensoverschrijdende arbeidsmarkt, kon
evenzo van toepassing zijn. Ten slotte formuleerden de onderzoekers indicatoren waarmee getoetst
kon worden of wetgeving of andere regels “good practice” mogelijk maken dan wel belemmeren.
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Tabel 2: Voorbeelden van principes, benchmarks en indicatoren
Doelstelling/principes

Good practice/benchmark

Indicatoren

Europese Integratie,
Europees
Burgerschap,
Non-discriminatie

Geen grenscontroles, open
arbeidsmarkt, makkelijke
erkenning diploma’s, goede
afstemming sociale
zekerheden, belastingen
Grensoverschrijdende
initiatieven vestiging
bedrijven, Euregionale
arbeidsmarkt strategie,
grensoverschrijdende
ruimtelijke planning
Functioneren van
Grensoverschrijdende
diensten, samenwerking
organisaties,
afstemmingsprocedures,
verenigingen

Hoeveelheid grenscontroles,
grenspendel, duur en kosten erkenning
diploma’s, toegang huizenmarkt, etc.

Regionale
concurrentiekracht,
Duurzame
ontwikkeling
grensregio
Grensoverschrijdende
samenwerking/
”Good Governance”,
Euregionale cohesie

Euregionaal: BBP, werkloosheid,
kwaliteit grensoverschrijdende cluster,
milieu vervuiling (emissies), armoede

De hoeveelheid grensoverschrijdende
instellingen, de kwaliteit van
samenwerking (in vergelijking met het
verleden) de ontwikkeling van
Euregionale governance structuren,
hoeveelheid en kwaliteit
grensoverschrijdende projecten

2.4 De dossiers voor de Grenseffectenrapportage 2017
ITEM heeft eind 2016/begin 2017 een enquête uitgezet onder professionals en ambtenaren die zich
bezig houden met grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. Door middel van deze enquête
werd gevraagd naar actuele thema’s of wetgeving die op dat moment verdere analyse zouden
behoeven.
Naar aanleiding van ITEM’s uitgezette enquête zijn 18 inzendingen ontvangen van diverse partners
(grensinfopunten, regionale overheden, Euregio’s, vakbonden). Ook via andere kanalen werden
onderwerpen aangedragen. Na een screening van de ingezonden dossiers en thema’s werden acht
onderwerpen gekozen. Voor deze keuze maakte de door ITEM opgerichte Werkgroep
Grenseffectenrapportage, bestaande uit medewerkers van diverse ITEM-partnerorganisaties,
gebruik van een analysetool die ook in 2016 toegepast werd. Zo heeft ITEM’s werkgroep bij de
samenstelling van de zes (plus twee vooronderzoeken) onderwerpen gekeken naar de actualiteit van
een kwestie, naar de relatie tot ITEM’s onderzoeksfocus, naar het aantal aangedragen verzoeken in
relatie tot een onderwerp en naar de diverse onderzoeksthema’s van bepaalde onderwerpen.
Dit heeft ertoe geleid dat sommige dossiers gefocust zijn op specifieke financiële effecten met name
voor
grensarbeiders
en
ondernemers
(Belastingverdrag
Nederland-Duitsland/90%
regeling/coördinatie sociale zekerheid), terwijl andere vooral toezien op de effecten voor de
economische ontwikkeling (Duitse tol, Belgische reizigersidentificatie) en weer andere op de
Euregionale samenwerking en cohesie. ITEM heeft ook weer gebruik gemaakt van haar
samenwerking met andere partijen en ook studenten laten mee denken bij de tweede
grenseffectenrapportage in 2017. Het resultaat daarvan was een bijzonder dossiervooronderzoek
door een team van studenten van Fontys Hogeschool over de inrichting van Euregio’s en de
Euregionale mindset van burgers. Ook bij andere dossiers heeft de betrokkenheid van studenten een
belangrijke rol gespeeld.
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Tabel 3: Thema’s van de Grenseffectenrapportage 2017
Nr.
Onderwerp
Specificatie
Dossiers
1.
De potentiële effecten van
de Duitse tolheffing voor
personenauto’s op
grensregio’s
2.

Belastingverdrag
Nederland-Duitsland

3.

Sociale zekerheid

4.

Grensoverschrijdende
(im)mobiliteit van
studenten uit derde landen
in de Euregio Maas-Rijn

5.

Belgische Wet betreffende
de verwerking van
passagiersgegevens

6.

Kwalificerende
buitenlandse
belastingplicht (‘90%
regeling’): Een
kwantitatieve ex-ante
effectenbeoordeling

Onderzoek gericht op de potentiële effecten van de
voorgestelde Duitse tolregeling. Het dossieronderzoek
omvat een enquête die uitgezet werd bij Nederlandse en
Belgische automobilisten en interviews met Duitse experts
op het gebied van toerisme, marketing en detailhandel.
Opvolging van de ITEM Grenseffectenrapportage 2016 door
het maken van een vergelijking tussen de inkomenssituatie
van de grenswerknemer (NL/DE) en zijn ‘buurman in de
straat’ en ‘collega op de werkvloer’.
Onderzoek gericht op het ex-ante analyseren van de
voorgestelde wijzigingen van EG-Verordeningen 883/2004
en 987/2009. De focus wordt gelegd op
grensoverschrijdende sociale zekerheid bij langdurige zorg,
werkloosheidsuitkeringen, gezinsuitkeringen en sociale
uitkeringen voor economisch niet-actieve mobiele EUburgers.
Analyse en evaluatie van het Europese en nationale
studentenmigratiebeleid vanuit Euregionaal perspectief. In
het bijzonder wordt onderzocht of sprake is van een
‘grensregionadeel’ voor studenten uit derde landen
waardoor zij meer obstakels ervaren dan studenten die in
één en dezelfde lidstaat wonen, werken en studeren.
Dossieronderzoek gericht op het evalueren van de
potentiële impact van de voorgestelde Belgische maatregel
inzake de verwerking van passagiersgegevens op de
grensoverschrijdende mobiliteit. Het dossier is er daarnaast
op gericht mogelijke conflicten tussen de voorgestelde
maatregel en het Europese recht te identificeren.
Analyse van niet-ingezeten werknemers in Nederland per 1
december 2014. Het doel van het onderzoek is om een
inschatting te maken van de potentiële
grensoverschrijdende impact van de kwalificerende
buitenlandse belastingplicht (90% regel) die op 1 januari
2015 in werking trad.

Vooronderzoeken door studententeams
Euregionale mindset in
Een Enquête over het Euregionale bewustzijn van burgers in
1.
twee Euregio’s
de Euregio Maas-Rijn en euregio rijn-maas-noord
2.

Methode

Ex-ante analyse van de
effecten van de algemene
verordening
gegevensbescherming in
Limburg
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De potentiële effecten van de Duitse tolheffing voor personenauto's op
grensregio's
1.

Inleiding

In het coalitieakkoord van de Duitse Bondsregering (tot september 2017) was sprake van een met
het Europese recht conforme tolheffing voor personenauto's, waarmee we eigenaren van
personenauto's met een niet-Duits kenteken willen betrekken bij de financiering van extra uitgaven
voor het snelwegennet, zonder voertuigen met een Duits kenteken hoger te belasten dan vroeger.1
De aankondiging van een belasting voor uitsluitend niet-Duitse voertuigbezitters heeft van begin af
aan tot levendige debatten geleid. Hoewel de Commissie haar bezwaren heeft herroepen door het
beëindigen van een inbreukprocedure, blijft er grote twijfel bestaan over de verenigbaarheid met
het Europees recht. Bovendien is er onenigheid over de vraag of de infrastructuurheffing (hierna:
tolheffing) überhaupt noemenswaardige inkomsten voor de Duitse infrastructuur kan realiseren.
Tegen de achtergrond van deze fundamentele punten van kritiek houdt dit dossier zich op de eerste
plaats bezig met de mogelijke consequenties van de tolheffing in grensregio's. In het voorbeeld van
de Euregio Maas-Rijn (hierna: EMR) bekijken we de potentiële effecten van de Duitse tolheffing voor
grensoverschrijdende kwesties. Grensregio's zijn de plaatsen waar de Europese gedachte levend
wordt gehouden en de voordelen van Europa aanwezig zijn in het dagelijks leven van de mensen. Er
bestaan allerlei privé- en economische contacten over de grenzen heen. De grensoverschrijdende
vervlechting en de bilaterale interacties zijn onmisbaar geworden voor de economie en het
samenleven. Vooral in deze regio's zou de tolheffing de voortgang van de Europese integratie en de
euregionale vervlechting kunnen schaden: Komen de Nederlanders en Belgen nu minder vaak naar
Duitsland om te winkelen of vakantie te vieren? Krijgen ondernemers aan de Duitse kant van de
grens te maken met omzetderving van klanten uit de buurlanden? Zullen de investeringen in het
grensgebied teruglopen? Hoe gaan grenspendelaars en kleine en middelgrote bedrijven uit België en
Nederland die grensoverschrijdend actief zijn om met de stijgende kosten? Nemen de Belgische en
Nederlandse automobilisten binnenwegen in plaats van de snelweg? Wat betekent deze tolheffing
voor de euregionale vervlechting?

2.

De Duitse tolheffing: Chronologie en vormgeving

2.1 Chronologie
Een centraal thema van de CSU in de verkiezingsstrijd voor de Bondsdagverkiezingen in 2013 was de
invoering van een infrastructuurheffing voor buitenlandse personenauto's op Duitse snelwegen. Met
het in november 2013 gesloten coalitieakkoord tussen CDU/CSU en SPD besloot de huidige Duitse
regering tot de invoering van een tolheffing (zie hierboven). De Bondsdag keurde in maart 2015 de
desbetreffende wet tot invoering van een infrastructuurheffing goed, ondanks bestaande twijfel
over de verenigbaarheid met het Europese recht en de inkomstenberekening. In mei 2015 werd, na
toestemming van de Bondsraad, de nationale wetgevingsprocedure met succes afgerond.

1

Duitse Bondsregering: Deutschlands Zukunft gestalten. Coalitieakkoord tussen CDU, CSU en SPD. 18e wetgevingsperiode.
Berlijn 2013. Pag. 9
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De Europese Commissie leidde echter in september 2015 een inbreukprocedure in vanwege
aanzienlijke bedenkingen op grond van Europees recht met betrekking tot een mogelijke
discriminerende werking van de tolheffing. Op dat moment argumenteerde de Commissie als volgt:
De Duitse voorschriften voorzien voor voertuigen met een Duits kenteken in een aftrek van de
jaarlijkse motorrijtuigenbelasting ter hoogte van het exacte bedrag van de tolheffing. Dit zou
– echter uitsluitend voor de in Duitsland geregistreerde voertuigen – tot een de facto
ontheffing van de tolheffing leiden. [...] Een wegengebruiksbelasting die de jure of de facto
alleen geheven wordt van buitenlanders, zou een discriminatie vormen en daarmee inbreuk
maken op de verdragen van de EU.2
In december 2016 maakten de Duitse Bondsminister van Verkeer en Digitale infrastructuur
Alexander Dobrindt (CSU) en EU-commissaris voor Vervoer Violeta Bulc bekend dat zij een akkoord
hadden bereikt. Men was het eens geworden over enkele wijzigingen, die de problemen met het
Europees recht zouden verhelpen. Bij deze wijzigingen ging het met name om een aanpassing van de
staffeling van de kortetermijnvignetten van drie naar vijf categorieën, en de tariefhoogte ervan,
evenals een verlaging van de belasting voor personenauto's uit de Euro 6-klasse. De wijziging werd in
januari 2017 door de Bondsdag goedgekeurd. In maart 2017 stemde de Bondsraad ermee in, echter
met een kritische kanttekening in het desbetreffende advies:
De infrastructuurheffing werpt hindernissen op tussen Duitsland en zijn Europese buren.
Vooral de grensregio's, waar op dit moment een veelheid van handelsbetrekkingen en
dagelijkse contacten invulling geven aan de Europese gedachte, zijn hiervan de dupe. De
invoering van een infrastructuurheffing is en blijft ook met de wijzigingen van de onderhavige
wet een belasting vormen voor de grensoverschrijdende samenwerking en brengt de
resultaten van de Europese integratie tot nu toe in gevaar.3
Nadat de deelstaten die zich tegen de tolheffing verzetten tevergeefs een beroep deden op het
bemiddelingscomité tussen Bondsdag en Bondsraad, trad de wet in werking. Daarop staakte de
Europese Commissie in mei 2017 de inbreukprocedure tegen Duitsland, aangezien Duitsland door
middel van de wijzigingen tegemoet was gekomen aan de bezwaren met betrekking tot discriminatie
van buitenlanders. Op dit moment (zomer 2017) wordt ervan uitgegaan dat de tolheffingsplannen
ten uitvoer zullen worden gebracht.
2.2 Vormgeving4
De tolheffing voor personenauto's moet in eerste instantie door zowel eigenaren van auto's met een
Duits kenteken als eigenaren van buitenlandse personenauto's worden betaald. Duitse autobezitters
krijgen echter via de motorrijtuigenbelasting een compensatie van minstens dezelfde hoogte als de
heffing. Eigenaren van Euro 6-voertuigen profiteren er zelfs van, aangezien de belastingcompensatie
hoger zal uitvallen dan de berekende tolheffing. Bezitters van voertuigen met een Duits kenteken
moeten een infrastructuurheffing betalen. De tolheffing geldt voor ingezetenen dus niet alleen voor
2

Europese Commissie: Persbericht van 29-9-2016: EU-Kommission verklagt Deutschland wegen Maut. Brussel 2016.
Duitse Bondsdag. Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Infrastrukturabgabengesetzes. Stellungnahme des
Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung. Berlijn 2017. Pag. 1
4
Bronnen en nadere informatie: Gesetz zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von
Bundesfernstraßen i.V.m. Erstes Gesetz zur Änderung des Infrastrukturabgabengesetzes.
3
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de snelwegen. Daardoor moet gewaarborgd worden dat daadwerkelijk alle Duitse
personenautobezitters meedoen, terwijl parallel daarmee de motorrijtuigenbelasting verlaagd
wordt, die eveneens op alle Duitse personenautobezitters betrekking heeft. Bovendien moet
voorkomen worden dat Duitse autobezitters door binnenwegen te gebruiken de heffing ontlopen.
Eigenaren van auto's die geen Duits kenteken hebben, moeten echter alleen tol betalen als ze
gebruik maken van de Duitse snelwegen. Daarmee moet worden gewaarborgd dat het zogenoemde
kleine grensverkeer met de buurlanden niet geschaad wordt.
De prijs voor het jaarvignet wordt berekend op basis van de cilinderinhoud en de milieueigenschappen van het voertuig. Bijgevolg ontstaan per 100 cc cilinderinhoud of deel daarvan de
volgende toltarieven. Na vermenigvuldiging met de cilinderinhoud resulteert hieruit de prijs voor het
jaarvignet. Het maximumtarief bedraagt 130 euro.
Afb. 1: Berekening van de prijs van het jaarvignet

Kosten per 100 cc cilinderinhoud of
deel
daarvan
(in
euro's)
Emissieklasse

Euro 3 of slechter
Euro 4 of 5
Euro 6

Benzinemotor

Dieselmotor

6,50
2,00
1,80

9,50
5,00
4,80

Eigenaren van auto's met een niet-Duits kenteken kunnen kiezen uit een vignet voor tien dagen,
twee maanden of een jaar. De prijs van het jaarvignet wordt berekend aan de hand van dezelfde
parameters als voor personenauto's met een Duits kenteken. De prijzen voor de 10-dagen- en 2maandenvignetten richten zich naar de hoogte van de heffing die zou moeten worden betaald voor
een jaarvignet.
Afb. 2: Berekening van de vignetprijs voor personenauto's van niet-ingezetenen

Jaarvignet
(kosten in euro's)
Minder dan 20
20 tot 40
40 tot 70
70 tot 100
100 tot 130
Vanaf 130

10-dagenvignet
(kosten in euro's)
2,50
4
8
14
20
25

2-maandenvignet
(kosten in euro's)
7
11
18
30
40
50
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3.

Doelstelling en methode

De onderhavige beoordeling van de wettelijke gevolgen heeft ten doel een 'ex ante' bijdrage te
leveren, ter bepaling van mogelijke gevolgen van een geplande wet voor de grensregio's. Meer in
het bijzonder moeten de potentiële effecten worden vastgesteld van de Duitse tolheffingswet,
waartoe besloten is. Het wetgevingsproces is weliswaar al afgesloten, maar de feitelijke invoering
van de tolheffing is pas vanaf 2019 voorzien. Daarom zijn de effecten op de grensregio's op dit
moment nog niet daadwerkelijk meetbaar, maar alleen 'ex ante' in te schatten als potentiële
gevolgen. Deze effectbeoordeling moet informatie over de te verwachten problemen en negatieve
of positieve gevolgen van een Duitse tolheffing voor een grensregio genereren en daarmee voeding
geven aan de actuele politieke discussie over de tolheffing. In het bijzonder moet ze belangrijke
inschattingen opleveren voor burgers en beleidsmakers in de Duits-Nederlandse grensregio's en
voor de eventuele voorbereiding op potentiële gevolgen (zoals verplaatsing van verkeer). Bovendien
kan ze de Europese Commissie en in het bijzonder de regeringen van Nederland en België
ondersteunen bij de toekomstige evaluatie van de tolheffing, doordat het via de enquête onder
automobilisten voor een grensregio nu duidelijker wordt hoe het mobiliteitsgedrag zou kunnen
veranderen door de tolheffing. Daarnaast biedt de studie een overzicht van de adviessituatie in
Duitsland, die door de Engelse en Nederlandse vertaling ook toegankelijk wordt voor niet-Duitstalige
gebieden.
Deze beoordeling van de wettelijke gevolgen onderzoekt mogelijke effecten van de Duitse tolheffing
voor personenauto's op grensregio's aan de hand van het voorbeeld van de Euregio Maas-Rijn, die
geografisch gezien het zuiden van de provincie Limburg (Nederland), de provincie Limburg (België),
de provincie Luik (België), het Zweckverband Region Aachen (Duitsland) en de Duitstalige
gemeenschap van België omvat. In de EMR wonen momenteel bijna 4 miljoen mensen.
Qua methodiek gaat het om zowel een kwantitatieve als kwalitatieve beoordeling. Om te beginnen
is tussen 10 juni en 10 juli 2017 een online-enquête gehouden onder automobilisten uit het
Belgische en Nederlandse deel van de EMR, waaraan 422 mensen hebben deelgenomen.5 Deze
enquête is verspreid door ons Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation
and mobility / ITEM en door partners van het instituut (bijv. het secretariaat van de EMR,
Charlemagne Grensregio, grensinfopunten, politici uit de regio). Bij de resultaten moet erop gelet
worden dat in het bijzonder potentiële respondenten werden bereikt die grensoverschrijdende
belangen hebben en vermoedelijk positief tegenover de Europese gedachte staan. Bovendien moet
worden opgemerkt dat een buitenproportioneel aandeel van de respondenten afkomstig was uit
Nederland (81%), en daarnaast 12% uit de Duitstalige gemeenschap in België. De provincie Luik (1%)
en de Belgische provincie Limburg (3%) zijn daarentegen sterk ondervertegenwoordigd. Een reden
voor de aanzienlijke verschillen bij de deelname is mogelijk de feitelijke geografische nabijheid tot
Duitsland, want burgers in de Nederlandse provincie Limburg en de Duitstalige gemeenschap in
België worden bijvoorbeeld als pendelarbeiders in het bijzonder getroffen, vanwege de directe grens
met Duitsland. Daarnaast werden korte schriftelijke interviews gehouden met experts die betrokken
branches en regio's vertegenwoordigen: de Industrie- und Handelskammer Aachen, Matthias Glotz

5

De vragenlijst van de enquête is te vinden in de bijlage. De enquête was van 10-06-2017 tot 10-07-2017 beschikbaar in
het Duits, Frans en Nederlands.
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als bestuursvoorzitter van aachen tourist service e.V. en Kathrin Landsmann als centermanager van
shoppingcenter Aquis Plaza in Aken.6
4.

Onderzoeksthema's, principes, benchmarks en indicatoren

De effecten van de tolheffing op grensregio's kunnen worden onderverdeeld in de volgende
categorieën:
1. gevolgen die de burgers direct raken, in het bijzonder met het oog op het
discriminatieverbod dat inherent is aan het unieburgerschap,
2. gevolgen voor de euregionale economische, duurzame ontwikkeling
3. en gevolgen voor de euregionale coherentie en de grensoverschrijdende samenwerking van
burgers, verenigingen, ondernemingen en overheidsdiensten.
Afb. 3: Onderzoeksthema's, principes, benchmarks en indicatoren

Thema
Europese
integratie

Principes
Art. 18 VWEU:
Discriminatieverbod
Elke discriminatie op
grond van nationaliteit
is verboden.
Een nationale
tolheffing moet in
gelijke mate gelden
voor ingezetenen en
buitenlanders.
Witboek vervoer
(Europese Commissie
2011):
Doel voor de
totstandbrenging van
een interne Europese
vervoersruimte

Benchmarks
Ideale situatie:
uniform
tolheffingssysteem in
heel Europa
Nationale
tolheffingssystemen
gelden evenzeer voor
ingezetenen als voor
buitenlanders.
Een tolheffing die de
instandhouding van de
nationale infrastructuur
ondersteunt, wordt niet
alleen gefinancierd uit de
inkomsten van verkoop
van vignetten aan
buitenlanders.

Indicatoren
Vereenvoudigt de
invoering van de tolheffing
de toekomstige
ontwikkeling van
gemeenschappelijke EUinfrastructuurheffingen?
Zijn de invoering van de
tolheffing en de
compensatie via de
motorrijtuigenbelasting zo
aan elkaar gekoppeld, dat
ze een samenhangende
maatregel vormen?
Worden de automobilisten
uit de buurlanden
rechtstreeks
gediscrimineerd op grond
van hun nationaliteit?
Realiseert Duitsland door
de verkoop van vignetten
aan buitenlandse
autobezitters werkelijk
inkomsten ter verbetering
van de infrastructuur?

6

Een lijst met de oorspronkelijke vragen is te vinden in de bijlage. De vragen werden enigszins aangepast aan de branches.
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Euregionale
economische,
duurzame
ontwikkeling

Preambule VEU:
Vastbesloten voort te
gaan met het proces
van totstandbrenging
van een steeds
hechter verbond
tussen de volkeren
van Europa
Art. 3 (3) VEU: De
Unie brengt een
interne markt tot
stand. (…) De Unie
bevordert de
economische, sociale
en territoriale
samenhang, en de
solidariteit tussen de
lidstaten.
EMR2020
Een van de
kernthema's van
toekomststrategie
voor de Euregio MaasRijn 2020 is de
euregionale
economische
ontwikkeling.

De vervoersinfrastructuur
dient de toenemende
vervlechting van de
economie in de
grensregio.

Welke kosten kunnen
automobiele
pendelarbeiders
verwachten? Welk vignet
wordt gekozen?

De bewoners van de
grensregio kunnen met
de auto net zo
gemakkelijk
[grensoverschrijdend] als
nationaal pendelen en
gebruik maken van de
fundamentele vrijheden.

Ontwikkeling van de
inkomsten in de
detailhandel door
Nederlandse en Belgische
klanten aan de Duitse kant
van de grensregio

De bewoners van de
grensregio benutten de
nationale voordelen en
doen inkopen aan de
andere kant van de grens.
De grensoverschrijdende
infrastructuur maakt
duurzame,
milieuvriendelijke
mobiliteit mogelijk.

Ontwikkeling van
grensoverschrijdend
autoverkeer van Nederland
en België naar Duitsland
(EMR)
Effecten op de mobiliteit
van pendelarbeiders en het
MKB in het grensgebied
Effecten van een
verplaatsing van
verkeersstromen naar
binnenwegen op het milieu
en de grensgemeenten

Duurzame
ontwikkeling is in deze
strategie een
transversaal thema,
waarmee consequent
rekening wordt
gehouden in de
diverse themavelden.
Euregionale
cohesie

Een goed
functionerende
grensoverschrijdende
samenwerking van
burgers, verenigingen,
ondernemingen en

Een grens die steeds
minder als een barrière
binnen de grensregio
werkt, dankzij goede
vervoerssystemen

Leidt de invoering van de
Duitse tolheffing voor
personenauto's tot een
versterking van de
barrièrewerking voor
grensoverschrijdende
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overheidsdiensten
EMR 2020:
Een van de
doelstellingen van de
EMR is het stimuleren
en ontwikkelen van
grensoverschrijdende
mobiliteit en
infrastructuur.

5.

De verkeersinfrastructuur
vereenvoudigt de
grensoverschrijdende
samenwerking van
burgers, verenigingen,
ondernemingen en
overheidsdiensten.
Wederzijdse
bereikbaarheid en
grensoverschrijdende
mobiliteit zijn
gewaarborgd.

interactie van mensen in
de grensregio?
Druist de invoering van een
nationale tolheffing in
tegen de onbeperkte
grensoverschrijdende
mobiliteit binnen de
Euregio?

Europese integratie: schending van het non-discriminatiebeginsel

Het volgende hoofdstuk gaat in op de gevolgen die de burgers rechtstreeks raken: Druist een
aanvullend nationaal tolheffingssysteem in tegen de toenemende Europese integratie die gericht is
op een uniform tolheffingssysteem in heel Europa? Worden buitenlandse autobezitters benadeeld,
wanneer eigenaren van auto's met een Duits kenteken via de motorrijtuigenbelasting een
compensatie krijgen die minstens net zo hoog is? Streeft Duitsland door het instellen van de
tolheffing ernaar de inkomsten voor zijn infrastructuur uitsluitend te innen via de verkoop van
vignetten aan buitenlandse autobezitters?
5.1 Uniforme tolheffing in heel Europa vs. kettingreactie van nationale tolheffingssystemen
Terwijl de Duitse politiek heeft besloten tot een nationaal tolheffingssysteem, streeft de Europese
Commissie naar een uniform tolheffingssysteem in heel Europa. In mei 2017 presenteerde de
Commissie een wetsvoorstel voor een uniforme elektronische tolheffing. Daarbij behouden de
landen de vrijheid of ze tol willen heffen, maar mochten ze dat doen, dan moet dit plaatsvinden
binnen de Europese regelgeving. Deze regels voorzien in een trajectgerelateerde tolheffing, die
berekend wordt op basis van gereden kilometers en de daaraan verbonden emissie van schadelijke
stoffen. Derhalve zullen, volgens het principe 'de vervuiler betaalt', degenen die de infrastructuur
intensiever gebruiken navenant meer betalen. Bovendien moet de hoogte van de geïnde tol
afhankelijk zijn van de CO2-balans van de voertuigen. Tijdsafhankelijke vignetsystemen, zoals de
huidige systemen in Oostenrijk, Slovenië, Tsjechië, Hongarije, Bulgarije en Roemenië en het
geplande systeem in Duitsland, voldoen niet aan deze eis en dienen daarom na een overgangsfase
uiterlijk in 2027 worden opgeheven.7 De bestaande trajectgebaseerde systemen in Ierland, GrootBrittannië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Polen, Kroatië, Griekenland en Italië zouden in het kader van
de bovengenoemde regels kunnen blijven bestaan.8 Met de invoering van de geplande
tijdsafhankelijke tolheffing in Duitsland wordt afgeweken van een uniforme oplossing voor heel
Europa. In het compromis tussen Dobrindt en Bulc stemde Dobrindt ermee in om een Europees
tolheffingssysteem te ondersteunen. Zo geeft de Bondsregering in haar motivatie van de
7

Vgl. Europese Commissie: persbericht van 31-5-2017: Neue Mobilitätsstrategie: EU-Kommission stellt Gesetzesvorschläge
für einheitliche Mauterhebung und grenzüberschreitende Lkw-Fahrten vor. Brussel 2017.
8
Vgl. Europees Parlement: persbericht van 15-3-2017: Duitse tolheffing schendt alsnog Europese non-discriminatieregels.
Brussel/Straatsburg 2017.
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wijzigingswet bij de wet inzake infrastructuurheffing aan dat haar doel een gemeenschappelijk,
interoperabel Europees tolheffingssysteem zonder nationale barrières is.9
Door de invoering van de tolheffing in Duitsland ontstaat echter op de korte termijn het gevaar van
een kettingreactie in heel Europa. Zo is de Duitse tolheffing een reactie van de CSU op de
Oostenrijkse tolheffing. Ze zijn echter in zoverre niet vergelijkbaar met elkaar, dat de Oostenrijkse
tolheffing door zowel ingezetenen als buitenlanders wordt opgebracht. De vrees bestaat dat nu ook
andere landen een tolheffing zullen invoeren. Voorstanders van tolheffing argumenteren namelijk
als volgt: wanneer buitenlanders onze wegen willen gebruiken, moeten ze daar ook voor betalen. Dit
is een systeemimmanent probleem, dat kan worden opgelost met een uniform systeem voor heel
Europa. Na invoering van de Duitse tolheffing bestaat dus het gevaar dat bijv. Nederland het Duitse
voorbeeld zal volgen. Vervolgens zou ook België kunnen besluiten tot het invoeren van een
tolheffing. Een dergelijke kettingreactie heeft vooral voor de grensregio's – zoals de EMR –
aanmerkelijke gevolgen. Daarom zijn er aan de invoering van juist deze Duitse tolheffing aanzienlijke
risico's verbonden, aangezien een uniforme Europese oplossing hierdoor niet eenvoudiger zal
worden, maar veeleer in gevaar zou kunnen komen. Met het oog op de fundamentele doelen van de
Europese integratie heeft een uniform systeem in Europa in de geest van de Commissie de voorkeur
boven de nationale systemen. Het merendeel van de deelnemers aan de enquête schijnt zich bewust
te zijn van deze problematiek: slechts 19% van de ondervraagden vindt dat in Nederland resp. België
ook een tolheffing moet worden ingevoerd. 44% van de ondervraagden is van mening dat een
uniform tolheffingssysteem in heel Europa moet worden ingevoerd; 37% is hier echter op tegen.
Afb. 4: Met welke van de volgende uitspraken bent u het eens? (1)

5.2 Strijdigheid met Europees recht
5.2.1 Het algemene discriminatieverbod
Art. 18, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) bevat
het algemene discriminatieverbod op grond van nationaliteit. Dit verbiedt zowel directe
(onmiddellijke/openlijke) discriminatie op grond van nationaliteit, als indirecte (middellijke/bedekte)
discriminatie, waarbij ingezetenen en buitenlanders weliswaar gelijk behandeld worden, maar die
feitelijk inhaakt op kenmerken zoals woonplaats, taal en geboorteplaats die nauw verbonden zijn
met de nationaliteit en dientengevolge gevolgen kan hebben op grond van nationaliteit, aangezien
de kenmerken vooral betrekking hebben op buitenlanders. Verschillen in behandeling maken geen
9

Duitse Bondsdag. Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Infrastrukturabgabengesetzes. Berlijn 2017. Pag. 10
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inbreuk op art. 18, lid 1 VWEU, indien ze om dwingende redenen van algemeen belang
gerechtvaardigd kunnen worden en het doel in een redelijke verhouding staat tot de ernst van de
discriminatie. Overeenkomstig de formulering ('onverminderd de andere bepalingen') is art. 18
subsidiair en derhalve dan toepasbaar, wanneer speciale discriminatieverboden – zoals de vier
fundamentele vrijheden – niet van toepassing zijn. Zo is het in concrete, individuele gevallen
denkbaar dat iemand zich op een van de fundamentele vrijheden beroept en vervolgens wordt
getoetst of de wet hiermee verenigbaar is. In het algemeen wordt echter in eerste instantie de
verenigbaarheid van de tolheffing met het algemene discriminatieverbod getoetst, dat betrekking
heeft op privéverkeer tussen personen dat niet in verband staat met de uitoefening van een
economische activiteit.
5.2.2 Stand van de discussie inzake de strijdigheid van de tolheffing met Europees recht
De Duitse tolheffing voor personenauto's krijgt regelmatig nu juist de kritiek dat ze inbreuk maakt op
dit algemene discriminatieverbod. Een blik op het in het coalitieverdrag vastgestelde doel toont het
spanningsveld: kan een tolheffing tegelijk alleen buitenlanders belasten en desondanks conform het
Europees recht (d.w.z. niet-discriminerend) zijn? Tenminste 63% van de ondervraagden voelt zich
gediscrimineerd door de tolheffing. De financiële last van de tolheffing zou alleen op de
weggebruikers neerkomen die een auto met een niet-Duits kenteken hebben en niet onderworpen
zijn aan de Duitse motorrijtuigenbelasting. Daardoor worden ingezetenen en buitenlanders
verschillend behandeld, zo stelt men aan de kant van de critici. Voorstanders argumenteren echter
dat de invoering van de tolheffing en de verlaging van de motorrijtuigenbelasting in twee van elkaar
gescheiden wetten geregeld zijn en daarmee onafhankelijk van elkaar zijn. Bij de beoordeling van de
conformiteit van de tolheffing met het Europees recht is het vervolgens een bepalende factor of je
uitsluitend naar de wet inzake de infrastructuurheffing kijkt, of de wijziging van de
motorrijtuigenbelasting daarbij betrekt als een samenhangende maatregel.
Binnen de Duitse Bondsdag blijft de tolheffing, ondanks de wijzigingen, omstreden. De oppositie bestaand uit de Linksfraktion en Bündnis90/Die Grünen - is fel gekant tegen het plan, aangezien het
buitenlanders zou discrimineren en daardoor strijdig is met het Europees recht. Tegelijkertijd krijgt
het plan steun van de SPD-fractie, ondanks aanhoudende twijfel, aangezien het in het
coalitieverdrag is verankerd. Alleen de Unionsfraktion meent dat de kwestie van de conformiteit met
Europees recht definitief is opgehelderd dankzij het compromis met de Commissie.10 Op Europees
niveau heeft de Commissie de inbreukprocedure tegen Duitsland nu officieel beëindigd (zie boven),
terwijl het Europees Parlement de tolheffing blijft beschouwen als indirecte discriminatie op grond
van nationaliteit.11 In juridisch opzicht bestaan er diverse adviezen van respectabele professoren in
de rechtsgeleerdheid, die voor een deel tot tegenstrijdige resultaten leiden.

10

Vgl. Duitse Bondsdag (2017): Pkw-Maut zwischen Koalition und Opposition heftig umstritten. Op internet:
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw12-pa-verkehr-pkwmaut/497570 (ingezien op: 28-6-2017).
11
Vgl. Europees Parlement: persbericht van 15-3-2017: Duitse tolheffing schendt alsnog Europese non-discriminatieregels.
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5.2.3 Juridische argumentatie
Enerzijds zijn prof.dr. Franz C. Mayer van de Universität Bielefeld,12 prof.dr. Walter Obwexer van de
Universität Innsbruck13 en een advies van de afdeling Europa van de Duitse Bondsdag14 het erover
eens dat de infrastructuurheffing in combinatie met de gelijktijdige compensatie voor ingezetenen
niet in overeenstemming is met het Europees recht. Mayer spreekt zelfs van een fundamentele
strijdigheid met Europees recht, die door middel van de door nieuwe wetgeving actief nagestreefde
en politiek afgedwongen discriminatie van buitenlandse burgers van de Unie aan de juridische
fundamenten van de Europese Unie als rechtsgemeenschap rammelt.15 De algemene structuur van
de wetgeving zou ten eerste inbreuk maken op het non-discriminatiebeginsel in art. 18, lid 1 VWEU
en ten tweede, in bepaalde toepassingsgevallen, op de verboden op beperking van de fundamentele
vrijheden.
Weliswaar zijn de infrastructuurheffing en de compensatie via de motorrijtuigenbelasting op zich
niet discriminerend, maar ze zijn dusdanig aan elkaar gekoppeld dat ze als een eenheid moeten
worden geïnterpreteerd,16 aangezien ze zowel inhoudelijk als wat betreft de tijd een onmiddellijke
samenhang hebben en aangezien beide maatregelen aan een objectieve regelgevingscontext en
werkingssamenhang onderhevig zijn en in dat opzicht een totaalpakket vormen.17 De verbondenheid
van de twee maatregelen was een uitdrukkelijke politieke wens in het coalitieverdrag en kan
achteraf niet ontkend worden. Al met al betalen de facto alleen bezitters van personenauto's met
een niet-Duits kenteken de tolheffing. Ze wordt dus gekoppeld aan de plaats van registratie van de
personenauto, die via de woonplaats in nauwe samenhang staat met de nationaliteit.
Dientengevolge worden eigenaren van personenauto's met een buitenlands kenteken verschillend
behandeld vanwege hun nationaliteit. Ook de wijzigingen in het kader van het compromis met de
Commissie zullen daar niets aan veranderen, want de compensatie van Duitse autobezitters blijft
bestaan. Ook als middellijke discriminatie zou worden afgewezen, conflicteert de tolheffing met de
verboden op beperking van de fundamentele vrijheden. Overheidsmaatregelen die potentieel of
middellijk de handel op de interne markt en daarmee de uitoefening van de fundamentele vrijheden
schaden of minder aantrekkelijk maken, maken hier inbreuk op. In dit geval wordt het bijv. voor
Nederlanders en Belgen minder aantrekkelijk om een baan in Duitsland te aanvaarden, en worden
Nederlandse en Belgische ondernemingen benadeeld wat betreft het vrije verkeer van hun diensten
resp. goederen, wanneer ze - in tegenstelling tot Duitse ondernemingen - tol moeten betalen.
Daarbij moet er echter op worden gelet dat deze inbreuken op het recht van de Europese Unie om
dwingende redenen van algemeen belang gerechtvaardigd zouden kunnen zijn. Alle uitzonderingen
moeten echter strikt worden geïnterpreteerd. In dit geval was geen sprake van relevante dwingende
12

Vgl. Mayer, F.C.: Zur Europarechtswidrigkeit der „Pkw-Maut“ (Infrastrukturabgabe) in der Änderungsfassung 2017.
Bielefeld 2017.
13
Vgl. Obwexer, W.: Gutachten. Vereinbarkeit der nach Verhandlungen mit der Kommission geänderten
Infrastrukturabgabe für Pkw und Wohnmobile (Pkw-„Maut“ neu) in Deutschland mit dem Unionsrecht. Innsbruck 2017.
14
Vgl. Duitse Bondsdag, afdeling Europa: Ausarbeitung. Vereinbarkeit des Infrastrukturabgabengesetzes und des Zweiten
Verkehrssteueränderungsgesetzes in der Fassung der von der Bundesregierung beschlossenen Änderungsgesetze mit dem
Unionsrecht. Berlijn 2017.
15
Mayer, F.C.: Zur Europarechtswidrigkeit der „Pkw-Maut“ (Infrastrukturabgabe) in der Änderungsfassung 2017. Bielefeld
2017. Pag. 1
16
Duitse Bondsdag, afdeling Europa: Ausarbeitung. Vereinbarkeit des Infrastrukturabgabengesetzes und des Zweiten
Verkehrssteueränderungsgesetzes in der Fassung der von der Bundesregierung beschlossenen Änderungsgesetze mit dem
Unionsrecht. Berlijn 2017. Pag. 27
17
Obwexer, W.: Gutachten. Vereinbarkeit der nach Verhandlungen mit der Kommission geänderten Infrastrukturabgabe
für Pkw und Wohnmobile (Pkw-„Maut“ neu) in Deutschland mit dem Unionsrecht. Innsbruck 2017. Pag. 17
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redenen die, in verhouding tot de ernst van de inmenging, het algemeen belang zouden kunnen
dienen. In het bijzonder de milieubescherming, die met de overcompensatie van Euro 6-voertuigen
met een Duits kenteken wordt nagestreefd, is onvoldoende om een dergelijke benadeling van
eigenaren van voertuigen met een niet-Duits kenteken te rechtvaardigen.
Anderzijds komt prof.dr. Christian Hillgruber van de Universität Bonn18 in zijn advies in opdracht van
het Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (hierna: BMVI) tot de conclusie dat de
regeling op deze manier in overeenstemming is met het Europees recht. Hillgruber argumenteert,
dat de Duitse tolheffing in overeenstemming is met de Eurovignet-richtlijn, die een gepaste
vereffening met de tolheffing zou toestaan. Volgens hem moeten de twee maatregelen ook samen
worden bekeken, maar vormen ze geen middellijke discriminatie, aangezien eigenaren van
personenauto's met een Duits kenteken via de motorrijtuigenbelasting al hun bijdrage leveren aan
de financiering van de verkeersinfrastructuur en buitenlandse EU-burgers daardoor niet zwaarder
belast worden. Ook al zou er sprake zijn van middellijke discriminatie, dan nog zou deze
Unierechtelijk te rechtvaardigen zijn op grond van een noodzakelijke lastenvereffening tussen
ingezetenen en buitenlanders bij de financiering van de Duitse verkeersinfrastructuur, als dwingende
reden van algemeen belang. Critici van de tolheffing brengen hier echter tegenin dat de
motorrijtuigenbelasting niet doelgebonden naar de verkeersinfrastructuur vloeit en dat daarmee
geen vergelijkbare bijdrage aan de financiering van de verkeersinfrastructuur wordt geleverd.
Derhalve kan worden geconcludeerd dat de tolheffing door de belasting volgens de wet inzake
infrastructuur te beschouwen in samenhang met de compensatie door de wijziging van de wet
inzake de motorrijtuigenbelasting, juridisch betwistbaar wordt en er tenminste ernstige twijfel
bestaat aan de conformiteit met Europees recht.
5.2.4 Procedure voor het Europees Hof van Justitie (hierna: HvJ-EU)
Er moet vanuit worden gegaan dat de tolheffing voor personenauto's – op welke weg dan ook – tot
een procedure voor het HvJ-EU zal leiden. Naast de Commissie kan ook een andere lidstaat een
inbreukprocedure instellen. De lidstaten maken weliswaar slechts zeer zelden gebruik van deze
mogelijkheid, maar in dit geval heeft Oostenrijk al zo'n procedure aangekondigd. België, Nederland
en Denemarken denken na over een procedure. Bovendien is het denkbaar dat een Duitse rechtbank
die zich bezighoudt met de infrastructuurheffing vragen stelt in het kader van een prejudiciële
procedure. Zo zou een buitenlandse autobezitter voor een Duitse rechtbank bezwaar kunnen maken
tegen de infrastructuurheffing of tegen een boete wegens een ontbrekend vignet. Een bindend en
definitief eindoordeel over de verenigbaarheid met het Europees recht kan alleen worden afgegeven
door het HvJ-EU en moet daarom worden afgewacht. Voor grensregio's kan alleen al de huidige
rechtsonzekerheid een negatief effect hebben met het oog op bijv. potentiële
investeringsbeslissingen van ondernemingen en kwesties op het gebied van beroepsoriëntatie in het
buurland.
Al in 1992 oordeelde het HvJ-EU in een vergelijkbaar geval: De Europese Commissie klaagde
Duitsland in 1990 aan voor het Hof, omdat tegelijk met de invoering van tolgeld voor vrachtwagens
18

Vgl. Hillgruber, C.: Rechtsgutachten über die Vereinbarkeit der Einführung einer Infrastrukturabgabe für Kraftfahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen auf dem deutschen Bundesfernstraßennetz mit dem Recht der
Europäischen Union. Bonn 2014.
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de motorrijtuigenbelasting werd verlaagd. Daardoor werd de heffing voor Duitse
vrachtwagenchauffeurs gecompenseerd. Weliswaar ging het in dit verband niet om het algemene
discriminatieverbod, maar om de speciale regeling in art. 76 van het toenmalige EEG-Verdrag, maar
dit kan als een fundamentele uitspraak worden beschouwd, die kan worden veralgemeend:
belastingcompensatie voor tolgeld vormt een middellijke discriminatie, wanneer deze compensatie
alleen ingezetenen betreft. De tolheffing voor vrachtwagens werd daarop verworpen.19
5.3 Stand van de discussie rond de inkomstenprognoses
Ondanks talrijke protesten van grensregio's in de loop van de wetgevingsprocedure hield de
Bondsregering vast aan haar voornemen. Een wezenlijk argument van het BMVI waren de extra
middelen die daarmee zouden kunnen worden geïnvesteerd in verbetering van de infrastructuur.
Echter, de inkomstenberekening van het BMVI zorgt tot op heden ook voor controverses. Het
betreffende advies20 gaat uit van jaarlijkse inkomsten door de verkoop van vignetten aan
buitenlandse autobezitters ter hoogte van 834 miljoen euro, die na aftrek van 211 miljoen euro aan
systeemkosten en de kosten voor de belastingcompensatie voor Euro 6-auto's van 100 miljoen euro
tot een bedrag van 524 miljoen euro aan netto-inkomsten moeten leiden. De inkomsten via
personenauto's met een buitenlands kenteken zijn gebaseerd op het aantal binnenkomende en
doorgaande ritten van deze personenauto's, en hun eigenschappen wat betreft emissieklasse,
cilinderinhoud en type aandrijving. Inmiddels wordt er door diverse experts kritiek uitgeoefend op
de methoden van het BMVI ter berekening van de inkomsten.
In februari 2017 publiceerde de ADAC een advies van Ralf Ratzenberger,21 dat alleen al in het eerste
jaar een verlies van zo'n 71 miljoen euro op de lopende activiteiten prognosticeert, vanwege
foutieve uitgangsberekeningen. Zowel de systeemkosten als de kosten van de belastingcompensatie
worden volgens Ratzenberger door het BMVI onderschat. Na aftrek van de compensatie via de
motorrijtuigenbelasting blijft er volgens deze studie slechts 139 miljoen euro over, tegenover de
jaarlijkse systeemkosten van 211 miljoen euro. Wordt daarnaast ook rekening gehouden met de
kosten voor de systeeminvoering van 380 miljoen euro, dan ontstaat er, gerekend over een periode
van vijf jaar, een verlies van 147 miljoen euro op jaarbasis. Een bijzonder probleem ontstaat uit het
feit dat in Duitsland geregistreerde Euro 6-voertuigen in de toekomst in de optelsom zelfs minder
motorrijtuigenbelasting hoeven te betalen en het aantal van dit soort voertuigen zal toenemen.
Daardoor zal de uitgavenkant stijgen en zullen de netto-inkomsten dalen. Volgens de berekeningen
van Ratzenberger zal het tekort van de tolheffing bijgevolg tussen 2019 en 2023 met nog eens 93
miljoen euro stijgen. De aanzienlijke verschillen tussen de uitkomsten van de studies zijn vooral te
herleiden op het feit dat verschillende prognoses ten grondslag zijn gelegd aan de berekening van de
inkomsten uit de vignetverkoop aan buitenlandse automobilisten. Zo gaat Ratzenberger, in
tegenstelling tot het BMVI, niet uit van 19,2 miljoen buitenlandse autobezitters die een vignet kopen
(inkomsten: 878 miljoen euro), maar van 7,8 miljoen (inkomsten: 276 miljoen euro), die daarentegen
vaker de grens passeren. Ratzenbergers verklaring lijkt plausibel: juist in het kleine grensverkeer

19

Vgl. Europees Hof van Justitie: I-3175. Vonnis van het Hof van Justitie van 19 mei 1992 in rechtszaak C-195/90.
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maakt een voertuig vaak herhaaldelijk gebruik van de Duitse wegen, waardoor het door het BMVI
meerdere keren wordt geregistreerd.
Op dezelfde dag publiceerde het Duitse BMVI een studie met een tegengestelde prognose. Het
advies van prof.dr. Wolfgang H. Schulz, prof.dr. Nicole Joisten en Sebastian Scheler22 (Schulz et al.) is
duidelijk in tegenspraak met de studie van de ADAC. De berekening van het BMVI zou conservatief
zijn en de inkomsten zouden zelfs nog 25% hoger uitvallen. Via een korting van 5% op de brutoinkomsten zou het BMVI voldoende rekening hebben gehouden met de onzekerheid wat betreft de
cijfers van het daadwerkelijke aantal buitenlandse personenauto's. Vooral de onderliggende cijfers
m.b.t. het aandeel dieselvoertuigen, die een hogere heffing betalen dan benzineauto's, zouden zeer
terughoudend zijn.
In een advies van maart 2017 komt prof.dr. Alexander Eisenkopf van de Zeppelin Universität
Friedrichshafen23 echter tot de slotsom dat het advies van Schulz et al. “ernstige gebreken” vertoont,
elementaire wetenschappelijke normen overtreedt en daarom geen relevante bijdrage kan leveren
aan een neutrale wetenschappelijk gefundeerde validatie van de inkomstenprognose voor de
geplande infrastructuurheffing.24 Prof.dr. Thorsten Beckers, dr. Martin Winter en Andrej Ryndin zijn
het in hun standpuntbepaling in het kader van de raadpleging van de groep van deskundigen in de
Duitse Bondsdag25 eens met de uiteenzetting van Eisenkopf: het advies van Ratzenberger zou in
principe als plausibel, herleidbaar en gefundeerd kunnen worden aangemerkt, terwijl het werk van
Schulz et al. op grond van aanzienlijke fouten en gebrekkige herleidbaarheid genegeerd zou moeten
worden in het wetenschappelijke debat over de inkomsten. De berekeningen van het BMVI zouden
in de verste verte niet aan de eisen ten aanzien van herleidbaarheid en transparantie voldoen.26
Matthias Runkel en Alexander Mahler merken in hun studie in opdracht van de Bondsdagsfractie
Bündnis 90/Die Grünen27 op, dat de eigenschappen van de voertuigen die de prijs van de vignetten
bepalen, steeds beter worden en de inkomsten bijgevolg steeds verder zullen dalen. Uit een
rekenvoorbeeld blijkt alleen al tussen 2014 en 2016 een daling van de gemiddelde prijs van een
jaarvignet op grond van de verbetering van het personenautobestand van 74 naar 70,31 euro.
Runkel en Mahler hebben bovendien kritiek op het feit dat de inkomstenramingen van het BMVI zijn
berekend aan de hand van de gegevens van het Kraftfahrtbundesamt (Bondsbureau voor
motorvoertuigen) over het Duitse wagenpark, en daarmee dus berusten op de eigenschappen
(emissieklasse, cilinderinhoud, type aandrijving) van het Duitse personenautobestand. Ze betwijfelen
of de Duitse voertuigverdeling representatief is voor andere landen. Zo is bijvoorbeeld in Nederland,
dat met 29,2% goed is voor het grootste percentage buitenlands personenverkeer op Duitse
snelwegen, sprake van aanzienlijke verschillen wat betreft de bepalende voertuigeigenschappen.
22
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Met 17% van het wagenpark is het aantal dieselvoertuigen in Nederland duidelijk lager dan de 29%
in Duitsland, en bovendien was de gemiddelde cilinderinhoud van de nieuwe auto's (1455 cc) in
Nederland in 2015 lager dan die in Duitsland (1721 cc). Auto's die voldoen aan de Euro 6emissienorm zijn daarentegen in Duitsland (69% van de nieuwe auto's) gangbaarder dan in
Nederland (64%). Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat het overdragen van de eigenschappen van het
Duitse wagenpark op het personenautobestand van andere lidstaten tot een foutief resultaat bij de
inkomstenprognose kan leiden en derhalve met aanzienlijke onzekerheid gepaard gaat. Daarnaast
bekritiseren Runkel en Mahler het feit dat de stimulering van Euro 6-voertuigen achterhaald en
daarom niet nodig is, aangezien reeds 95% van de nieuwe auto's (tussen januari en november 2016)
aan deze norm voldeden. Verder komen ze tot de conclusie dat uiterlijk na een paar jaar de uitgaven
de inkomsten zullen overtreffen.
Ook actoren uit het Duitse deel van de EMR uiten kritiek op de inkomstenprognoses: zo vindt
Michael Bayer, directeur van IHK Aachen, de inkomstenprognoses van het BMVI onrealistisch. Hij
merkt hierbij kritisch op dat deze inkomsten, zelfs als ze haalbaar zouden zijn, geen
noemenswaardige bijdrage kunnen leveren ter verbetering van de infrastructuur in Duitsland,
aangezien de nieuwe extra inkomsten uiterst gering zouden zijn in vergelijking met de ca. 50 miljard
euro belastinggeld die jaarlijks aan het verkeer toekomen.28
Voor de grensregio's is vooral het volgende problematisch: Bovendien wordt niet meegerekend dat
in Duitsland inkomsten in de grensregio wegvallen vanwege economische verdringingseffecten:
enerzijds lagere inkomsten uit brandstofaccijnzen, omdat een deel van de buren die naar Duitsland
komen om te tanken, zullen wegblijven; anderzijds de gevreesde omzetderving bij Duitse
ondernemingen in de buurt van de grens en daarmee in zekere zin ook minder btw-inkomsten uit
producten die mensen uit onze buurlanden in Duitsland kopen. In principe is niet voorzien dat
inkomstenderving van handel en industrie in de grensregio's gecompenseerd wordt, zelfs niet
wanneer de Bond de gehoopte extra inkomsten genereert.
Tenslotte dient erop te worden gewezen, dat aan de kant van de inkomsten van de Bond uit de
tolheffing, naast een dringende verduidelijkingsbehoefte de zorg bestaat dat deze uiterlijk na een
paar jaar een verliesgevende activiteit wordt.
6.

Duurzame sociaaleconomische ontwikkeling

In dit hoofdstuk worden de mogelijke gevolgen voor de euregionale economische, duurzame
ontwikkeling beschreven. Zal het aantal grenspassages per auto uit België en Nederland naar
Duitsland teruglopen? Moeten Duitse ondernemers (bijv. in de detailhandel- of toerismebranche) in
de buurt van de grens vrezen voor omzetderving en teruglopende investeringen? Hoe reageren
grenspendelaars en grensoverschrijdend opererende ondernemingen op de tolheffing? Zullen de
verkeersstromen zich verplaatsen naar binnenwegen en wat zouden de consequenties daarvan zijn?
6.1 Positief: vignet voor personenauto's van niet-ingezetenen alleen vereist op snelwegen
Positief voor de grensregio's is de vaststelling dat de tolheffing voor buitenlandse personenauto's
uitsluitend op de snelwegen geldt, zodat het kleine grensverkeer op provinciale en lokale wegen niet
28
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benadeeld wordt. In deze samenhang moet er echter enerzijds rekening mee worden gehouden dat
in enkele regio's het grensverkeer grotendeels via de snelweg plaatsvindt en anderzijds door de
invoering van de tolheffing een symboolwerking ontstaat, die de grenzen weer voelbaarder maakt.
Deze beide aspecten kunnen er desondanks toe leiden dat het klantenpercentage uit de buurlanden
zal teruglopen bij Duitse ondernemingen in de nabijheid van de grens. De Duitse Bondsregering is
van mening dat de beperking van de tolheffing voor buitenlandse personenauto's tot de snelwegen
voldoende rekening houdt met de belangen van de grensregio. Een regeling – zoals door de
Bondsraad geëist – waarbij bepaalde snelwegtrajecten in de nabijheid van de grens van de
tolheffingsplicht worden ontheven, wordt door de Bondsregering afgewezen, met als argumentatie
dat dit de kosten van overheidsdiensten zou verhogen en de inkomsten zou verlagen.29
6.2 Omzetderving en teruglopende investeringen bij Duitse ondernemingen
Voor de regio Aken als Duits deel van de Euregio Maas-Rijn zijn Nederland en België de belangrijkste
buitenlandse economische partners. Mensen uit de buurlanden komen graag naar de regio om te
winkelen en te recreëren. Het toerisme in de grensstreek vormt derhalve een wezenlijke
economische factor voor de regio, waarvan vooral de detailhandel en het toerisme profiteren.
Matthias Glotz, bestuursvoorzitter van aachen tourist service e.V., gaat uit van gemiddelde uitgaven
van dagjestoeristen uit België en Nederland van 35 euro voor detailhandel, gastronomie en
dienstverlening.
Uit de enquête-uitslagen blijkt dat het kopen van levensmiddelen (63% van de ondervraagden),
recreatie/vrije tijd/gastronomie (58%), shopping (46%) en vakantie (39%) de belangrijkste redenen
voor ritten naar Duitsland te zijn.
Afb. 5: Waarom rijdt u naar Duitsland? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Idealiter kunnen de bewoners van de grensregio zonder obstakels gebruik maken van de
desbetreffende nationale voordelen van de detailhandel, zoals prijsverschillen, andere
winkelopeningstijden en een verschillend productaanbod aan de andere kant van de grens. De
29
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prijsverschillen tussen Duitsland en zijn buurlanden zijn in sommige gevallen aanzienlijk. Zo kunnen
bijzondere discounters en drogisterijketens in België en Nederland vaak niet concurreren met de
gunstige prijzen van hun Duitse tegenhangers. Dit resulteert in de grensstreek tot een hoog
omzetpercentage afkomstig van Belgische en Nederlandse klanten. Klanten uit België en Nederland
spelen bijv. een belangrijke rol voor shoppingcenter Aquis Plaza in Aken: op werkdagen is 12% van
de bezoekers afkomstig uit België en Nederland, en op zaterdagen zelfs 25%, zo bleek uit een
enquête in 2016. De mensen die in het verzorgingsgebied in de buurlanden wonen, zijn als
potentiële klanten ingecalculeerd met 20% (+10% potentieelreserve), licht Kathrin Landsmann,
centermanager van Aquis Plaza toe. Ze vreest een teruggang onder deze klanten tot wel 50%. Door
de tolheffing bestaat het gevaar dat mensen er nog eens over nadenken of ze hun boodschappen
aan de Duitse kant van de grens willen doen of naar Aken willen rijden om te shoppen, wanneer ze
daarvoor een vignet moeten kopen. Sommigen zouden op het geld voor het vignet besparen en in
plaats daarvan in hun thuisland gaan winkelen.
Bovendien bestaat de mogelijkheid dat het aantal toeristen uit de buurlanden zal dalen, omdat het
door de extra kosten minder aantrekkelijk wordt om aan de Duitse kant van de grens op vakantie te
gaan. Dit geldt vooral voor korte vakanties en dagtochtjes, aangezien de meerkosten in vergelijking
tot korte vakanties en dagtochtjes in eigen land relatief hoog zijn. Daarbij zijn België en Nederland
met 24% van de rond een miljoen overnachtingen (2016) de belangrijkste markten voor het toerisme
in Aken.30 Matthias Glotz gaat uit van een daling van deze toeristenstroom na invoering van de
tolheffing, wat uit toeristisch oogpunt een stap terug zou betekenen voor de regio.
Niet alleen de detailhandel en het toerisme in het Duitse deel van de grensregio zouden met
wegblijvende klanten geconfronteerd kunnen worden, maar ook de gastronomie en culturele en
vrijetijdsvoorzieningen: Ook cafés, restaurants, attractieparken, theaters en bioscopen zouden een
deel van hun clientèle kunnen verliezen.

30

2016: 13% Belgische overnachtingen (130.000), 11% Nederlandse overnachtingen (110.000) (bron: aachen tourist service
e.V.)
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Afb. 6: Hoe vaak gaat u de Duits-Nederlandse of de Duits-Belgische grens over?
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Afb. 6 toont dat de respondenten na invoering van een tolheffing voor personenauto's in Duitsland
over hun rijgedrag nadenken en het willen wijzigen. Ze zijn van plan minder vaak naar Duitsland te
rijden en zullen derhalve daar ook minder geld uitgeven. Op de vraag 'Hoe vaak gaat u de DuitsNederlandse of de Duits-Belgische grens over?' geeft 13% van de ondervraagden aan, dagelijks de
grens te passeren, 57% passeert de grens 1x per week of vaker, 27% 1 x per maand of vaker, 16%
passeert de grens slechts af en toe en 0% nooit. De antwoorden op de vraag 'Hoe vaak gaat u de
Duits-Nederlandse of de Duits-Belgische grens over als er een tolheffing is voor personenauto's?'
tonen echter een ander beeld: het aandeel van degenen die 1x per week of vaker naar Duitsland
rijden daalt met 11%, en van degenen die 1 x per maand of vaker de grens passeren zelfs met 17%,
terwijl nu 40% van de ondervraagden nog slechts af en toe naar Duitsland wil rijden (stijging met
24%). 6% geeft zelfs aan de grens nooit te zullen passeren. Bovendien is 40% van de ondervraagden
van plan om na de invoering van de tolheffing zo min mogelijk naar Duitsland te rijden (zie afb. 11).
Indien mogelijk zullen deze mensen hun geld dus niet meer in Duitsland uitgeven. Het aandeel van
degenen die dagelijks naar Duitsland rijden, daalt met slechts 2%. Een reden daarvoor is wellicht dat
deze mensen vanwege hun werk niet de mogelijkheid hebben om minder vaak naar Duitsland te
rijden, want 94% van de deelnemers aan de enquête die de vraag hoe vaak ze zonder tolheffing naar
Duitsland rijden met 'dagelijks' beantwoorden, passeert de grens vanwege een baan of zakelijke
afspraken in Duitsland.
De vastgestelde trends voor de EMR worden ondersteund door landelijke cijfers. Het Nederlandse
onderzoeksbureau I&O Research kwam in een studie31 uit 201432 op basis van een enquête onder
meer dan 5000 Nederlanders tot de slotsom dat de invoering van een tolheffing in Duitsland zou
leiden tot een verlies van ongeveer 1 miljard euro aan inkomsten van Nederlandse klanten. Uit de
studie bleek dat 64% van de ondervraagden minder inkopen zou doen in Duitsland, en dat de
31

I&O Research: Duitse tolplannen kunnen Duitse economie één miljard euro Nederlandse bestedingen kosten. Enschede
2014.
32
In 2014 was de tolheffing echter gepland voor buitenlanders op alle Duitse wegen.
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toeristische bezoeken met 44% zouden dalen. Weliswaar wijkt het voorgenomen gedrag van de
ondervraagden enigszins af van hun feitelijke gedrag bij invoering van een tolheffing, maar de
negatieve economische effecten zijn toch onmiskenbaar. Ook Michael Bayer, directeur van IHK
Aachen, vreesde in 2014 hoge omzetdalingen; alleen al in de detailhandel in Aken zou de tolheffing
tot verliezen van wel 300 miljoen euro leiden.33
Daarbij komen de zorgen dat de investeringen in de regio zouden kunnen teruglopen. Dit zou
verdere economische verliezen tot gevolg kunnen hebben. Zowel Matthias Glotz als Kathrin
Landsmann vrezen dat de investeringen in hun branche zullen dalen. Glotz argumenteert, dat de
situatie in de grensregio een extra locatiehandicap zou krijgen door de tolheffing. Investeringen die
gebaseerd zijn op Nederlandse toeristen en klanten, zouden daarom terughoudender kunnen
worden.
Bijgevolg moeten negatieve effecten in de zin van omzetderving en afnemende investeringen in
vooral de detailhandel en de toerismebranche in de regio Aken worden gevreesd. Dit is een
aanzienlijk probleem voor de economie in de grensstreek, aangezien klanten uit de buurlanden een
belangrijk aandeel van de totale clientèle vormen. Wanneer dit wordt meegenomen in een totale
beschouwing kan de belofte dat Duitsers niet belast worden door de tolheffing in grensregio's niet
worden waargemaakt, aangezien Duitse zakenlieden in de nabijheid van de grens door het
wegblijven van klanten uit de buurlanden feitelijk financieel slechter af zijn.
6.3 Negatieve effecten voor grenspendelaars en ondernemingen die grensoverschrijdend actief
zijn
Zou de Duitse tolheffing voor personenauto's een negatief effect kunnen hebben op grensgangers
en het MKB in het Belgische en Nederlandse grensgebied, die grensoverschrijdend werkzaam zijn?
14% van de ondervraagden gaf aan in Duitsland te werken. 29% passeert de grens met Duitsland in
verband met zakelijke afspraken (zie afb. 1). Vooral voor grenspendelaars en ondernemingen die
geregeld de grens passeren, betekent de invoering van de tolheffing stijgende kosten (door de
aanschaf van een jaarvignet), die het mogelijk minder aantrekkelijk maken om in Duitsland te
werken of zakelijke relaties in Duitsland te onderhouden. De kosten voor het vignet hebben vooral
een financiële impact op individuele personen en kleine ondernemingen. We mogen aannemen dat
de vrij geringe maandlasten voor grenspendelaars met nieuwe emissiearme auto's (en mogelijk een
goed inkomen), die bovendien fiscaal kunnen profiteren van het Duitse verwijderingstarief, de
arbeidsplaats in het buitenland niet in het geding brengen. Grenspendelaars met een laag inkomen,
leerlingen en stagiairs (met oudere voertuigen) worden echter zwaarder getroffen, zodat zij mogelijk
zullen heroverwegen of woon-werkverkeer naar Duitsland nog financieel lonend is. Naast de zuiver
financiële aspecten kunnen ook psychologische aspecten hier een rol spelen. Ze zouden zich
benadeeld kunnen voelen ten opzichte van hun Duitse collega's. In de open vraag 'Hoe denkt u
verder over de Duitse tolheffing?' uitten enkele respondenten die in Duitsland werken de wens, dat
ze vrijgesteld of via hun inkomstenbelasting gecompenseerd zouden worden. De drempel om in
Duitsland te werken, zal vooral verhoogd worden voor werknemers die hier tot nu toe geen ervaring
mee hebben. De tolheffing wordt een extra probleem, naast de reeds bestaande problemen zoals
het verschillende sociale en fiscale stelsel.

33
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Ook een onderneming die opdrachten in Duitsland uitvoert, moet in de toekomst extra kosten
incalculeren voor elk voertuig dat naar Duitsland moet rijden. De nabijheid tot de grens, die vaak als
een voordeel voor het verwerven van enerzijds arbeidskrachten en anderzijds opdrachten wordt
beschouwd, wordt door de tolheffing juist een nadeel, vanwege de financiële meerkosten, ondanks
de onmiddellijke nabijheid tot de werkplek resp. plaats van de opdracht. Een enquête van IHK
Aachen in 2014 onder ca. 50 Nederlandse bedrijven toonde aan, dat ook de Nederlandse bedrijven
uitgaan van duidelijke negatieve effecten van tolheffing op de economische vervlechting in de
grensregio. Enkele ondernemingen vrezen bovendien een investeringsstop, imagoverlies voor de
Euregio als geheel en verslechtering van de euregionale samenwerking.34
6.4 Duurzaamheid: Uitwijkeffecten van het verkeer naar binnenwegen
Omdat eigenaren van buitenlandse personenauto's alleen belastingplichtig zijn op de snelwegen,
zullen er naar verwachting uitwijkeffecten naar tolvrije provinciale en lokale wegen ontstaan. Daar is
de Duitse wetgever zich ook van bewust, als je bedenkt dat de regeling voor Duitse automobilisten
juist niet geldt om uitwijkeffecten ten behoeve van tolmijding te voorkomen. 46% van de
respondenten geeft aan dat ze na invoering van de tolheffing voor personenauto's gebruik zullen
maken van de provinciale en lokale wegen in plaats van de snelwegen. In de grensregio's zal dit
uitwijkeffect daarom een concreet gevolg zijn.
Dit geeft aanleiding tot enkele vervolgproblemen: de regeling druist in zoverre in tegen het idee van
duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, dat de verplaatsingseffecten naar binnenwegen tot een
hoger brandstofverbruik en stijgende uitstoot van schadelijke stoffen binnen de bebouwde kom
zullen leiden. Verder vermoeden we dat bij toenemend verkeer de bewoners aan uitwijktrajecten
(bijvoorbeeld het traject Maastricht-Aken via Gulpen) aan toenemende geluidshinder worden
blootgesteld. Vanwege de hogere kosten voor oude, meer vervuilende voertuigen, moeten we
aannemen dat vooral bestuurders van deze auto's zullen uitwijken naar binnenwegen. De zeer
gunstige Euro 6-voertuigen zullen daarentegen waarschijnlijk de snelwegen blijven gebruiken. In dit
opzicht zou de ecologische component van de tolheffing, die nu juist door de Europese Commissie
geëist werd, in de grensregio het tegenovergestelde effect kunnen hebben. In principe is er echter
ook een positief economisch sturend effect. Doordat Euro 6-voertuigen en personenauto's met
benzinemotoren bevoordeeld worden, ontstaat een prikkel om deze emissiearme voertuigen te
kopen. Euro 6-voertuigen zijn inmiddels de standaard bij de nieuwe auto's die op de weg komen
(meer dan 95% in 2016), zodat ze geen verdere subsidiëring nodig hebben. Een stimulerend effect
voor de aanschaf van elektrische auto's zou uit ecologisch gezichtspunt zinvoller zijn. Deze hebben
namelijk geen enkel voordeel bij de invoering van de tolheffing in Duitsland. Uit nader onderzoek
blijkt zelfs dat de financiële bovengrens van de kosten voor een jaarvignet van 130 euro voor zeer
oude en bijzonder milieuonvriendelijke voertuigen eveneens gecompenseerd wordt en daarmee
geen enkele prikkel vormt om deze auto's van de weg te halen.
Duurzame ontwikkeling van een economische ruimte omvat ook kwaliteit van leven. De kwaliteit van
leven van de mensen aan de binnenwegen zou door het verplaatsingseffect geschaad kunnen
worden. Er moet, zoals reeds vermeld, rekening worden gehouden met een toename van de
geluidshinder en een nog sterkere verkeersdruk op doorgaande wegen door de bebouwde kom.
Bovendien is het risico op ongevallen op de binnenwegen duidelijk hoger dan op de snelwegen. Het
34
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gevaar bestaat, dat het aantal ongevallen en slachtoffers van ongevallen stijgt, waarbij vooral
gemeenten in de nabijheid van de grens getroffen worden.
In de EMR zijn bijv. uitwijkeffecten van het verkeer van Maastricht naar Aken mogelijk, dat van
snelweg A79/E314 met aansluiting op de Duitse A4 uitwijkt naar de provinciale weg N278 via
Margraten, Gulpen en Vaals, die tussen Aken en Vaals op de B1 aansluit. Hetzelfde beeld is denkbaar
bij het verkeer tussen Luik en Aken: in plaats van via de Belgische A3/E40 naar de Duitse A44 te
rijden, kunnen automobilisten gebruik maken van de N3 via Kelmis naar Aken, om de aanschaf van
een vignet te omzeilen. Gemeenten aan weerszijden van de grens zouden negatief beïnvloed
worden door deze uitwijkeffecten. Interessant genoeg houden noch het BMVI, noch Ratzenberger
bij hun inkomstenprognose rekening met de mogelijke uitwijkeffecten, die een navenante daling van
de inkomsten met zich meebrengen.
Afb. 7: Grensoverschrijdende verkeersinfrastructuur Aken-Luik-Maastricht

Bron: Google Maps
7.

Euregionale cohesie / grensoverschrijdende samenwerking

Het volgende hoofdstuk behandelt de potentiële gevolgen van tolheffing voor de euregionale
cohesie. Bewerkstelligt de tolheffing een versterking van de barrièrewerking van de grens en remt ze
daarmee de grensoverschrijdende interactie van burgers, verenigingen, ondernemingen en
overheidsdiensten?
Al met al is het algemene klimaat ten aanzien van de Duitse tolheffing in het Nederlandse en
Belgische deel van de EMR slecht. 88% van de ondervraagden denkt zeer negatief of negatief over
de tolheffing, 9% is neutraal en slechts 2% positief. Deze negatieve stemming in de buurlanden zou
een psychologische barrière kunnen opwerpen en een negatief effect hebben op de
grensoverschrijdende interactie van burgers, verenigingen, ondernemingen en het bestuur. 84% van
de ondervraagden geeft aan dat de grensoverschrijdende mobiliteit beperkt wordt door de
tolheffing. 83% is het eens met de uitspraak dat de grens met Duitsland weer sterker voelbaar wordt
door de tolheffing voor personenauto's.
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Afb. 8: Hoe denkt u in het algemeen over de Duitse tolheffing?

Afb. 9: Met welke van de volgende uitspraken bent u het eens? (2)

De tolheffing schijnt dus een symboolwerking met zich mee te brengen voor grensoverschrijdende
samenwerking, die indruist tegen de euregionale cohesie. De verschillende rechtssystemen, taal- en
cultuurbarrières staan vandaag de dag zoals bekend de 'open' grenzen nog in de weg. Door de
invoering van een tolheffing voor personenauto's in Duitsland wordt het scheidende element
opnieuw versterkt. Er ontstaat een extra hindernis voor grensoverschrijdende interactie, die tot een
stap terug zou kunnen leiden bij de vorming van een gemeenschappelijke euregionale economische
ruimte. Dit raakt niet alleen pendelarbeiders, mogelijke klanten van Duitse ondernemingen en
grensoverschrijdend opererende ondernemingen uit België en Nederland, maar juist ook dagelijkse
activiteiten waarmee iedereen te maken heeft, zoals het bezoeken van familie en vrienden, culturele
evenementen, recreatie, e.d. Een tolheffing betalen als entreegeld voor Duitsland conflicteert met
de dagelijkse gewoonten van de mensen in grensregio's. De bewoners van de grensregio zijn sinds
het Schengenakkoord gewend om zonder problemen de grens over te steken. Een grenspassage
wordt niet meer van tevoren gepland. De beslissing om aan de andere kant van de grens
boodschappen te doen, familie of vrienden te bezoeken of andere vrijetijdsactiviteiten te verrichten,
wordt doorgaans spontaan genomen.
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Na invoering van de tolheffing voor personenauto's is het nodig te besluiten welk vignet men koopt,
alvorens naar Duitsland te rijden. Bovendien moet er worden nagedacht over de vraag hoe vaak men
de komende 10 dagen, 2 maanden of het komende jaar naar Duitsland wil rijden, om het juiste
vignet te kiezen. Dit betekent dat daadwerkelijk aan euregionale spontaniteit wordt ingeboet. De
beschreven vanzelfsprekendheid waarmee de grens wordt gepasseerd is een cruciale verworvenheid
in de ontwikkeling van de Europese integratie, die door invoering van de Duitse tolheffing wordt
beperkt.
In reactie op de invoering van de tolheffing is een zekere polarisatie waar te nemen. Enerzijds geeft
48% van de ondervraagden aan een jaarvignet te willen kopen. Anderzijds is 35% van plan om
helemaal geen vignet te kopen. Slechts 16% wil een 10-dagenvignet (12%) of een 2-maandenvignet
(4%) aanschaffen. Enerzijds geeft 38% aan een vignet te willen kopen om van de snelweg gebruik te
maken, anderzijds wil 46% in plaats van de Duitse snelweg gebruik maken van de provinciale en
lokale wegen en probeert 40% zo min mogelijk naar Duitsland te rijden.
Afb. 10: Welk vignet zou u kopen?

Ik koop geen
vignet
35%

10-dagenvignet

49%
2-maandenvignet
12%

Jaarvignet

4%
Afb. 11: Voor buitenlandse personenauto's geldt de tolheffingsplicht alleen op Duitse snelwegen. Hoe
beïnvloedt dat uw gedrag?
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Bereikbaarheid en een gemeenschappelijke verkeersinfrastructuur vormen in grensregio's een
fundamentele uitdaging, en vooral het openbaar vervoer kan vaak nog verder ontwikkeld worden.
Slechts 4% van de ondervraagden kan zich voorstellen om na invoering van de tolheffing voor
personenauto's gebruik te maken van openbaar vervoer om op hun bestemming in Duitsland te
komen. Door de invoering van de tolheffing bestaat het gevaar dat vanwege de stijgende kosten van
een mobiele grensovergang de grensoverschrijdende mobiliteit en wederzijdse bereikbaarheid extra
worden geschaad.
Zo'n stap terug in de euregionale integratie is zwaarwegend, juist omdat hij wordt gezet op initiatief
van Duitsland - het land in het centrum van Europa dat aan negen andere staten grenst, en
bovendien als een voorvechter van Europese integratie wordt beschouwd. Dat houdt ook de
respondenten bezig. Bij de open vraag 'Hoe denkt u verder over de Duitse tolheffing?' antwoorden
sommigen: 'Duitsland pretendeert voor een sterke EU te zijn maar intussen vult men met Duitse
heffingen haar eigen zakken. Een dubbele moraal heet dat.', 'Is Duitsland nu wel of niet de drijvende
kracht achter de Europese eenheid?', 'Een daad die in strijd is met het door Duitsland zo geprezen
Europese gedachtegoed'.
8.

Conclusie

De Duitse tolheffing voor personenauto's kan, zoals aangetoond, vooral effecten hebben op de EMR,
het grensgebied tussen Duitsland, Nederland en België, waarmee geen rekening is gehouden in de
ramingen van de Bondsregering. Deze hebben met name betrekking op de juridisch nog onopgeloste
kwestie van discriminatie van EU-burgers (1), de signaalwerking met het oog op toekomstige
Europese tolregelingen (2), de vraag naar de financiële verliezen van bepaalde Duitse bedrijfstakken
en de regionale economie (3), negatieve effecten op het gebied van emissies en geluidsoverlast door
het te verwachten sluipverkeer (4) en fundamenteel negatieve effecten op de regionale cohesie (5).
1. Er kleven nog steeds veel onzekerheden aan de Duitse tolheffing. Er bestaat twijfel over
zowel de verenigbaarheid met Europees recht als de door het BMVI geprognosticeerde
inkomsten. De aanhoudende rechtsonzekerheid zou bijzonder nadelig kunnen zijn voor de
grensregio's, vooral in het geval van langdurige gerechtelijke procedures. In het publieke
debat staat vooral de kritiek centraal dat de tolheffing buitenlanders (nader bepaald
eigenaren van auto's met een niet-Duits kenteken) zou benadelen. De grensregio's en hun
bewoners worden hier echter in het bijzonder door benadeeld, en niet alleen in de
buurlanden (bijv. pendelarbeiders en ondernemingen), maar ook in Duitsland zelf, aangezien
bijvoorbeeld aanwonenden van wegen waar het verkeer ineens sterk toeneemt en
ondernemers de negatieve consequenties van de tolheffing moeten dragen.
2. In principe zou de Duitse tolheffing de invoering van de kilometerafhankelijke oplossing voor
heel Europa, zoals voorgesteld door de Commissie, eerder afremmen dan vooruithelpen.
Aangezien de Duitse tolheffing qua systematiek een ander model volgt (tijdsafhankelijke
prijsvorming) lijkt het ook niet zo eenvoudig deze enkele jaren na invoering ervan weer
compleet te veranderen. Vooral niet wanneer de tolheffing pas in 2018 of 2019 wordt
ingevoerd, na jarenlange discussies in de binnenlandse politiek. In dit opzicht is de gedachte
van een gemeenschappelijk verkeersbeleid en de Europese integratie hier zeker niet mee
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gediend. Dit kan met name negatieve effecten hebben voor de grensregio's, die vooral te
lijden hebben onder systemen die niet onderling zijn afgestemd, en daardoor belemmerd
worden in hun economische ontwikkeling.
3. De uitkomst van de enquête duidt erop dat de mensen uit de buurlanden hun rijgedrag
zullen wijzigen als gevolg van de tolheffing, en hun ritten naar Duitsland zullen beperken.
Door de invoering van de tolheffing daalt het aantal respondenten dat de grens eenmaal per
week of vaker wil passeren met 11%; bij de groep die eenmaal per maand of vaker de grens
wil oversteken is de daling 17%. Het aantal ondervraagden dat nog slechts af en toe naar
Duitsland wil rijden, stijgt met 24%, terwijl 40% van de mensen aangeeft nog zo min mogelijk
naar Duitsland te willen rijden. Daarom zouden vooral de detailhandel en de
toerismebranche moeten rekenen op omzetderving en teruglopende investeringen, omdat
een belangrijk deel van de potentiële klanten zou kunnen wegvallen. Daar komen de
mogelijke negatieve gevolgen voor mensen aan de andere kant van de grens nog bij:
grenspendelaars en grensoverschrijdend opererende ondernemingen moeten de extra
kosten voor het tolvignet incalculeren. De kosten treffen vooral grenspendelaars met een
laag inkomen en kleine ondernemingen. Voor hen wordt het minder aantrekkelijk om in
Duitsland te werken resp. zakelijke relaties aan de andere kant van de grens te
onderhouden.
4. Ook eventuele uitwijkeffecten kunnen voor problemen zorgen: 46% van de ondervraagden
wil na invoering van de tolheffing de binnenwegen nemen in plaats van de snelweg, om
geen vignet te hoeven kopen. Dit leidt tot een aanzienlijk verhoogd gebruik van deze
trajecten en een lagere kwaliteit van leven voor de mensen die aan de binnenwegen wonen.
De tolheffing zal bovendien de milieubescherming in de wielen rijden, omdat door de
verplaatsing van het verkeer naar de binnenwegen de uitstoot van schadelijke stoffen en de
geluidshinder binnen de bebouwde kom zal toenemen. De financiële staffeling op grond van
vervuilingscategorieën zal er bovendien toe leiden dat het juist voor de eigenaren van
oudere voertuigen financieel aantrekkelijker is om de binnenwegen te nemen. In dit geval
zou de in feite milieuvriendelijke component van de tolheffing in de grensregio's een
tegengesteld effect kunnen hebben.
5. Door de invoering van de tolheffing riskeert Duitsland daarnaast dat de psychologische
barrières die de grens in de waarneming van de mensen opwerpt weer versterkt worden en
de grensoverschrijdende interactie afremmen. 83% van de ondervraagden geeft aan dat de
grens met Duitsland weer sterker voelbaar wordt door een tolheffing. Dit is in strijd met de
vorderingen van de Europese integratie en de grensoverschrijdende cohesie.
Al met al is het twijfelachtig of de input en de gevreesde aanzienlijke schade voor de grensregio's,
alsmede de negatieve signaalwerking voor de Europese integratie in een redelijke verhouding staan
tot het nut van de tolheffing voor personenauto's. Zelfs als door de tolheffing inkomsten worden
gerealiseerd, is het financiële nut daarvan voor de Duitse infrastructuur gering. Bovendien zijn er tot
nu toe geen compensatiemechanismen voor de financiële verliezen in grensregio's. In wezen heeft
de bijzondere situatie van de grensregio's geen rol gespeeld bij het ontwerp van de tolheffing. Zelfs
goedbedoelde regelingen, zoals de beperking van de tolheffingsplicht tot de Duitse snelwegen,
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kunnen aanzienlijke negatieve milieu- en gezondheidseffecten veroorzaken. Dit duidt erop dat er
niet over de grenseffecten is nagedacht.
In het kader van de jaarlijkse beoordeling van de wettelijke gevolgen voor grensregio's kan het in de
toekomst interessant worden wat de feitelijke effecten van de tolheffing zijn. Een ex post-analyse
van de wettelijke gevolgen na invoering zal deze antwoorden moeten opleveren.

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

35

Bronvermelding
Beckers, T., Winter, M. und A. Ryndin: Stellungnahme im Rahmen des öffentlichen
Expertengesprächs im Deutschen Bundestag (Haushaltsausschuss) am 20.03.2017 über die
Haushaltswirkungen und den Erfüllungsaufwand der Einführung einer Infrastrukturabgabe für die
Benutzung von Bundesfernstraßen. Berlijn 2017.
Bundesministerium für Verkehr und Inneres (BMVI): Prognose der Einnahmen aus dem Verkauf von
Vignetten an Halter von im Ausland zugelassenen Fahrzeugen im Rahmen der Einführung einer
Infrastrukturabgabe. Berlijn 2017.
Duitse Bondsregering: Deutschlands Zukunft gestalten. Coalitieakkoord tussen CDU, CSU en SPD. 18e
wetgevingsperiode. Berlijn 2013.
Duitse Bondsdag (2017): Pkw-Maut zwischen Koalition und Opposition heftig umstritten. Op
Internet:
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw12-pa-verkehrPkwmaut/497570 (Ingezien op: 28-6-2017).
Duitse Bondsdag, afdeling Europa: Ausarbeitung. Vereinbarkeit des Infrastrukturabgabengesetzes
und des Zweiten Verkehrssteueränderungsgesetzes in der Fassung der von der Bundesregierung
beschlossenen Änderungsgesetze mit dem Unionsrecht. Berlijn 2017.
Duitse Bondsdag. Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Infrastrukturabgabengesetzes.
Berlijn 2017.
Duitse Bondsdag. Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Infrastrukturabgabengesetzes.
Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung. Berlijn 2017.
Eisenkopf, A.: Mautprognosen, alternative Fakten und Wissenschaft. Kritische Anmerkungen zur
Diskussion um die aktuellen Einnahmeprognosen zur Infrastrukturabgabe für ausländische Pkw.
Friedrichshafen 2017.
Europees Hof van Justitie: I-3175. Vonnis van het Hof van Justitie van 19 mei 1992 in rechtszaak C195/90. Straatsburg 1992.
Europese Commissie: Persbericht van 29-9-2016: EU-commissie klaagt Duitsland aan wegens
tolheffing. Brussel 2016.
Europese Commissie: Persbericht van 31-5-2017: Neue Mobilitätsstrategie: EU-Kommission stellt
Gesetzesvorschläge für einheitliche Mauterhebung und grenzüberschreitende Lkw-Fahrten vor.
Brussel 2017.
Europees Parlement: Persbericht van 15-3-2017: Deutsche Pkw-Maut: Verstoß gegen EUVorschriften über Nichtdiskriminierung. Brussel/Straatsburg 2017.

Dossier 1: De potentiële effecten van de Duitse tolheffing voor personenauto’s op grensregio’s

36

Hillgruber, C.: Rechtsgutachten über die Vereinbarkeit der Einführung einer Infrastrukturabgabe für
Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen auf dem deutschen
Bundesfernstraßennetz mit dem Recht der Europäischen Union. Bonn 2014.
I&O Research: Duitse tolplannen kunnen Duitse economie één miljard euro Nederlandse
bestedingen kosten. Enschede 2014.
Mayer, F.C.: Zur Europarechtswidrigkeit
Änderungsfassung 2017. Bielefeld 2017.

der

„Pkw-Maut“

(Infrastrukturabgabe)

in

der

Obwexer, W.: Gutachten. Vereinbarkeit der nach Verhandlungen mit der Kommission geänderten
Infrastrukturabgabe für Pkw und Wohnmobile (Pkw-„Maut“ neu) in Deutschland mit dem
Unionsrecht. Innsbruck 2017.
Ratzenberger, R.: Abschätzung der Einnahmen aus der Infrastrukturabgabe für Pkw in der
Ausgestaltung der Gesetzentwürfe vom 18.01.2017 im Auftrag des Allgemeinen Deutschen
Automobil-Clubs. München 2017.
Runkel, M. und A. Mahler: Das Aufkommenspotential der deutschen Pkw-Maut. Auswirkungen der
im Dezember 2016 geplanten Änderungen der Infrastrukturabgabe auf die zu erwartenden
Nettoeinnahmen auf Basis bestehender Abschätzungen. Kurzanalyse im Auftrag der
Bundestagsfraktion Bündnis 90 /Die Grünen. Berlijn 2016.
Schulz, W.H., Joisten, N. und S. Scheler: Gutachten zur Schlüssigkeit der vom BMVI ermittelten
möglichen Einnahmen der geplanten Infrastrukturabgabe. Meerbusch 2017.
Wirtschaftliche Nachrichten 09/2014. IHK aktuell. „Ein erheblicher Schaden für die Grenzregion“.
Pag. 10-12.

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

37

Bijlagen
Vragenlijst enquête:
In Duitsland is besloten om een infrastructuurheffing (tol) voor personenauto's in te voeren. Als
automobilist met een buitenlands kenteken op uw auto heeft u waarschijnlijk vanaf 2019 een vignet
nodig om op de Duitse autosnelwegen te mogen rijden. Het is in eerste instantie de bedoeling dat
ook Duitse automobilisten tol gaan betalen. Maar zij zullen via de Duitse motorrijtuigenbelasting
minimaal voor datzelfde bedrag worden gecompenseerd.
Deze enquête is bedoeld voor de automobilisten uit het Nederlandse en Belgische deel van de
Euregio Maas-Rijn. Ze wordt gehouden in het kader van een onderzoek van het Institute for
Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM aan de Universiteit
Maastricht over de mogelijke effecten van een Duitse tolheffing op onze grensregio. Hartelijk dank
voor uw deelname!
1. Woonland
Nederland
België
2. Regio
Provincie Limburg (Nederland)
Provincie Limburg (België)
Provincie Luik (België)
Duitstalige Gemeenschap (België)
Anders:___________________
3. Hoe vaak gaat u de Duits-Nederlandse of de Duits-Belgische grens over?
Dagelijks
2-5 keer per week
Eén keer per week
2-5 keer per maand
Eén keer per maand
Af en toe
Nooit
4. Waarom rijdt u naar Duitsland? (meerdere antwoorden mogelijk)
Een baan in Duitsland
Afspraken beroepshalve
Boodschappen doen
Shoppen
Ontspanning/vrije tijd/gastronomie
Vakantie
Bezoeken van familie of vrienden
Op doorreis naar een ander land
Overige:_____________________
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Eigenaren van een auto met een niet-Duits kenteken kunnen kiezen uit een vignet voor 10
dagen, 2 maanden of 1 jaar. De prijs van het jaarvignet is afhankelijk van de cilinderinhoud
van de motor en de milieuprestaties van de auto. De kosten bedragen maximaal € 130.
Kosten per
cilinderinhoud
daarvan

100 cc Kosten per
of deel cilinderinhoud
daarvan

100 cc
of deel

Emissieklasse
Benzinemotor

Dieselmotor

Euro 3 of slechter

6,50 euro

9,50 euro

Euro 4 of 5

2,00 euro

5,00 euro

Euro 6

1,80 euro

4,80 euro

De prijzen van het 10-dagen- en het 2-maandenvignet zijn gebaseerd op de respectievelijke
prijs van een jaarvignet:
Jaarvignet
(kosten in euro)
Minder dan 20
20 tot 40
40 tot 70
70 tot 100
100 tot 130
Vanaf 130

10-dagenvignet
(kosten in euro)
2,50
4
8
14
20
25

2-maandenvignet
(kosten in euro)
7
11
18
30
40
50

5. In welke milieuklasse valt uw auto?
Euro 3 of slechter
Euro 4 of 5
Euro 6
Weet ik niet
6. Welke krachtbron heeft uw auto?
Diesel
Benzine
Plug-in hybride
Elektrisch
Weet ik niet
7. Welk vignet zou u kopen?
Ik koop geen vignet.
Een 10-dagenvignet
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Een 2-maandenvignet
Een jaarvignet
8. Hoe vaak gaat u de Duits-Nederlandse of de Duits-Belgische grens over als er een
tolheffing is voor personenauto's?
Dagelijks
2-5 keer per week
Eén keer per week
2-5 keer per maand
Eén keer per maand
Af en toe
Nooit
9. Met welke van de volgende uitspraken bent u het eens? (meerdere antwoorden mogelijk)
De geplande tolheffing is zinvol.
Ik voel mij door de Duitse tolheffing gediscrimineerd.
De grensoverschrijdende mobiliteit wordt door de tolheffing beperkt.
Door de tolheffing is de grens met Duitsland weer sterker merkbaar.
In Nederland resp. België zou er ook een tolheffing moeten worden ingevoerd.
Er zou in de hele EU een uniform tolheffingssysteem moeten worden ingevoerd.
10. De tolplicht geldt voor auto's met niet-Duits kenteken alleen op de Duitse autosnelwegen.
Hoe beïnvloedt dat uw gedrag? (meerdere antwoorden mogelijk)
Ik koop een vignet en maak gebruik van de Duitse autosnelwegen.
Ik rijd via de Duitse autowegen en lokale wegen om mijn bestemming te bereiken.
Ik maak gebruik van het openbaar vervoer om mijn bestemming in Duitsland te bereiken.
Ik zal zo min mogelijk naar Duitsland rijden.
Ik zal niet meer naar Duitsland rijden.
11. Hoe denkt u in het algemeen over de Duitse tolheffing?
Zeer negatief
Negatief
Neutraal
Positief
Zeer positief
12. Hoe denkt u verder over de Duitse tolheffing?
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Vragen van de interviews met experts
1. Welke rol speelt het grensverkeer voor de economie in de regio als geheel?
2. Hoe hoog is het percentage van de koopkracht afkomstig van Nederlanders en Belgen in de
regio Aken?
3. Hoe hoog schat u de afhankelijkheid van ondernemingen in de regio Aken van klanten uit
Nederland en België?
4. Is het percentage Nederlandse en Belgische klanten de afgelopen jaren toe- of afgenomen?
5. Gaat u ervan uit dat het percentage Nederlandse en Belgische klanten na invoering van de
Duitse tolheffing zal dalen?
6. Zo ja, hoe groot zijn de verliezen waar u van uitgaat?
7. Hoe hoog is het percentage Nederlandse en Belgische werknemers in de regio Aken?
8. Vreest u dat de investeringen in uw branche in de regio zouden kunnen dalen vanwege het
gevreesde wegvallen van een deel van de clientèle uit Nederland en België?
9. Welke effecten heeft de tolheffing volgens u op de vervlechting van de euregionale
economie?
10. Hoe denkt u verder over de Duitse tolheffing?
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Belastingverdrag Nederland-Duitsland

1.

Inleiding

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is sinds 1 januari 2016 in werking.35 Met
het sluiten van dit belastingverdrag wordt in de eerste plaats – maar dit geldt ook in het algemeen
voor belastingverdragen – beoogd dubbele belastingheffing dan wel dubbele non-belastingheffing te
vermijden.
In het licht van de analyse van de grenseffecten van het belastingverdrag zijn de volgende
redenen, die ten grondslag liggen aan het sluiten van het nieuwe verdrag, van belang. Zo worden
belastingverdragen gesloten tussen staten met sterke politieke, financiële en economische
betrekkingen, zoals tussen Nederland en Duitsland.36 Voorts zijn Nederland en Duitsland buurlanden
waardoor zich problemen kunnen voordoen op het gebied van grensoverschrijdende arbeid en
pensionering. Het oude belastingverdrag dat stamt uit 1959 beantwoordde niet meer aan de huidige
stand van (grensoverschrijdende) economische relaties tussen beide landen en was mede hierdoor
dringend aan vervanging toe.37 Bij de onderhandelingen voor het nieuwe verdrag zette Nederland
hoofdzakelijk in op de verbetering van de fiscale positie van in Nederland woonachtige
grenswerknemers en Duitsland richtte zich op de bestrijding van oneigenlijk gebruik van het
belastingverdrag.38
Plan van aanpak
In deze grenseffectenrapportage zal nader worden ingezoomd op de fiscale positie van de
grenswerknemer. In de grenseffectenrapportage 2016 inzake het belastingverdrag NederlandDuitsland is aandacht besteed aan de grenseffecten voor actief inkomen (inkomen uit arbeid) en
passief inkomen (inkomen uit pensioen). Daarnaast zijn in de voorgenoemde rapportage de
wijzigingen in de specifieke verdragsartikels aan een nadere beschouwing onderworpen. In zoverre
worden deze bekend verondersteld en wordt voor een nadere beschrijving verwezen naar de
grenseffectenrapportage van 2016.39
Een van de aanbevelingen in de uit 2016 daterende grenseffectenrapportage zag op het maken
van een vergelijking tussen de inkomenssituatie van de grenswerknemer (zowel de Nederlandse als
Duitse) en zijn ‘buurman in de straat’ en ‘collega op de werkvloer’. In de onderhavige rapportage
wordt opvolging gegeven aan deze aanbeveling door dit voor de actieve grenswerknemer inzichtelijk
35

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2012 Teil II Nr. 38; Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012, Nr.
123.
36
Dit is ook onderkend tijdens de parlementaire behandeling, zie hiervoor Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 3 (MvT),
onderdeel I.1.
37
Zie Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode, Gesetzentwurf der Bundesregierung, Drucksache 17/10752, A. Problem und
Ziel en Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 3 (MvT), onderdeel I.1.
38
Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 3 (MvT), onderdeel I.1. Denk hierbij met name aan treaty shopping, waarbij een
inwoner van een derde land zich via kunstmatige constructies toegang verschaft tot een voordeel uit het belastingverdrag.
Wat betreft het Nederlandse standpunt ten aanzien van de positie van grensarbeiders, zij voorts gewezen op het
Nederlandse fiscale verdragsbeleid zoals opgenomen in de beleidsnotitie uit 2011: Ministerie van Financiën, Notitie Fiscaal
Verdragsbeleid 2011, 11 februari 2011, p. 61.
39
De grenseffectenrapportages van 2016 inzake het belastingverdrag Nederland-Duitsland zijn te raadplegen via de
website van ITEM:
<https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderzoek/instituten/item/onderzoek/studiegrenseffectenbeoordeling#report2016>.
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te maken.40 In deze grenseffectenrapportage is gekozen voor een fiscaal juridische beoordeling van
de effecten van het nieuwe belastingverdrag voor grenswerknemers.
Opmerking vooraf: ten aanzien van de gehanteerde terminologie dient het volgende worden
opgemerkt. In de parlementaire stukken wordt veelal gesproken van ‘grensarbeiders’. Het is hierbij
niet duidelijk of hieronder zowel zelfstandige als niet-zelfstandige arbeid valt. Een gelijke opmerking
geldt voor de term ‘grenswerkers’. Ook hierbij is onduidelijk of hieronder de zelfstandige,
bijvoorbeeld de zzp’er, valt. Daarom wordt in de onderhavige analyse de term ‘grenswerknemers’
gehanteerd waarbij ‘werknemer’ duidt op een dienstbetrekking en dus op niet-zelfstandige arbeid.

2. Doelstellingen van het onderzoek, definities, thema’s, indicatoren
2.1 Effecten vandaag of in de toekomst, doelstelling: ex-post of ex-ante
Met de onderhavige studie wordt getracht aan de hand van calculaties met verschillende
inkomensklassen en scenario’s te bezien in hoeverre de ‘gelijkheid met de collega’ en de ‘gelijkheid
met de buurman’ is gewaarborgd onder het nieuwe belastingverdrag. De focus ligt zodoende dan
ook op de inkomenseffecten van het nieuwe verdrag voor grenswerknemers. Daarnaast wordt met
deze grenseffectenrapportage beoogd een hiaat, op wetgevend niveau, aan grenseffectentoetsing in
te vullen door een coherent instrument te gebruiken – hetgeen hierna wordt uiteengezet onder
principes, benchmarks en indicatoren – ten aanzien van de grenseffectentoetsing. Met dit hiaat
wordt gedoeld op het opnemen van een afzonderlijke paragraaf waarin de gevolgen van het nieuwe
belastingverdrag voor grenswerknemers inzichtelijk wordt gemaakt.41 In lijn met een toezegging van
voormalig Staatssecretaris van Financiën de Jager bevat de Memorie van Toelichting van de
parlementaire behandeling van het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland een dergelijke
paragraaf.42 Helaas is sindsdien – naar onze kennis – geen vergelijkbare paragraaf opgenomen
waarin de gevolgen van nieuwe wetgeving voor grenswerknemers wordt getoetst. Het verdient naar
onze mening daarom aanbeveling tijdens de parlementaire behandeling van nieuwe wetgeving een
coherente analyse op te nemen van de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor grenswerknemers,
welke analyse kan worden opgenomen in een afzonderlijke paragraaf in de Memorie van
Toelichting. Voor zover echter analyses van grenseffecten van nieuwe wetgeving hebben
plaatsgevonden, worden deze niet uitgevoerd op een coherente wijze, i.e. de methode van
onderzoek verschilt.

40

Wat betreft deze aanbeveling uit de ITEM Grenseffectenrapportage uit 2016, zie Dossier 1B: Belastingverdrag
Nederland-Duitsland Pensioen (NL), p. 38.
41
Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 3 (MvT), onderdeel I.4 Grensarbeiders. Het opnemen van deze paragraaf is in
overeenstemming met de toezegging van voormalig staatssecretaris van Financiën, de Jager, om de afweging omtrent de
gevolgen voor grensarbeiders bij nieuwe wetgeving expliciet op te nemen (zie Kabinetsstandpunt met betrekking tot de
aanbevelingen van de Commissie grensarbeider, 9 januari 2009, BCPP 2008/2455 met verwijzing naar Kamerstukken II
2000/01, 26 834, nr. 5).
42
Overigens is tijdens de parlementaire behandeling van het nieuwe belastingverdrag slechts één motie aangenomen
betreffende het inventariseren van de gevolgen van werken over de grens voor de fiscaliteit en de sociale zekerheid. Zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 10 (Motie van de leden Nijboer en Kerstens).
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Het voorgaande maakt duidelijk dat effecten van nieuwe wetgeving op grenswerknemers en
grensregio’s in het algemeen nog steeds niet de aandacht krijgt die het verdient, i.e. grenseffecten
worden nog steeds onderschat door nationale wetgevers.43
Evenals de studie uit 2016 kan deze rapportage worden gezien als ex-post analyse in een vroeg
stadium van de grenseffecten. De concrete consequenties voor de grenswerknemers en grensregio’s
zijn immers nog steeds niet kwantitatief meetbaar aangezien het verdrag pas grofweg anderhalf jaar
in werking is, geen coherente dataverzameling inzake grensarbeid heeft plaatsgevonden en de
verdragsgerechtigden de mogelijkheid hadden – op grond van de algemene overgangsregeling –
voor 2016 nog het oude verdrag toe te passen.44
2.2 Effecten op welk geografisch gebied? Definitie van de ‘grensregio’
Grenswerknemers in de Duits-Nederlandse grensregio’s worden geconfronteerd met de effecten van
het nieuwe belastingverdrag. Het betreft meer concreet de grenswerknemers die binnen een
bepaalde afstand van de landsgrenzen woon- en werkzaam zijn. Voor de onderhavige rapportage
betreft dit de politieke eenheden, zoals Gemeenten, ‘Landkreise’ of Arrondissementen. Deze
grensregio’s worden in de volgende figuur geïllustreerd waarbij de Nederlands-Belgische grensstreek
voor deze rapportage is uitgesloten.
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Figuur 2: De grensstreek
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Positief is wel dat in 2017 twee onderzoeken naar de positie van de grenswerknemers zijn verschenen:
- Rapport van de Commissie grenswerkers, Grenswerkers in Europa; Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en
pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap no. 257),
Vereniging voor Belastingwetenschap 2017.
- H. Niesten, Belastingvoordelen van de grensoverschrijdende economisch actieve EU-persoon (diss. Maastricht en Hasselt),
2017.
44
Art. 33, lid 6 van het nieuwe verdrag: “Niettegenstaande het tweede en derde lid, indien een persoon uit hoofde van de
Overeenkomst van 1959 recht zou hebben op grotere voordelen dan uit hoofde van dit Verdrag, blijft de Overeenkomst van
1959 naar keuze van een dergelijke persoon met betrekking tot deze persoon volledig van toepassing gedurende een tijdvak
van één jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de bepalingen van dit Verdrag van toepassing zouden zijn uit hoofde van
het tweede lid.”
45
Ontleend aan PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), Arbeidsmarkt zonder grenzen, Den Haag: PBL 2015, p. 48.

Dossier 2: Belastingverdrag Nederland-Duitsland

46

Om de onderhavige grenseffectenbeoordeling ook vanuit kwantitatief oogpunt enigszins te
onderbouwen, zijn in onderstaand overzicht ter indicatie enkele data en cijfers opgenomen
betreffende grensoverschrijdende arbeid tussen Nederland en Duitsland.
Grenspendelaars
Nederlanders
Duitsers

Van Nederland naar Duitsland
5.100
3.400

Overzicht 1: Grenspendel tussen Nederland en Duitsland in 2012

Van Duitsland naar Nederland
16.000
19.700

46

Ten opzichte van eerdere cijfers (2008) blijkt dat het aantal grenspendelaars tussen Nederland en
Duitsland is afgenomen.47 De meest recente voorhanden zijnde cijfers hebben betrekking op 2014.
Uit deze cijfers komt onder meer naar voren dat ten opzichte van 2012 nauwelijks sprake is van een
toename aan grenspendel van Nederlanders naar Duitsland zoals onderstaand figuur ook inzichtelijk
maakt.48

49

Figuur 3: Grenspendel Nederland-Duitsland
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Ontleend aan PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), Arbeidsmarkt zonder grenzen, Den Haag: PBL 2015, p. 9-10.
Ontleend aan PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), Arbeidsmarkt zonder grenzen, Den Haag: PBL 2015, p. 9-10.
48
De cijfers die betrekking hebben op 2014 zijn te raadplegen via <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/37/meerduitsers-pendelen-naar-nederland-dan-andersom>.
49
Dit figuur is ontleend aan <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/37/meer-duitsers-pendelen-naar-nederland-danandersom>.
47
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Zoals hiervoor reeds aangegeven zijn deze gegevens enigszins gedateerd en niet volledig
representatief, aangezien de gehanteerde definitie van ‘grensarbeider’ niet is afgebakend en niet op
een coherente wijze wordt gebruikt (i.e. wie valt er onder de definitie van ‘grensarbeider’?).
Daarnaast worden deze gegevens betreffende grensarbeid niet op een coherente wijze in kaart
gebracht, i.e. de betrouwbaarheid kan – in het bijzonder in geval van afgeronde cijfers – in twijfel
worden getrokken.50
2.3 Grenseffecten op? Wat zijn de thema’s van het onderzoek, de principes (en
benchmarks) en de indicatoren?
2.3.1 De onderzoeksthema’s van dossier Belastingverdrag Nederland-Duitsland
In dit dossier staat het thema ‘Europese integratie’ centraal, meer concreet het vrij verkeer van
werknemers / arbeidsmobiliteit van grenswerknemers. Op basis van gedetailleerde en op de praktijk
toegesneden calculaties, opgesteld door Bol Adviseurs, wordt getracht inzicht te verschaffen in de
fiscale behandeling van de Nederlandse en Duitse grenswerknemer: in hoeverre is de zogenoemde
‘gelijkheid met de collega’ en de ‘gelijkheid met de buurman’ gewaarborgd onder het nieuwe
verdrag? De twee uitgangspunten ‘gelijkheid in de straat’ en ‘gelijkheid op de werkvloer’ vloeien
mede voort uit rechtspraak van het Europese Hof van Justitie inzake het vrij verkeer van
werknemers. Bij de verdragsonderhandelingen tussen Nederland en Duitsland is gestreefd om een
dergelijke gelijkheid te realiseren.51 Onder meer door middel van het opnemen van een
compensatieregeling in het Protocol behorende bij het nieuwe belastingverdrag.52 Deze
compensatieregeling moet bijdragen aan de gelijkheid met de buurman. In de hiernavolgende
paragraaf wordt nader stil gestaan bij de achtergronden van deze compensatieregeling alsook de
betekenis van het zogenoemde ‘Splittingverfahren’.
2.3.1.1 Compensatieregeling: gelijkheid in de straat?
Voor inkomen uit arbeid – welke inkomsten onderworpen zijn aan art. 14, art. 15 of art. 16 van het
verdrag – geldt een compensatieregeling. Deze compensatieregeling geldt voor de Nederlandse
grenswerknemer met inkomen uit Duitsland en is neergelegd in art. XII van het protocol bij het
verdrag. Deze compensatie betreft een vermindering op de in Nederland te betalen belasting en
wordt dan ook door Nederland verstrekt. Op grond van deze compensatieregeling heeft de
Nederlandse grenswerknemer recht op een vermindering van belasting toegekend door Nederland
voor zover de in totaal feitelijk geheven Duitse inkomstenbelasting en met de Nederlandse premie
volksverzekeringen vergelijkbare Duitse sociale premies meer zijn dan de Nederlandse
inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die zouden zijn geheven als de aan Duitsland
toegewezen inkomsten in Nederland belast zouden zijn.
Een obstakel voor de Nederlandse grenswerknemers dat in 2017 nog steeds bestaat, is de nietvergelijkbaarheid van Duitse en Nederlandse sociale zekerheidspremies. Op grond van lid 2 van het
voornoemde art. XII van het protocol regelen de bevoegde autoriteiten in onderlinge
50

Zie in dit verband ook de aanbeveling in dit kader van de Commissie grenswerkers: Rapport van de Commissie
grenswerkers, Grenswerkers in Europa; Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van
grensoverschrijdend werken (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap no. 257), Vereniging voor
Belastingwetenschap 2017, p. 34
51
Kamerstukken I 2014/15, 33 615, nr. C, p. 3. Voor het Nederlandse fiscale verdragsbeleid ten aanzien van grensarbeiders,
zie: Ministerie van Financiën, Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, 11 februari 2011, p. 60-62.
52
Zie Artikel XII van het Protocol bij het belastingverdrag Nederland-Duitsland.
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overeenstemming in welke mate de bijdragen en premies op grond van de regelgeving in Nederland
ter zake van volksverzekeringen en bijdragen en premies op grond van de Duitse regelgeving ter
zake van sociale zekerheid vergelijkbaar zijn voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel.53
Op 15 juni 2016 is een dergelijke bilaterale overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat geen
enkele premie of bijdrage aan de Duitse sociale zekerheid vergelijkbaar wordt geacht met premies
en bijdragen aan de Nederlandse sociale zekerheid.54 Reden hiervoor is dat – anders dan de
Nederlandse volksverzekeringen – de premies en bijdragen in de Duitse sociale zekerheid onderdeel
zijn van een verzekeringsstelsel voor werknemers. Aangezien de Duitse sociale zekerheidspremie in
het algemeen in acht wordt genomen bij de berekening van het inkomen voor de Nederlandse
belastingheffing vermijdt het besluit een dubbele compensatie. Voor de Nederlandse
grenswerknemers leidt dit besluit echter tot een lagere compensatie.
2.3.1.2 Invloed van het ‘ Splittingverfahren’
Artikel 24 van het belastingverdrag, inzake non-discriminatie, stelt in het eerste lid dat onderdanen
van een verdragsluitende staat in de andere verdragsluitende staat niet aan enige belastingheffing of
daarmede verband houdende verplichting worden onderworpen, die anders of zwaarder is dan de
belastingheffing en daarmee verband houdende verplichtingen waaraan onderdanen van die andere
staat onder dezelfde omstandigheden, in het bijzonder met betrekking tot woonplaats, zijn of
kunnen worden onderworpen.55 Als uitwerking van dit non-discriminatiebeginsel is in artikel XVI,
eerste lid van het Protocol bij het nieuwe verdrag de juridische grondslag neergelegd voor de
tegemoetkoming die Duitsland onder voorwaarden toekent aan inwoners van Nederland met
inkomsten (bv. loon of pensioen) uit Duitsland. Deze tegemoetkoming bestaat uit een versoepelde
toepassing van het zogenoemde ‘Splittingverfahren’, opgenomen in paragraaf 1, sub 3 van het
Einkommensteuergesetz (EStG). Op basis van dit ‘Splittingverfahren’ kunnen echtgenoten onder
bepaalde voorwaarden gezamenlijk aangifte voor de Duitse inkomstenbelasting doen. Hierbij wordt
de belasting berekend over de helft van het inkomen van beide echtgenoten samen. Vervolgens
wordt de daarover berekende belasting vermenigvuldigd met twee. Deze berekeningswijze
bewerkstelligt een progressievoordeel.
De belangrijkste voorwaarde voor niet-inwoners van Duitsland, die in Duitsland buitenlands
belastingplichtig zijn, om voor deze regeling in aanmerking te komen is dat de inkomsten van beide
echtgenoten opgeteld voor minimaal 90% in Duitsland belastbaar zijn of de inkomsten het
zogenoemde ‘Grundfreibetrag’ van €17.640 niet te boven gaan.56 In het belastingverdrag bestaat de
versoepeling in het feit dat de hiervoor genoemde 90%-eis en de absolute inkomenseis worden
losgelaten voor het totale inkomen van beide echtgenoten.57 Hierbij wordt echter verondersteld dat
de echtgenoot die belastingplichtig is in Duitsland persoonlijk voldoet aan deze eisen. Indien dus één
van de echtgenoten voldoet aan de 90%-eis of de absolute inkomenseis, kan over het totale
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Zie ook de alhier aangehaalde probleempunten inzake de compensatieregeling: Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 8,
p. 24 en 25.
54
Staatscourant, Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden, Nr. 31614, 15 juni 2016.
55
De
volledige
verdragstekst
kan
worden
geraadpleegd
via
<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2012/04/12/nederlandse-tekst-belastingverdrag-met-duitsland>.
56
Par. 1, lid 3 jo. par. 1a, lid 2 jo. par. 32a, lid 1, sub 2, nummer 1 EStG.
57
In artikel XVI, lid 1 van het Protocol bij het verdrag worden de beperkingen van de tweede volzin van artikel 1, lid 3, jo.
artikel 1a, lid 2, van de Duitse wet op de inkomstenbelasting (“Einkommensteuergesetz”) niet van toepassing verklaard op
echtgenoten die in Nederland wonen.
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inkomen van beide echtgenoten tezamen het tariefsvoordeel worden behaald op basis van het
‘Splittingverfahren’.
Op grond van deze versoepeling is het mogelijk dat één van de echtgenoten neveninkomsten
buiten Duitsland verkrijgt (bijvoorbeeld in Nederland) en beiden toch gerechtigd zijn tot toepassing
van het ‘Splittingverfahren’ in Duitsland.58 In individuele gevallen kan de toepassing van het Duitse
‘Splittingverfahren’ een belangrijke gunstige invloed hebben op de uiteindelijke belastingdruk in
Duitsland. Indien het inkomen van de in Nederland werkzame echtgenoot namelijk de inkomenseis
voor toepassing van het ‘Splittingverfahren’ overstijgt, is de belastingdruk op het inkomen van de
hoofdverdiener relatief groter en is hiervoor een relatief hogere compensatie noodzakelijk om een
gelijkheid met de buurman in Nederland te bereiken.59 Met deze versoepeling inzake de toepassing
van het ‘Splittingverfahren’ wordt van Duitse zijde bijgedragen aan het waarborgen van de
‘gelijkheid op de werkvloer’.
Duitsland was echter niet bereid een volledige gelijkheid op de werkvloer te garanderen door naast
de versoepeling van het ‘Splittingverfahren’ tevens tegemoetkoming te verlenen ter zake van andere
persoonlijke aftrekposten, tegemoetkomingen en verminderingen uit hoofde van burgerlijke staat of
samenstelling van het gezin die Duitsland kent.60 Met name de complexiteit die met een dergelijke
pro-rata parte-berekening gepaard zou gaan, weerhoudt Duitsland ervan. Ook vindt Duitsland dat
het met het voornoemde genoeg heeft gedaan inzake de fiscale behandeling van grenswerkers, met
name in het licht van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.61
2.3.1.3 Overige onderzoeksthema’s?
Door het gebrek aan data inzake grensoverschrijdende arbeid is een kwantitatieve analyse van het
effect van het verdrag op de grenswerknemers en grensregio’s momenteel niet mogelijk. Op grond
van ditzelfde argument is een analyse van de effecten van het belastingverdrag ten aanzien van het
thema ‘Duurzame ontwikkeling/socio-economische ontwikkeling‘ eveneens vooralsnog niet
mogelijk. Voor de toekomst verdient het aanbeveling een kwalitatieve data-analyse uit te voeren
teneinde de relatie tussen het verdrag en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en doorwerking
op de duurzame/socio-economische ontwikkeling in kaart te brengen.

2.3.2 Dossier Belastingverdrag Nederland-Duitsland: wat zijn de principes, benchmarks en
indicatoren voor een positieve situatie in grensregio’s?
In aansluiting op het beschrevene in de vorige paragraaf kunnen de principes, benchmarks en de
onderzoekmethode in deze rapportage als volgt worden weergegeven.

58

Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 3 (MvT), onderdeel II.24 Non-discriminatie.
M.G.H. Schaper en R.G. Prokisch, Onderzoek naar een algemene compensatieregeling voor Nederlands-Duitse
grenswerknemers, Universiteit Maastricht 2009, p. 30.
60
Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 3 (MvT), onderdeel I.4 Grensarbeiders. Een dergelijke bepaling is overigens wel
opgenomen in art. 26, lid 2 van het belastingverdrag met België.
61
HvJ EG 14 februari 1995, C-279/93, ECLI:EU:C:1995:31 (Schumacker).
59
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Principes
Vrij verkeer van werknemers
ex. art. 45 VWEU: geen
discriminatoire fiscale
behandeling van
grenswerknemers

Benchmarks
Gelijkheid met de buurman
(gelijkheid in de straat)
Gelijkheid met de collega
(gelijkheid op de werkvloer )

Methode
Verschil berekenen in netto
besteedbaar inkomen van
Nederlandse grenswerknemer
onder het nieuwe
belastingverdrag
Verschil berekenen in netto
besteedbaar inkomen van
Duitse grenswerknemer onder
het nieuwe belastingverdrag

Het vorenstaande schema dient als uitgangspunt voor de grenseffectentoetsing van het nieuwe
belastingverdrag en voor de beantwoording van de vraag wat de gevolgen zijn van het nieuwe
verdrag voor de netto besteedbare inkomens van Duitse en Nederlandse grenswerknemers.

3. Evaluatie Thema Europese integratie
In dit hoofdstuk wordt op basis van de calculaties – welke in de bijlagen bij dit rapport zijn
opgenomen – de principes vergeleken met de benchmarks. Dit wordt bereikt door de verschillen in
netto besteedbaar inkomen van zowel de Nederlandse als de Duitse grenswerknemer onder het
nieuwe belastingverdrag te vergelijken.
De behandeling van de scenario’s kent twee perspectieven. Ten eerste de nieuwe fiscale positie van
de Nederlandse grenswerknemer in vergelijking met zijn collega (i.e. de gelijkheid op de werkvloer)
en buurman (i.e. de gelijkheid in de straat). Daarnaast wordt de nieuwe fiscale positie van de Duitse
grenswerknemer bezien, eveneens in vergelijking met zijn collega en buurman. Bij de hiervoor
genoemde gelijkheid op de werkvloer en in de straat, spelen de ambities van de Europese
Commissie een grote rol; het stimuleren van het Europese integratieproces door het garanderen van
een gelijk nettoloon voor de grenswerknemer in vergelijking met zijn buurman en collega.62 In
hoeverre deze ambitie wordt bereikt, wordt hieronder geïllustreerd aan de hand van de calculaties,
waarbij de nadruk ligt op de effecten naar aanleiding van de wijziging van het belastingverdrag
tussen Nederland en Duitsland.
In samenspraak met de praktijk is gekomen tot de navolgende drie scenario’s waarvan de
bevindingen en conclusies in de hiernavolgende paragrafen worden besproken:
partner met geen inkomen (scenario 1)
partner met inkomen waarbij de partner in dezelfde staat werkzaam is (scenario 2)
de alleenstaande eenverdiener (scenario 3)

62

Zie bijvoorbeeld <https://europa.eu/european-union/topics/taxation_en>.
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Onderstaande variabelen zijn gehanteerd ten behoeve van de berekeningen:
bruto salaris hoofdverdiener: €35.000 of €75.000
werkstaat en woonstaat hoofdverdiener: Nederland of Duitsland
bruto salaris nevenverdiener: €0, €20.000 of €40.000
kinderen: geen of twee kinderen (8 en 12 jaar oud)
inkomen uit eigenwoning na aftrek van hypotheekrente: -€7.500 of -€12.000
partners zijn getrouwd dan wel ongetrouwd
sociale verzekeringen in Nederland die in acht worden genomen: AOW, Anw en Wlz
sociale verzekeringen in Duitsland die in acht worden genomen: Krankenversicherung,
Pflegeversicherung, Rentenversicherung en Arbeitslosenversicherung
kinderbijdragen: Kinderbijslag en Kindgebonden budget (Nederland) en Kindergeld
(Duitsland)
De concrete uitgangspunten en onderliggende gegevens zijn opgenomen in bijlage 1.
3.1 Scenario 1: partner met geen inkomen
Het eerste scenario betreft de grenswerknemer (zijnde de hoofdverdiener) met een partner die geen
inkomen verwerft. De partner woont overigens in dezelfde staat als de hoofdverdiener. Voor een
overzicht van de variaties in scenario 1 wordt verwezen naar bijlage 1.1. Hieronder zullen de
observaties ten aanzien van deze calculaties worden besproken.
3.1.1 De fiscale positie van de Nederlandse grenswerknemer
3.1.1.1 Getrouwd en geen kinderen
De Nederlandse grenswerknemer met een bruto inkomen van €35.000 die getrouwd is en geen
kinderen heeft, wordt fiscaal gelijk behandeld in vergelijking met zijn Duitse collega, beiden
ontvangen namelijk een netto salaris van €18.259. De gelijkheid op de werkvloer lijkt gewaarborgd.
In deze inkomenscategorie wordt de Nederlandse grenswerknemer in vergelijking met de buurman
in de straat fiscaal slechter behandeld aangezien het netto inkomen van de grenswerknemer €2949
lager uitvalt. Eenzelfde tendens valt waar te nemen bij de hogere inkomenscategorie van €75.000. In
vergelijking met de collega wordt de Nederlandse grenswerknemer gelijk behandeld. Maar in
vergelijking met de buurman wordt de grenswerknemer voor €1.434 inkomensverschil fiscaal
slechter behandeld.
Ten aanzien van het effect van het nieuwe belastingverdrag kan geen daadwerkelijk invloed op de
fiscale posities worden waargenomen. De versoepelde toepassing van het Duitse ‘Splittingverfahren’
heeft geen effect op onderhavig geval aanzien al het inkomen in Duitsland verworven wordt. Onder
het oude verdrag zou de situatie daarom hetzelfde uitwerken. Ook de compensatieregeling heeft in
dit geval geen werking. Daarom wordt de gelijkheid met de buurman en collega op geen wijze
gestimuleerd.
3.1.1.2 Getrouwd en twee kinderen
Voor het getrouwde stel met twee kinderen is dezelfde trend waar te nemen als in de situatie van
het getrouwde stel zonder kinderen. Het grootste verschil in netto inkomen kan worden
toegerekend aan de kinderbijslagen, welke worden toegevoegd aan het netto salaris. De
Nederlandse grenswerknemer met een bruto inkomen van €35.000 wordt gelijk behandeld in
vergelijking met zijn collega. In vergelijking met de buurman wordt de grenswerknemer slechter
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behandeld aangezien de Nederlandse buurman €2.111 meer netto inkomen ontvangt welk verschil
kan worden toegerekend aan de verschillende systemen van kinderbijslag in beide staten. In de
inkomenscategorie van €75.000 is echter een verschil waar te nemen in de fiscale behandeling. De
Nederlandse grenswerknemer en de collega worden fiscaal hetzelfde behandeld. In tegenstelling tot
de vorige variaties, is de grenswerknemer met €1.454 meer netto inkomen fiscaal beter af dan zijn
buurman. Ook dit verschil komt voort uit de toegekende kinderbijslagen.
Ook in deze gevallen kan geen invloed van het nieuwe belastingverdrag worden waargenomen;
zowel de versoepeling van het ‘Splittingverfahren’ als de compensatieregeling is niet van toepassing.
Het verschil in netto inkomen tussen de situatie met geen kinderen en twee kinderen vindt zijn
oorzaak in de toegekende kinderbijslag.
3.1.1.3 Ongetrouwd en geen kinderen
De ongetrouwde Nederlandse grenswerknemer met geen kinderen is fiscaal beter af dan zijn Duitse
collega, met een positief inkomensverschil van €2.995. In vergelijking met zijn buurman wordt de
grenswerknemer met een netto inkomensverschil van €3.173 slechter behandeld. Het is opmerkelijk
dat het netto inkomen van de grenswerknemer tussen het netto inkomen van de buurman en
collega valt. Het grote verschil tussen buurman en collega komt voort uit de niet-toepasbaarheid van
het ‘Splittingverfahren’ aangezien het stel ongetrouwd is. In de inkomenscategorie van €75.000 is
dezelfde trend waar te nemen. De Nederlandse grenswerknemer ontvangt €2.124 meer aan netto
inkomen dan zijn collega. De buurman van de grenswerknemer ontvangt echter €5.988 meer aan
netto inkomen. Zoals in de vorige situatie is het grote verschil tussen buurman en collega toe te
rekenen aan het feit dat het stel ongetrouwd is.
In de bovenstaande twee situaties is de invloed van het nieuwe verdrag goed zichtbaar. In beide
gevallen ontvangt de hoofdverdiener namelijk een compensatie onder de compensatieregeling
welke de hogere sociale zekerheidspremies in Duitsland dienen te compenseren. Met een bruto
inkomen van €35.000 ontvangt de hoofdverdiener een compensatie van €2.996 en met een bruto
inkomen van €75.000 een compensatie van €2.124. In het algemeen geldt dan ook: hoe hoger het
inkomen, hoe lager de compensatie. Dankzij de compensatieregeling onder het nieuwe
belastingverdrag is het verschil in fiscale behandeling van de grenswerknemer, de collega en de
buurman verminderd, waarbij de positie van de Nederlandse grenswerknemer is verbeterd.
3.1.1.4 Ongetrouwd en twee kinderen
In de situatie ‘ongetrouwd met twee kinderen’ is een gelijke trend waar te nemen als in het geval
zonder kinderen. Met een bruto inkomen van €35.000 wordt de grenswerknemer in vergelijking met
zijn collega beter behandeld, met een inkomensverschil van €2.919. De buurman wordt fiscaal beter
behandeld met een netto inkomensverschil van €2.298. Ook in deze situatie kan het hogere netto
inkomen van de grenswerknemer in vergelijking met zijn collega worden toegerekend aan de
toepassing van de compensatieregeling.
Met een bruto inkomen van €75.000 wordt de grenswerknemer in vergelijking met zijn collega beter
behandeld, met een inkomensverschil van €1.291. Ook bij dit inkomen wordt de buurman fiscaal
beter behandeld met een netto inkomensverschil van €3.283.
3.1.2 De fiscale positie van de Duitse grenswerknemer
Teneinde te komen tot een allesomvattende vergelijking, wordt hierna de netto inkomenspositie van
de Duitse grenswerknemer behandeld waarbij dezelfde variaties in de scenario’s worden gebruikt.
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Zoals in de vorige paragrafen wordt ook hier de positie van de grenswerknemer vergeleken met de
inkomenspositie van de Duitse buurman en de Nederlandse collega, teneinde het netto
inkomensverschil vast te stellen en te vergelijken in het licht van het Europese integratieproces.
3.1.2.1 Getrouwd en geen kinderen
De vergelijking van het netto inkomen van de Duitse grenswerknemer met een bruto inkomen van
€35.000 met de inkomenspositie van de buurman en collega laat een omgekeerde situatie zien in
vergelijking met de vorige paragrafen. Waar de Nederlandse grenswerknemer slechter af was dan
zijn buurman maar beter dan zijn collega, verkeert de Duitse grenswerknemer in de omgekeerde
situatie.
Het netto inkomen van de Duitse grenswerknemer is namelijk gelijk aan het netto inkomen van de
Nederlandse collega. In vergelijking met de Duitse buurman is de grenswerknemer beter af met een
netto inkomensverschil van €2949. Dit verschil kan worden toegerekend aan de asymmetrische
nationale fiscale systemen in Duitsland en Nederland.
Voor de hogere inkomenscategorie van €75.000 geldt een omgekeerde trend. De grenswerknemer
wordt fiscaal gelijk behandeld in vergelijking met zijn Nederlandse collega. In vergelijking met de
buurman, ontvangt de grenswerknemer €1.454 meer, hetgeen ook zijn oorzaak vindt in de nationale
fiscale systemen. Aangezien geen specifieke bepalingen zijn ingevoerd teneinde de fiscale positie van
de Duitse grenswerknemer te verbeteren, is de fiscale positie van de Duitse grenswerknemer niet
gewijzigd.
3.1.2.2 Getrouwd en twee kinderen
Een verschil is waar te nemen in de situatie van getrouwde partners met kinderen. In de lagere
inkomenscategorie is de grenswerknemer voor €747 beter af dan de Nederlandse collega. In
vergelijking met de Duitse buurman is het inkomensverschil €2.858 in het voordeel van de
grenswerknemer.
In de hogere inkomenscategorie is de Duitse grenswerknemer zelfs voor €2.511 beter af dan de
Nederlandse collega. Ook hier is de Duitse buurman slechter af dan de grenswerknemer met een
verschil van €1.057.
Het verschil in netto inkomen vindt met name zijn oorzaak in de verschillende regimes inzake
kinderbijslag. Vooral voor de hogere inkomenscategorie maakt dit een groot verschil. Ten aanzien
van het nieuwe belastingverdrag is geen effect waar te nemen.
3.1.2.3 Ongetrouwd en geen kinderen
De variatie ‘ongetrouwd en geen kinderen’ volgt de uitkomst van de getrouwde partners zonder
kinderen, behalve voor de toepassing van het ‘Splittingverfahren’ op de Duitse buurman. De Duitse
grenswerknemer ontvangt, in vergelijking met zijn buurman, €6.168 meer netto inkomen in de
lagere inkomenscategorie. In vergelijking met de Nederlandse collega ontvangt de Duitse
grenswerknemer evenveel netto inkomen.
In de hogere inkomenscategorie bedraagt het voordeel van de Duitse grenswerknemer in
vergelijking met zijn buurman maar liefst €8.112. In vergelijking met de Nederlandse collega
ontvangt de Duitse grenswerknemer evenveel netto inkomen.
Het grote verschil met de buurman wordt vooral veroorzaakt door de niet-toepasbaarheid van het
‘Splittingverfahren’. De invloed van het nieuwe belastingverdrag als zodanig is nihil.
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3.1.2.4 Ongetrouwd en twee kinderen
In de situatie van de ongetrouwde partners met twee kinderen is de fiscale positie van de Duitse
grenswerknemer gelijk aan de situatie van de getrouwde partners met kinderen. Voor de Duitse
grenswerknemer in de lagere inkomenscategorie bedraagt het netto inkomen €25.812 en in de
hogere inkomenscategorie €42.902.
In vergelijking met de Nederlandse collega is het netto inkomen van de Duitse grenswerknemer
lichtelijk hoger. Dit verschil komt voort uit de toekenning van kinderbijslagen in beide staten. Een
groot verschil bestaat wederom voor de ongetrouwde partners met kinderen in Duitsland. Hun
inkomen is voor beide inkomenscategorieën is aanzienlijk lager ten gevolge van de niettoepasbaarheid van het ‘Splittingverfahren’.
Een verschil in inkomen – toe te rekenen aan de verschillen in fiscale systemen in beide staten –van
€5.964 en €7.085 is een groot voordeel voor de Duitse grenswerknemer. De invloed van het nieuwe
belastingverdrag in dit scenario is nihil.
3.2 Scenario 2: partner met inkomen waarbij de partner in dezelfde staat werkzaam is
Voor een overzicht van de variaties in scenario 2 wordt verwezen naar bijlage 1.2. Hieronder zullen
slechts de resultaten van deze calculaties worden behandeld.
3.2.1

De fiscale positie van de Nederlandse grenswerknemer

3.2.1.1 Getrouwd en geen kinderen
De Nederlandse grenswerknemer met een inkomen van €35.000 die getrouwd is en geen kinderen
heeft en een meeverdienende partner heeft – die eveneens in Duitsland werkt – met een inkomen
van €20.000 is – samen met zijn partner bezien – fiscaal beduidend slechter af dan zijn buurman. Het
netto inkomensverschil bedraagt €6.312. De compensatieregeling trekt de fiscale verschillen
onvoldoende gelijk, in ieder geval voor deze inkomenscategorie.
In deze inkomenscategorie is de Nederlandse grenswerknemer, in vergelijking met de collega op
de werkvloer - samen met zijn partner bezien - fiscaal beter af voor een bedrag van €2.585. De
hoofdverdiener ontvangt namelijk een compensatie onder de compensatieregeling van €1.601 en de
meeverdienende partner ontvangt een compensatie van €984. Deze compensatie wordt door de
Duitse inwonende werknemer namelijk niet ontvangen. De compensatieregeling werkt hier
beduidend in het voordeel van de Nederlandse grenswerknemer ten opzichte van zijn Duitse collega.
De Nederlandse grenswerknemer met een bruto arbeidsinkomen van €75.000 en de
meeverdienende partner met een bruto arbeidsinkomen van €40.000, zijn fiscaal slechter af dan hun
buurman, aangezien het netto inkomensverschil €4.358 bedraagt. De hoofdverdiener met een
inkomen van €75.000 ontvangt geen compensatie onder de compensatieregeling. De
meeverdienende partner met een inkomen van €40.000 ontvangt een compensatie van €5.587.
Desondanks trekt de compensatieregeling de fiscale verschillen met de buurman onvoldoende gelijk.
In deze inkomenscategorie is de Nederlandse grenswerknemer, in vergelijking met de collega op
de werkvloer – samen met zijn partner bezien – fiscaal beter af voor een bedrag van €5.587. Dit is
namelijk het bedrag dat de meeverdienende partner als compensatie ontvangt.
3.2.1.2 Getrouwd en twee kinderen
De Nederlandse grenswerknemer met een inkomen van €35.000 welke getrouwd is en twee
kinderen heeft en een meeverdienende partner heeft – welke eveneens in Duitsland werkt – met
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een inkomen van €20.000 is – samen met zijn partner bezien – fiscaal slechter af dan zijn buurman.
Het netto inkomensverschil bedraagt €3.948.
In deze inkomenscategorie is de Nederlandse grenswerknemer, in vergelijking met de collega op
de werkvloer – samen met zijn partner bezien – fiscaal beter af voor een bedrag van €12.890. Het
verschil bestaat uit de compensatie van €1.503 welke de hoofdverdiener ontvangt en een
compensatie van de meeverdiende partner van €2.547. Daarnaast ontvangt de Nederlandse
grenswerknemer kinderopvangtoeslag ten bedrage van €8.839.
Dit verschil in netto inkomen is zowel absoluut als procentueel beduidend minder groot dan in
het vorige scenario zonder kinderen. Dit vindt mede zijn oorzaak in het recht op
Kinderopvangtoeslag in Nederland van €8.839 en het recht op ‘Kindergeld’ in Duitsland van €4.608.
Daarnaast heeft de meeverdienende partner recht op een aanzienlijk hogere compensatie onder de
compensatieregeling van €2.547. In het geval van getrouwd maar geen kinderen bedroeg deze
compensatie voor de partner slechts €984. Ook hier trekt de compensatieregeling echter de fiscale
verschillen onvoldoende gelijk.
De Nederlandse grenswerknemer met een bruto arbeidsinkomen van €75.000 en de
meeverdienende partner met een bruto arbeidsinkomen van €40.000, zijn fiscaal zeer gering
slechter af dan hun buurman, aangezien het netto inkomensverschil slechts €37 bedraagt. De
hoofdverdiener met een inkomen van ontvangt €75.000 geen compensatie onder de
compensatieregeling. De meeverdienende partner met een inkomen van €40.000 ontvangt echter
een aanzienlijke compensatie van €7.978. De compensatieregeling lijkt de fiscale verschillen met de
buurman gelijk te trekken.
In deze inkomenscategorie is de Nederlandse grenswerknemer, in vergelijking met de collega op
de werkvloer – samen met zijn partner bezien – fiscaal beter af voor een bedrag van €14.496
(bestaande uit de compensatie van de meeverdiende partner van €7.978 en de kinderopvangtoeslag
ten bedrage van €6.517).
3.2.1.3 Ongetrouwd en geen kinderen
De Nederlandse grenswerknemer met een inkomen van €35.000 welke ongetrouwd is en geen
kinderen heeft en een meeverdienende partner heeft – welke eveneens in Duitsland werkt – met
een inkomen van €20.000 is – samen met zijn partner bezien – fiscaal slechter af dan zijn buurman
met een netto inkomensverschil van €6.312.
In deze inkomenscategorie is de Nederlandse grenswerknemer, in vergelijking met de collega op
de werkvloer fiscaal beter af voor een bedrag van €2.822. Het verschil bestaat uit de compensatie
van €2.094 welke de hoofdverdiener ontvangt en een compensatie van de meeverdiende partner
van €728.
De Nederlandse grenswerknemer met een bruto arbeidsinkomen van €75.000 en de
meeverdienende partner met een bruto arbeidsinkomen van €40.000, zijn fiscaal slechter af dan hun
buurman, aangezien het netto inkomensverschil €7.391 bedraagt. De hoofdverdiener met een
inkomen van €75.000 ontvangt geen compensatie onder de compensatieregeling. De
meeverdienende partner met een inkomen van €40.000 ontvangt een aanzienlijke compensatie van
€3.492. Desondanks trekt de compensatieregeling de fiscale verschillen met de buurman
onvoldoende gelijk. In deze inkomenscategorie is de Nederlandse grenswerknemer, in vergelijking

Dossier 2: Belastingverdrag Nederland-Duitsland

56

met de collega op de werkvloer, fiscaal beter af voor een bedrag van €3.491. Het verschil bestaat uit
de compensatie van de meeverdiende partner van €3.491.
3.2.1.4 Ongetrouwd en twee kinderen
De Nederlandse grenswerknemer met een inkomen van €35.000 welke ongetrouwd is en twee
kinderen heeft en een meeverdienende partner heeft – welke eveneens in Duitsland werkt – met
een inkomen van €20.000 is – samen met zijn partner bezien – fiscaal slechter af dan zijn buurman
met een netto inkomensverschil van €3.948.
Overigens bestaat ook een verschil in de fiscale behandeling van de getrouwde en ongetrouwde
Nederlands grenswerknemer welke voor het overige in dezelfde positie verkeert. Het verschil tussen
de getrouwde en ongetrouwde Nederlandse grenswerknemers met kinderen bedraagt voor de
hoofdverdiener €513 hetgeen vervolgens resulteert in een lagere compensatie voor de
hoofdverdiener met een gelijk bedrag. De nevenverdiener wordt in Duitsland – in vergelijking met de
getrouwde equivalent – voor €302 minder belast hetgeen resulteert in een met een gelijk bedrag
lagere compensatie.
In deze inkomenscategorie is de Nederlandse grenswerknemer, in vergelijking met de collega op
de werkvloer, fiscaal beter af voor een bedrag van €13.101. Het verschil bestaat uit de compensatie
van €2.017 welke de hoofdverdiener ontvangt en een compensatie van de meeverdiende partner
van €2.245. Daarnaast ontvangt de Nederlandse grenswerknemer kinderopvangtoeslag ten bedrage
van €8.839. De ongetrouwde status heeft overigens geen invloed op de gerechtigdheid op
kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, ‘Kindergeld’, etc. Deze bedragen zijn hetzelfde als in het geval
van een getrouwde Nederlandse grenswerknemer.
De Nederlandse grenswerknemer met een bruto arbeidsinkomen van €75.000 en de
meeverdienende partner met een bruto arbeidsinkomen van €40.000, zijn fiscaal slechter af dan hun
buurman, aangezien het netto inkomensverschil €2.536 bedraagt. De hoofdverdiener met een
inkomen van €75.000 ontvangt een compensatie van €331. De meeverdienende partner met een
inkomen van €40.000 ontvangt een aanzienlijke compensatie van €6.195. Desondanks trekt de
compensatieregeling de fiscale verschillen met de buurman onvoldoende gelijk.
In deze inkomenscategorie is de Nederlandse grenswerknemer, in vergelijking met de collega op
de werkvloer, fiscaal beter af voor een bedrag van €13.043. Het verschil bestaat uit de compensatie
van €331 welke de hoofdverdiener ontvangt en een compensatie van de meeverdiende partner van
€6.195. Daarnaast ontvangt de Nederlandse grenswerknemer kinderopvangtoeslag ten bedrage van
€6.517.
3.2.2 De fiscale positie van de Duitse grenswerknemer
3.2.2.1 Getrouwd en geen kinderen
De Duitse grenswerknemer met een inkomen van €35.000 die getrouwd is en geen kinderen heeft
en een meeverdienende partner heeft – welke eveneens in Nederland werkt – met een inkomen van
€20.000 is fiscaal beter af dan zijn buurman met een positief netto- inkomensverschil van €8.897.
Voor de fiscale aftrekfaciliteiten wordt aangenomen dat hij voldoet aan het 90%-vereiste (minimaal
90% van het wereldinkomen wordt in Nederland belast en in de werkstaat Duitsland bestaat geen of
onvoldoende verworven inkomen waartegen deze faciliteiten kunnen worden afgezet). In
vergelijking met zijn Nederlandse collega is er geen verschil: hij verkeert in dezelfde fiscale positie
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aangezien het Nederlandse fiscale stelsel van toepassing is. Overigens is het ‘Splittingverfahren’ niet
van toepassing aangezien beiden zijn onderworpen aan de Nederlandse fiscale regelgeving.
De Duitse grenswerknemer met een bruto arbeidsinkomen van €75.000 en de meeverdienende
partner met een bruto arbeidsinkomen van €40.000, zijn fiscaal beter af dan hun buurman,
aangezien het netto inkomensverschil €9.945 bedraagt. In vergelijking met zijn Nederlandse collega
is er geen verschil aangezien ze in dezelfde fiscale positie verkeren.
3.2.2.2 Getrouwd en twee kinderen
De Duitse grenswerknemer met een inkomen van €35.000 die getrouwd is en twee kinderen heeft
en een meeverdienende partner heeft– welke eveneens in Nederland werkt – met een inkomen van
€20.000 is fiscaal beter af dan zijn buurman met een positief netto inkomensverschil van €18.928.
Dit vindt mede zijn oorzaak in de riante voorzieningen op het gebied van inkomensvoorziening ten
behoeve van het onderhoud van kinderen. In vergelijking met zijn Nederlandse collega is er een
verschil van €2.091: hoewel zij in dezelfde fiscale positie verkeren, zijn de Duitse grenswerknemers
tevens gerechtigd tot het Duitse ‘Kindergeld’ van €2.091 ook al verdienen zij hun inkomen beiden in
Nederland.63
De Duitse grenswerknemer met een bruto arbeidsinkomen van €75.000 en de meeverdienende
partner met een bruto arbeidsinkomen van €40.000, zijn fiscaal beter af dan hun buurman,
aangezien het positieve netto inkomensverschil €16.970 bedraagt. In vergelijking met zijn
Nederlandse collega is er een verschil van €2.091: hoewel zij in dezelfde fiscale positie verkeren, zijn
de Duitse grenswerknemers tevens gerechtigd tot het Duitse ‘Kindergeld’ van €2.511 ook al
verdienen zij hun inkomen beiden in Nederland.
3.2.2.3 Ongetrouwd en geen kinderen
De Duitse grenswerknemer met een inkomen van €35.000 welke ongetrouwd is en geen kinderen
heeft en een meeverdienende partner heeft – welke eveneens in Nederland werkt – met een
inkomen van €20.000 is fiscaal beter af dan zijn buurman met een positief netto- inkomensverschil
van €9.134. In vergelijking met zijn Nederlandse collega is er geen verschil: zij verkeren in dezelfde
fiscale positie aangezien het Nederlandse fiscale stelsel van toepassing is.
De Duitse grenswerknemer met een bruto arbeidsinkomen van €75.000 en de meeverdienende
partner met een bruto arbeidsinkomen van €40.000, zijn fiscaal beter af dan hun buurman,
aangezien het positieve netto inkomensverschil €10.882 bedraagt. In vergelijking met zijn
Nederlandse collega is er geen verschil aangezien ze in dezelfde fiscale positie verkeren.
3.2.2.4 Ongetrouwd en twee kinderen
De Duitse grenswerknemer met een inkomen van €35.000 welke ongetrouwd is en twee kinderen
heeft en een meeverdienende partner heeft – welke eveneens in Nederland werkt – met een
inkomen van €20.000 is fiscaal beter af dan zijn buurman met een positief netto- inkomensverschil
van €19.139. Dit vindt mede zijn oorzaak in de riante voorzieningen op het gebied van
inkomensvoorziening ten behoeve van het onderhoud van kinderen.
In vergelijking met zijn Nederlandse collega is er een verschil van €2.091: hoewel zij in dezelfde
fiscale positie verkeren, zijn de Duitse grenswerknemers tevens gerechtigd tot het Duitse
‘Kindergeld’ van €2.091 ook al verdienen zij hun inkomen beiden in Nederland.
63

Deze gerechtigdheid bestaat op grond van het arrest HvJ EU 12 juni 2012, C-611/10, ECLI:EU:C:2012:339 (Hudzinkski).
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De Duitse grenswerknemer met een bruto arbeidsinkomen van €75.000 en de meeverdienende
partner met een bruto arbeidsinkomen van €40.000 zijn fiscaal beter af dan hun buurman aangezien
het positieve netto inkomensverschil €18.090 bedraagt. In vergelijking met zijn Nederlandse collega
is er een verschil van €2.511: hoewel zij in dezelfde fiscale positie verkeren, zijn de Duitse
grenswerknemers tevens gerechtigd tot het Duitse ‘Kindergeld’ van €2.511 ook al verdienen zij hun
inkomen beiden in Nederland.
3.3 Scenario 3: alleenstaande eenverdiener
Voor een overzicht van de variaties in scenario 3 wordt verwezen naar bijlage 1.3. Hieronder zullen
de bevindingen met betrekking tot deze calculaties worden toegelicht.
3.3.1 De fiscale positie van de Nederlandse grenswerknemer
Ondanks het feit dat de in Nederland woonachtige grenswerknemer (de alleenstaande
eenverdiener) die werkzaam is in Duitsland aanspraak kan maken op de compensatieregeling zoals
opgenomen in het belastingverdrag, is hij inkomenstechnisch gezien beduidend slechter af dan zijn
‘buurman in de straat’. Zo is het netto salaris van de grenswerknemer met een bruto salaris van
€35.000, €3.774 lager dan zijn buurman in de straat. In het geval sprake is van een bruto salaris van
€75.000, is dit verschil in netto salaris nog groter: €7.308. Dit hangt onder meer samen met het
gegeven dat de grenswerknemer voor een lagere compensatie in aanmerking komt dan bij een bruto
salaris van €35.000.
In vergelijking met zijn Duitse collega (woonachtig en dus werkzaam in Duitsland) is de
Nederlandse grenswerknemer, zowel bij een bruto salaris van €35.000 als van €75.000, ‘beter af’
wat betreft zijn netto salaris.
3.3.2 De fiscale positie van de Duitse grenswerknemer
De alleenstaande grenswerknemer woonachtig in Duitsland en werkzaam in Nederland houdt ten
opzichte van zijn ‘buurman in de straat’ zowel bij een bruto salaris van €35.000 als van €75.000,
netto bezien beduidend meer over. Overigens ook ten opzichte van de in Nederlandse
grenswerknemer die werkzaam is in Duitsland, ondanks toepassing compensatieregeling, verkeert
de Duitse grenswerknemer in een betere (netto) salarispositie.
In vergelijking met zijn Nederlandse collega is er geen verschil: hij verkeert in dezelfde fiscale
positie aangezien het Nederlandse fiscale stelsel van toepassing is.

4. Conclusies en aanbevelingen uit een Euregionaal perspectief
4.1 Inhoudelijke conclusies
Aan de hand van een drietal scenario’s is beschreven wat de inkomenseffecten zijn voor het nieuwe
belastingverdrag voor een Nederlandse en Duitse grenswerknemer. De zogenoemde ‘gelijkheid in de
straat’ en ‘gelijkheid op de werkvloer’ hebben als leidraad gefungeerd voor de beoordeling van de
inkomenssituatie onder het belastingverdrag voor de grenswerknemer. De beoordeling fungeert als
indicatie voor het vrij verkeer van werknemers zoals begrepen onder het centraal staande thema in
deze rapportage: ‘Europese integratie’.
Conclusies ten aanzien van compensatieregeling en ‘Splittingverfahren’
In het algemeen geldt dat fiscale systemen tussen staten zeer verschillend kunnen zijn. Door middel
van belastingverdragen worden de heffingsrechten verdeeld tussen staten. Dit betekent echter dat
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een grenswerknemer onder één van beide fiscale systemen valt, in de meeste gevallen het systeem
van de werkstaat. 64 In sommige belastingverdragen zijn specifieke bepalingen opgenomen ten
aanzien van grenswerknemer maar dit geldt niet voor het verdrag tussen Nederland en Duitsland.
Teneinde de grensoverschrijdende mobiliteit te stimuleren en het Europese integratieproces te
versnellen, heeft Nederland in de verdragsonderhandelingen ingezet op verbetering van de fiscale
positie van Nederlandse grenswerknemers. Het resultaat van deze inzet in de
verdragsonderhandelingen is de implementatie van een compensatieregeling voor de Nederlandse
grenswerknemer en een versoepelde toepassing van het ´Splittingverfahren´.
De compensatieregeling strekt ertoe de Nederlandse grenswerknemer in staat te stellen
onmiddellijk de aftrekposten van de Wet inkomstenbelasting 2001 te vergelden voor de
Nederlandse belastingheffing, bijvoorbeeld de aftrek van hypotheekrente voor de eigen woning, de
aftrek van lijfrentepremies als uitgaven voor inkomensvoorzieningen en persoonsgebonden
aftrekposten zoals alimentatiebetalingen.65 De compensatieregeling bewerkstelligt dat de totale som
van de Nederlandse en/of Duitse belasting en premie volksverzekeringen of daarmee
overeenkomende Duitse sociale premie die verschuldigd is door degene die grensoverschrijdende
arbeid in Duitsland verricht, niet hoger mag zijn dan de totale som van de Nederlandse belasting en
premie volksverzekeringen die verschuldigd is door degene die dergelijke arbeid uitsluitend in
Nederland verricht.66 Indien het eerstgenoemde bedrag hoger is dan laatstgenoemd bedrag, wordt
aan de Nederlandse grenswerknemer een compensatie verleend. Dit wordt bereikt door, voor zover
nodig, de Duitse belasting en sociale zekerheidspremie aan te merken als Nederlandse loonheffing.
Overigens heeft Duitsland geen compensatieregeling voor Duitse grenswerknemers
geïmplementeerd omdat Duitsland – naast Nederland – te maken heeft met nog acht andere
buurlanden.67 Daarnaast blijkt dat de Duitse grenswerknemer in vergelijking met de buurman in de
straat (i.e. een Duitse binnenlands belastingplichtige) in het algemeen in een fiscaal gunstigere
positie verkeert.
Daarentegen lijkt de compensatieregeling niet te werken in combinatie met het ´Splittingverfahren´.
In de praktijk bestaat nog onzekerheid over de samenhang tussen dit ´Splittingverfahren´ en de
compensatieregeling. Daarom is de compensatieregeling een voordelig mechanisme voor slechts
specifieke categorieën van Nederlandse grenswerknemers. In sommige gevallen lijkt de
compensatieregeling de gelijkheden te waarborgen voor de Nederlandse grenswerknemers.
Een volledige gelijkheid met de buurman lijkt – afgezien van harmonisatie van de fiscale en sociale
zekerheidssystemen – moeilijk haalbaar. Dit gebrek aan gelijkheid lijkt met name voort te komen uit
de grote verschillen in de nationale fiscale en sociale zekerheidssystemen. Zoals hiervoor al
behandeld, kan het verschil in fiscale behandeling zijn oorzaak vinden in de grote verschillen in de
toekenning van kinderbijslagen.
Conclusie ten aanzien van de berekeningen
In de onderhavige rapportage hebben we een drietal scenario’s nader beschouwd. Uiteraard zijn ook
vele andere scenario’s denkbaar. Een van deze mogelijke scenario’s zou kunnen zijn waaruit het
effect van het ´Splittingverfahren’ naar voren komt. Zo wordt dit effect zichtbaar in de situaties
64

Zoals neergelegd in art. 14 van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Dit artikel bepaalt welke
Staat heffingsbevoegd is ten aanzien van inkomsten uit grensoverschrijdende arbeid in dienstbetrekking.
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Kamerstukken II 2012/13, 33 615, nr. 3, p.23-24.
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Kamerstukken II 2012/13, 33 615, nr. 3, p.23-24.
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Kamerstukken II 2012/13, 33 615, nr. 3, p.23-24.
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waarin één van de partners in Duitsland werkzaam is en één van de partners in bijvoorbeeld
Nederland. De verruiming van het ´Splittingverfahren’ onder het nieuwe belastingverdrag ziet met
name op de situatie waarin één partner 90% of meer van het inkomen in Duitsland ontvangt en de
andere partner buiten Duitsland werkzaam is. In een dergelijk geval kan door de partners toch een
beroep worden gedaan op het ´Splittingverfahren’. Dit was onder het oude verdrag niet mogelijk.
Scenario 1
Uit de berekeningen onder scenario 1 blijkt dat de compensatieregeling onder het nieuwe verdrag
een grote invloed heeft op de fiscale inkomenspositie van de Nederlandse grenswerknemer. In het
bijzonder in situaties van ongetrouwde partners compenseert de regeling de hogere belastingdruk in
Duitsland. Een totale gelijkheid wordt echter niet bereikt. Aangezien dit scenario slechts ziet op de
situatie waarin slechts één van de partners een inkomen ontvangt, komt de versoepelde toepassing
van het ‘Splittingverfahren’ niet aan bod. Ondanks dat de Nederlandse grenswerknemer nog steeds
in een fiscaal slechtere inkomenspositie verkeert dan zijn buurman, is zijn situatie toch verbeterd.
Voor getrouwde partners is de situatie overigens niet veranderd. Dit kan wellicht worden
toegerekend aan de onzekerheid omtrent de samenloop van de compensatieregeling en het
‘Splittingverfahren’.
Voor de Duitse grenswerknemer, wijzen de calculaties erop dat het nieuwe belastingverdrag geen
invloed heeft op het netto inkomen van getrouwde partners terwijl slechts één van de partners een
inkomen ontvangt. Het verdient echter opmerking dat in het algemeen de Duitse grenswerknemer in
een betere fiscale positie verkeert dan zijn Duitse buurman. Vanuit een fiscaal perspectief lijkt het
dus voordelig te zijn voor de Duitse grenswerknemer om grensoverschrijdend te werken.
Zoals kan worden afgeleid uit de calculaties onder scenario 1 verbetert de compensatieregeling de
fiscale positie van de Nederlandse grenswerknemers ingeval van ongetrouwde partners. In dat geval
is een netto inkomenstoename waar te nemen en vermindert de ongelijkheid met de buurman en
collega. De situatie van de Nederlandse collega blijft echter beter. Alle variaties in acht nemende,
lijkt de compensatieregeling de fiscale gelijke behandeling tot een bepaald niveau te waarborgen.
Scenario 2
In vergelijking met de buurman in de straat (i.e. een Nederlandse binnenlands belastingplichtige)
verkeert de Nederlandse grenswerknemer in het algemeen in een fiscaal slechtere positie. Dit lijkt
zich met name voor te doen bij de lagere inkomenscategorieën. De compensatieregeling slaagt dus
niet in het voldoende waarborgen van de gelijkheid van de Nederlandse grenswerknemer met de
buurman. Daarentegen verkeert de Nederlandse grenswerknemer in een betere fiscale positie dan
zijn collega op de werkvloer (i.e. een in Duitsland woonachtige belastingplichtige), dankzij de
tegemoetkoming voor Nederlandse grenswerknemers onder de compensatieregeling.
De Duitse grenswerknemer verkeert in vergelijking met de buurman in de straat (i.e. een in
Duitsland woonachtige belastingplichtige) in het algemeen in een fiscaal gunstigere positie. Bij de
lage inkomenscategorie is dit voordeel zowel absoluut als relatief groter. Een compensatieregeling
voor de Duitse grenswerknemers – ter waarborging van de gelijkheid met de buurman – onder het
nieuwe belastingverdrag lijkt dan ook niet noodzakelijk. Daarnaast verkeert de Duitse
grenswerknemer in sommige gevallen in een betere fiscale positie dan zijn collega op de werkvloer
(i.e. een Nederlandse binnenlands belastingplichtige), in de meeste gevallen dankzij de export van
Duits ‘ Kindergeld’ naar Nederland.
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Scenario 3
Ten aanzien van de in Nederland woonachtige grenswerknemer (de alleenstaande eenverdiener) die
werkzaam is in Duitsland kan worden opgemerkt dat hij wat betreft zijn netto inkomen beduidend
slechter af is dan zijn ‘buurman in de straat’. Ondanks het feit dat hij aanspraak kan maken op de
compensatieregeling. Wel verkeert hij inkomenstechnisch gezien in een betere positie dan zijn
Duitse collega.
Van gelijkheid kan ook niet worden gesproken bij de alleenstaande Duitse grenswerknemer die
werkzaam is in Nederland. Deze werknemer houdt ten opzichte van zijn Duitse buurman juist
beduidend meer over. Wel is sprake van gelijkheid met zijn Nederlandse collega op de werkvloer.
4.2 Toekomstperspectief
Vanwege een gebrek aan data op het gebied van grensoverschrijdende arbeid is een kwantitatieve
analyse van het effect van het verdrag op de grenswerknemers en grensregio’s niet mogelijk. Op
grond van ditzelfde argument is een analyse van de effecten van het belastingverdrag op de
duurzame economische ontwikkeling van grensregio’s eveneens niet mogelijk. Een doorgaande en
coherente monitoring van de grensoverschrijdende activiteiten van grenswerknemers is, zoals ook al
aangegeven in de grenseffectenrapportage van vorig jaar, vereist teneinde een representatief beeld
te verkrijgen van de effecten van nieuwe wetgeving op de posities van deze personen. Coherentie in
het verzamelen van deze data maakt een meer representatieve analyse mogelijk welke ons in staat
stelt een toekomstige evaluatie van de grensoverschrijdende mobiliteit uit te voeren en in dit licht
ook het succes van het Europese integratieproces. Tevens is het mogelijk op basis van deze
coherente data vanuit economisch perspectief nader onderzoek te verrichten naar de uitwerking
van het nieuwe belastingverdrag op de duurzame economische ontwikkeling van de grensregio en
het vestigingsklimaat. Voor de toekomst verdient het voorts aanbeveling om voor beide thema’s een
kwalitatieve data-analyse uit te voeren teneinde de relatie tussen het verdrag en de
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en doorwerking op de duurzame/socio-economische
ontwikkeling in kaart te brengen. Het daadwerkelijke effect van het nieuwe belastingverdrag op de
Europese verkeersvrijheden en het Europese integratieproces in de grensregio’s is daarom pas
meetbaar vanaf het moment dat alle belastingaangiften van grenswerknemers gebaseerd zijn op het
nieuwe belastingverdrag en coherente data inzake de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit
beschikbaar is.
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Bijlagen
Bijlage 1 Gedetailleerde berekeningen
Toelichting: opzet van de hiernavolgende opgenomen overzichten waarin de berekeningen zijn
opgenomen. De door Bol gehanteerde onderliggende gegevens zijn op aanvraag te verkrijgen.
Gegevens
Woonstaat
Werkstaat
G/NG/S

Kinderen
Hoofdverdiener
Bruto salaris
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

NL = Nederland
DL = Duitsland
NL = Nederland
DL = Duitsland
G = getrouwd
NG = niet getrouwd
S = single
Nee
Ja, dan uitgegaan van 2 kinderen

Inkomstenbelasting in Nederland

Compensatieregeling

Netto inkomen
Kinderbijslag NL
Kindgebonden budget NL
Kinderopvang
toeslag NL
Kindergeld DL
Netto inkomen
Nevenverdiener
Bruto salaris partner
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
Tax credit NL laag inkomen
partner
IB in DL

Inkomstenbelasting (EStG) in
Duitsland

Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL
Netto inkomen
Totaal netto inkomen
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Bijlage 1.1
Scenario 1: partner met geen inkomen
De buurman van de Nederlandse grenswerknemer en tevens collega voor Duitse grenswerknemer
(woonachtig in Nederland en hoofdverdiener werkzaam in Nederland)
Gegevens
Woonstaat
Werkstaat

NL
NL

NL
NL

NL
NL

NL
NL

G/NG/S
Kinderen

G
Nee

NG
Ja

G
Nee

NG
Ja

35.000
0

35.000
0

75.000
0

75.000
0

0

0

0

0

35.000
-7.500

35.000
-7.500

75.000
-12.000

75.000
-12.000

27.500
-2.767
-7.604
5.025
0
0
-1.320
792

27.500
-2.767
-7.604
5.025
0
0
-1.320
792

63.000
-15.510
-9.343
1.886
0
0
-1.320
0

63.000
-15.510
-9.343
1.886
0
0
-1.320
0

Netto inkomen
Kinderbijslag NL
Kindgebonden
budget NL
Kinderopvang
toeslag NL
Kindergeld DL

21.626
0

21.626
2.097

38.712
0

38.712
2.097

0

1.764

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Netto inkomen

21.626

25.487

38.712

40.810

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Hoofdverdiener
Bruto salaris
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

Nevenverdiener
Bruto salaris
partner
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon in
NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
Tax credit NL laag
inkomen partner
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

902
0
0
-1.320
0

902
0
0
-1.320
0

902
0
0
-1.320
0

902
0
0
-1.320
0

Netto inkomen

-418

-418

-418

-418

Totaal netto
inkomen

21.208

25.069

38.294

40.391
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De buurman van de Duitse grenswerknemer en tevens collega voor Nederlandse grenswerknemer
(woonachtig in Duitsland en hoofdverdiener werkzaam in Duitsland)
Gegevens
Woonstaat
Werkstaat

DL
DL

DL
DL

DL
DL

DL
DL

DL
DL

DL
DL

DL
DL

DL
DL

G/NG/S
Kinderen

G
Nee

G
Ja

NG
Nee

NG
Ja

G
Nee

G
Ja

NG
Nee

NG
Ja

35.000
-7.271
0

35.000
-7.184
0

35.000
-7.271
0

35.000
-7.184
0

75.000
-13.318
0

75.000
-13.188
0

75.000
-13.318
0

75.000
-13.188
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
-1.970
0
0
0

0
0
0
-1.966
0
0
0

0
0
0
-5.189
0
0
0

0
0
0
-5.072
0
0
0

0
0
0
-12.822
0
0
0

0
0
0
-12.575
0
0
0

0
0
0
-19.500
0
0
0

0
0
0
-18.603
0
0
0

Netto inkomen
Kinderbijslag NL
Kindgebonden
budget NL
Kinderopvang
toeslag NL
Kindergeld DL

18.259
0
0

18.350
0
0

15.040
0
0

15.244
0
0

36.860
0
0

37.237
0
0

30.182
0
0

31.209
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.608

0

4.608

0

4.608

0

4.608

Netto inkomen

18.259

22.958

15.040

19.852

36.860

41.845

30.182

35.817

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Netto inkomen

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal netto
inkomen

18.259

22.958

15.040

19.852

36.860

41.845

30.182

35.817

Hoofdverdiener
Bruto salaris
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

Nevenverdiener
Bruto salaris
partner
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
Tax credit NL laag
inkomen partner
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL
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Nederlandse grenswerknemer (woonachtig in Nederland en hoofdverdiener werkzaam in
Duitsland)
Gegevens
Woonstaat
Werkstaat
G/NG/S
Kinderen

NL
DL
G
Nee

NL
DL
G
Ja

NL
DL
NG
Nee

NL
DL
NG
Ja

NL
DL
G
Nee

NL
DL
G
Ja

NL
DL
NG
Nee

NL
DL
NG
Ja

35.000
-7.271

35.000
-7.184

35.000
-7.271

35.000
-7.184

75.000
-13.318

75.000
-13.188

75.000
-13.318

75.000
-13.188

2.538

2.363

2.538

2.363

3.785

3.524

3.785

3.524

30.266
-7.500

30.179
-7.500

30.266
-7.500

30.179
-7.500

65.466
-12.000

65.336
-12.000

65.466
-12.000

65.336
-12.000

22.766
0
0
0
-1.970
0
0
0

22.679
0
0
0
-1.966
0
0
0

22.766
0
0
0
-5.189
2.996
0
0

22.679
0
0
0
-5.072
2.919
0
0

53.466
0
0
0
-12.822
0
0
0

53.336
0
0
0
-12.575
0
0
0

53.466
0
0
0
-19.500
2.124
0
0

53.336
0
0
0
-18.603
1.291
0
0

Netto inkomen
Kinderbijslag NL
Kindgebonden
budget NL
Kinderopvang
toeslag NL
Kindergeld DL

18.259
0

18.350
0

18.035
0

18.163
0

36.860
0

37.237
0

32.306
0

32.500
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
4.608

0
0

0
4.608

0
0

0
4.608

0
0

0
4.608

Netto inkomen

18.259

22.958

18.035

22.771

36.860

41.845

32.306

37.108

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Netto inkomen

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal netto
inkomen

18.259

22.958

18.035

22.771

36.860

41.845

32.306

37.108

Hoofdverdiener
Bruto salaris
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

Nevenverdiener
Bruto salaris
partner
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
Tax credit NL laag
inkomen partner
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

Dossier 2: Belastingverdrag Nederland-Duitsland

66

Duitse grenswerknemer (woonachtig in Duitsland en hoofdverdiener werkzaam in Nederland)
Gegevens
Woonstaat
Werkstaat

DL
NL

DL
NL

DL
NL

DL
NL

DL
NL

DL
NL

DL
NL

DL
NL

G/NG/S
Kinderen

G
Nee

G
Ja

NG
Nee

NG
Ja

G
Nee

G
Ja

NG
Nee

NG
Ja

35.000
0

35.000
0

35.000
0

35.000
0

75.000
0

75.000
0

75.000
0

75.000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.000
-7.500

35.000
-7.500

35.000
-7.500

35.000
-7.500

75.000
-12.000

75.000
-12.000

75.000
-12.000

75.000
-12.000

27.500
-2.767
-7.604
5.025
0
0
-1.320
792

27.500
-2.767
-7.604
5.025
0
0
-1.320
792

27.500
-2.767
-7.604
5.025
0
0
-1.320
792

27.500
-2.767
-7.604
5.025
0
0
-1.320
792

63.000
-15.510
-9.343
1.886
0
0
-1.320
0

63.000
-15.510
-9.343
1.886
0
0
-1.320
0

63.000
-15.510
-9.343
1.886
0
0
-1.320
0

63.000
-15.510
-9.343
1.886
0
0
-1.320
0

Netto inkomen
Kinderbijslag NL
Kindgebonden
budget NL
Kinderopvang
toeslag NL
Kindergeld DL

21.627
0

21.627
2.097

21.627
0

21.627
2.097

38.712
0

38.712
2.097

38.712
0

38.712
2.097

0

1.764

0

1.764

0

0

0

0

0
0

0
747

0
0

0
747

0
0

0
2.511

0
0

0
2.511

Netto inkomen

21.627

26.235

21.627

26.235

38.712

43.320

38.712

43.320

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Hoofdverdiener
Bruto salaris
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

Nevenverdiener
Bruto salaris
partner
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
Tax credit NL laag
inkomen partner
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

902
0
0
-1.320
0

902
0
0
-1.320
0

902
0
0
-1.320
0

902
0
0
-1.320
0

902
0
0
-1.320
0

902
0
0
-1.320
0

902
0
0
-1.320
0

902
0
0
-1.320
0

Netto inkomen

-418

-418

-418

-418

-418

-418

-418

-418

Totaal netto
inkomen

21.208

25.816

21.208

25.816

38.294

42.902

38.294

42.902
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Bijlage 1.2 Scenario 2: partner met inkomen waarbij de partner in dezelfde staat werkzaam is
De buurman van de Nederlandse grenswerknemer en tevens collega voor Duitse grenswerknemer
(woonachtig in Nederland en hoofd- en nevenverdiener werkzaam in Nederland)
Gegevens
Woonstaat
Werkstaat

NL
NL

NL
NL

NL
NL

NL
NL

G/NG/S
Kinderen

G
Nee

G
Ja

G
Nee

G
Ja

35.000
0
0

35.000
0
0

75.000
0
0

75.000
0
0

35.000

35.000

75.000

75.000

-7.500
27.500

-7.500
27.500

-12.000
63.000

-12.000
63.000

-2.767
-7.604
5.025
0
0
-1.320
0

-2.767
-7.604
5.025
0
0
-1.320
0

-15.510
-9.343
1.886
0
0
-1.320
0

-15.510
-9.343
1.886
0
0
-1.320
0

Netto inkomen
Kinderbijslag NL
Kindgebonden
budget NL
Kinderopvang
toeslag NL
Kindergeld DL

20.835
0
0

20.835
2.097
420

38.712
0
0

38.712
2.097
0

0

8.519

0

5.739

0

0

0

0

Netto inkomen

20.835

31.871

38.712

46.548

20.000

20.000

40.000

40.000

0
0

0
0

0
0

0
0

20.000

20.000

40.000

40.000

0
20.000

0
20.000

0
40.000

0
40.000

-1.780
-5.530
5.446
0

-1.780
-5.530
7.310
0

-6.126
-9.343
4.247
0

-6.126
-9.343
7.025
0

0
0
-1.320
0

0
0
-1.320
0

0
0
-1.320
0

0
0
-1.320
0

Netto inkomen

16.815

18.680

27.457

30.235

Totaal netto
inkomen

37.650

50.551

66.170

76.784

Hoofdverdiener
Bruto salaris
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

Nevenverdiener
Bruto salaris
partner
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon in
NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
Tax credit NL laag
inkomen partner
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL
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De buurman van de Duitse grenswerknemer en tevens collega voor Nederlandse grenswerknemer
(woonachtig in Duitsland en hoofd- en nevenverdiener werkzaam in Duitsland)
Gegevens
Woonstaat
Werkstaat

DL
DL

DL
DL

DL
DL

DL
DL

DL
DL

DL
DL

DL
DL

DL
DL

G/NG/S
Kinderen

G
Nee

G
Ja

NG
Nee

NG
Ja

G
Nee

G
Ja

NG
Nee

NG
Ja

35.000
-7.271
0

35.000
-7.184
0

35.000
-7.271
0

35.000
-7.184
0

75.000
-13.318
0

75.000
-13.188
0

75.000
-13.318
0

75.000
-13.188
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
-4.696
0
0
0

0
0
0
-4.559
0
0
0

0
0
0
-5.189
0
0
0

0
0
0
-5.072
0
0
0

0
0
0
-16.468
0
0
0

0
0
0
-15.642
0
0
0

0
0
0
-19.500
0
0
0

0
0
0
-18.545
0
0
0

Netto inkomen
Kinderbijslag NL
Kindgebonden
budget NL
Kinderopvang
toeslag NL
Kindergeld DL

15.532
0
0

15.758
0
0

15.040
0
0

15.244
0
0

33.214
0
0

34.170
0
0

30.182
0
0

31.267
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.608

0

4.608

0

4.608

0

4.608

Netto inkomen

15.532

20.366

15.040

19.852

33.214

38.778

30.182

35.875

Hoofdverdiener
Bruto salaris
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

Nevenverdiener
Bruto salaris
20.000
partner
Soc. zek. DL
-4.155
Soc. zek. niet
0
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
0
in NL
Hyp. rente aftrek
0
Belastbaar
0
inkomen box 1
IB in NL
0
Soc. zek. NL
0
Tax credit NL
0
Tax credit NL laag
0
inkomen partner
IB in DL
-2.625
Compensatiereg.
0
Zvw NL
0
Zorgtoeslag NL
0

20.000

20.000

20.000

40.000

40.000

40.000

40.000

-4.105
0

-4.155
0

-4.105
0

-8.310
0

-8.210
0

-8.310
0

-8.210
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-2.547
0
0
0

-2.369
0
0
0

-2.245
0
0
0

-8.679
0
0
0

-8.243
0
0
0

-6.584
0
0
0

-6.460
0
0
0

Netto inkomen

13.220

13.348

13.476

13.650

23.011

23.547

25.106

25.330

Totaal netto
inkomen

28.753

33.713

28.516

33.502

56.225

62.325

55.288

61.205
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Nederlandse grenswerknemer (woonachtig in Nederland en hoofd- en nevenverdiener werkzaam
in Duitsland)
Gegevens
Woonstaat
Werkstaat
G/NG/S
Kinderen

NL
DL
G
Nee

NL
DL
G
Ja

NL
DL
NG
Nee

NL
DL
NG
Ja

NL
DL
G
Nee

NL
DL
G
Ja

NL
DL
NG
Nee

NL
DL
NG
Ja

35.000
-7.271
2.538

35.000
-7.184
2.363

35.000
-7.271
2.538

35.000
-7.184
2.363

75.000
-13.318
3.785

75.000
-13.188
3.524

75.000
-13.318
3.785

75.000
-13.188
3.524

30.266

30.179

30.266

30.179

65.466

65.336

65.466

65.336

-7.500
22.766

-7.500
22.679

-7.500
22.766

-7.500
22.679

0
65.466

0
65.336

0
65.466

0
65.336

0
0
0
-4.696
1.601
0
0

0
0
0
-4.559
1.503
0
0

0
0
0
-5.189
2.094
0
0

0
0
0
-5.072
2.017
0
0

0
0
0
-16.468
0
0
0

0
0
0
-15.642
0
0
0

0
0
0
-19.500
0
0
0

0
0
0
-18.545
331
0
0

Netto inkomen
Kinderbijslag NL
Kindgebonden
budget NL
Kinderopvang
toeslag NL
Kindergeld DL

17.133
0
0

17.261
0
0

17.133
0
0

17.261
0
0

45.214
0
0

46.171
0
0

42.182
0
0

43.598
0
0

0

8.839

0

8.839

0

6.517

0

6.517

0

4.608

0

4.608

0

4.608

0

4.608

Netto inkomen

17.133

30.708

17.133

30.708

45.214

57.296

42.182

54.723

20.000

20.000

20.000

40.000

40.000

40.000

40.000

-4.105
1.350

-4.155
1.450

-4.105
1.350

-8.310
2.900

-8.210
2.700

-8.310
2.900

-8.210
2.700

17.245

17.295

17.245

34.590

34.490

34.590

34.490

0
17.245

0
17.295

0
17.245

-12.000
22.590

-12.000
22.490

-12.000
22.590

-12.000
22.490

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-2.547
2.547
0
0

-2.369
728
0
0

-2.245
2.245
0
0

-8.679
5.587
0
0

-8.243
7.978
0
0

-6.584
3.492
0
0

-6.460
6.195
0
0

Hoofdverdiener
Bruto salaris
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

Nevenverdiener
Bruto salaris
20.000
partner
Soc. zek. DL
-4.155
Soc. zek. niet
1.450
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon 17.295
in NL
Hyp. rente aftrek
0
Belastbaar
17.295
inkomen box 1
IB in NL
0
Soc. zek. NL
0
Tax credit NL
0
Tax credit NL laag
0
inkomen partner
IB in DL
-2.625
Compensatiereg.
984
Zvw NL
0
Zorgtoeslag NL
0
Netto inkomen

14.204

15.895

14.204

15.895

16.598

19.525

16.598

19.525

Totaal netto
inkomen

31.338

46.603

31.338

46.603

61.812

76.821

58.779

74.248
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Duitse grenswerknemer (woonachtig in Duitsland en hoofd- en nevenverdiener werkzaam in
Nederland)
Gegevens
Woonstaat
Werkstaat

DL
NL

DL
NL

DL
NL

DL
NL

DL
NL

DL
NL

DL
NL

DL
NL

G/NG/S
Kinderen

G
Nee

G
Ja

NG
Nee

NG
Ja

G
Nee

G
Ja

NG
Nee

NG
Ja

35.000
0
0

35.000
0
0

35.000
0
0

35.000
0
0

75.000
0
0

75.000
0
0

75.000
0
0

75.000
0
0

35.000

35.000

35.000

35.000

75.000

75.000

75.000

75.000

-7.500
27.500

-7.500
27.500

-7.500
27.500

-7.500
27.500

-12.000
63.000

-12.000
63.000

-12.000
63.000

-12.000
63.000

-2.767
-7.604
5.025
0
0
-1.320
0

-2.767
-7.604
5.025
0
0
-1.320
0

-2.767
-7.604
5.025
0
0
-1.320
0

-2.767
-7.604
5.025
0
0
-1.320
0

-15.510
-9.343
1.886
0
0
-1.320
0

-15.510
-9.343
1.886
0
0
-1.320
0

-15.510
-9.343
1.886
0
0
-1.320
0

-15.510
-9.343
1.886
0
0
-1.320
0

Netto inkomen
Kinderbijslag NL
Kindgebonden
budget NL
Kinderopvang
toeslag NL
Kindergeld DL

20.835
0
0

20.835
2.097
420

20.835
0
0

20.835
2.097
420

38.712
0
0

38.712
2.097
0

38.712
0
0

38.712
2.097
0

0

8.519

0

8.519

0

5.739

0

5.739

0

2.091

0

2.091

0

2.511

0

2.511

Netto inkomen

20.835

33.961

20.835

33.961

38.712

49.059

38.712

49.059

20.000

20.000

20.000

40.000

40.000

40.000

40.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20.000

20.000

20.000

40.000

40.000

40.000

40.000

0
20.000

0
20.000

0
20.000

0
40.000

0
40.000

0
40.000

0
40.000

-1.780
-5.530
7.310
0

-1.780
-5.530
5.446
0

-1.780
-5.530
7.310
0

-6.126
-9.343
4.247
0

-6.126
-9.343
7.025
0

-6.126
-9.343
4.247
0

-6.126
-9.343
7.025
0

0
0
-1.320
0

0
0
-1.320
0

0
0
-1.320
0

0
0
-1.320
0

0
0
-1.320
0

0
0
-1.320
0

0
0
-1.320
0

Hoofdverdiener
Bruto salaris
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

Nevenverdiener
Bruto salaris
20.000
partner
Soc. zek. DL
0
Soc. zek. niet
0
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon 20.000
in NL
Hyp. rente aftrek
0
Belastbaar
20.000
inkomen box 1
IB in NL
-1.780
Soc. zek. NL
-5.530
Tax credit NL
5.446
Tax credit NL laag
0
inkomen partner
IB in DL
0
Compensatiereg.
0
Zvw NL
-1.320
Zorgtoeslag NL
0
Netto inkomen

16.815

18.680

16.815

18.680

27.457

30.235

27.457

30.235

Totaal netto
inkomen

37.650

52.641

37.650

52.641

66.170

79.295

66.170

79.295
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Bijlage 1.3
Scenario 3: alleenstaande eenverdiener
De buurman van de Nederlandse grenswerknemer en tevens collega voor Duitse grenswerknemer
(alleenstaande eenverdiener woonachtig en werkzaam in Nederland)
Gegevens
Woonstaat
Werkstaat

NL
NL

NL
NL

G/NG/S
Kinderen

S
Nee

S
Nee

35.000
0

75.000
0

0

0

35.000
-7.500

75.000
-12.000

27.500
-2.767
-7.604
5.025
0
0
-1.320
72

63.000
-15.510
-9.343
1.886
0
0
-1.320
0

Netto inkomen
Kinderbijslag NL
Kindgebonden
budget NL
Kinderopvang
toeslag NL
Kindergeld DL

20.907
0

38.712
0

0

0

0
0

0
0

Netto inkomen

20.907

38.712

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Netto inkomen

0

0

Totaal netto
inkomen

20.907

38.712

Hoofdverdiener
Bruto salaris
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

Nevenverdiener
Bruto salaris
partner
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon in
NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
Tax credit NL laag
inkomen partner
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL
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De buurman van de Duitse grenswerknemer en tevens collega voor Nederlandse grenswerknemer
(alleenstaande eenverdiener woonachtig en werkzaam in Duitsland)
Gegevens
Woonstaat
Werkstaat

DL
DL

DL
DL

G/NG/S
Kinderen

S
Nee

S
Nee

35.000
-7.271

75.000
-13.318

0
0

0
0

0
0
0
0
-5.189
0
0
0

0
0
0
0
-19.500
0
0
0

Netto inkomen
Kinderbijslag NL
Kindgebonden
budget NL
Kinderopvang
toeslag NL
Kindergeld DL

15.040
0

30.182
0

0

0

0
0

0
0

Netto inkomen

15.040

30.182

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Netto inkomen

0

0

Totaal netto
inkomen

15.040

30.182

Hoofdverdiener
Bruto salaris
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

Nevenverdiener
Bruto salaris
partner
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon in
NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
Tax credit NL laag
inkomen partner
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL
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Nederlandse grenswerknemer (alleenstaande eenverdiener woonachtig in Nederland en
werkzaam in Duitsland)
Gegevens
Woonstaat
Werkstaat

NL
DL

NL
DL

G/NG/S
Kinderen

S
Nee

S
Nee

35.000
-7.271

75.000
-13.318

2.538

3.785

30.266
-7.500

65.466
-12.000

22.766
0
0
0
-5.189
2.094
0
0

53.466
0
0
0
-19.500
1.222
0
0

Netto inkomen
Kinderbijslag NL
Kindgebonden
budget NL
Kinderopvang
toeslag NL
Kindergeld DL

17.133
0

31.404
0

0

0

0
0

0
0

Netto inkomen

17.133

31.404

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Netto inkomen

0

0

Totaal netto
inkomen

17.133

31.404

Hoofdverdiener
Bruto salaris
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

Nevenverdiener
Bruto salaris
partner
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon in
NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
Tax credit NL laag
inkomen partner
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL
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Duitse grenswerknemer (alleenstaande eenverdiener woonachtig in Duitsland en werkzaam in
Nederland)
Gegevens
Woonstaat
Werkstaat

DL
NL

DL
NL

G/NG/S
Kinderen

S
Nee

S
Nee

35.000
0

75.000
0

0

0

35.000
-7.500

75.000
-12.000

27.500
-2.767
-7.604
5.025
0
0
-1.320
72

63.000
-15.510
-9.343
1.886
0
0
-1.320
0

Netto inkomen
Kinderbijslag NL
Kindgebonden
budget NL
Kinderopvang
toeslag NL
Kindergeld DL

20.907
0

38.712
0

0

0

0
0

0
0

Netto inkomen

20.907

38.712

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Netto inkomen

0

0

Totaal netto
inkomen

20.907

38.712

Hoofdverdiener
Bruto salaris
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon
in NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL

Nevenverdiener
Bruto salaris
partner
Soc. zek. DL
Soc. zek. niet
aftrekbaar in NL
Belastbaar loon in
NL
Hyp. rente aftrek
Belastbaar
inkomen box 1
IB in NL
Soc. zek. NL
Tax credit NL
Tax credit NL laag
inkomen partner
IB in DL
Compensatiereg.
Zvw NL
Zorgtoeslag NL
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Sociale Zekerheid
Moving and working in another EU country is a fundamental right of all EU citizens and a cornerstone
of the Single Market. Free movement would not be possible without EU rules on coordination of
social security.68 It is in the interest of all parties that the social security coordination rules allow ‘full
exercise of citizens’ rights whilst making the requirements of Member States clear, manageable and
efficient’.69

1. Inleiding
In december 2016 lanceerde de Europese Commissie in het kader van het ‘Pakket Arbeidsmobiliteit’
een wijzigingsvoorstel voor de coördinatieverordeningen 883/2004 en 987/2009.70 Deze
verordeningen maken grensoverschrijdende arbeid, studie, wonen en zorg mogelijk door de
nationale socialezekerheidsstelsels ongemoeid te laten en tegelijkertijd aanwijsregels te bepalen die
de toepasselijke wetgeving in elke grensoverschrijdende situatie aanduiden.71 Naar het voorstel tot
wijziging van de Europese socialezekerheids- en detacheringsregels werd al enkele jaren uitgekeken,
door zowel het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de
verschillende stakeholders. In deze grenseffectenrapportage staan de socialezekerheidsregels
centraal en wordt de herziening van de detacheringsrichtlijn verder niet besproken.72
De huidige coördinatieregels gelden sinds mei 2010 en een update is nodig. De regels blijken niet
meer aangepast aan de sociale en economische Europese arbeidsmarkt, aan de nationale
socialezekerheidsstelsels én aan de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Door deze
herziening van de verordeningen wil de Commissie enerzijds simpele(re), eerlijke(re), efficiënte(re) en
duidelijke(re) regels creëren en anderzijds de financiële en administratieve lasten tussen lidstaten
beter verdelen.73 Het onderliggende doel van de modernisering is het vrije verkeer van werknemers
te (blijven) vergemakkelijken. De voorgenomen wijzigingen passen ook bij het nieuwe Europa waar
Juncker, als kandidaat Voorzitter van de EC, op 15 juli 2014 naar verwees in zijn openingstoespraak
‘Een nieuwe start voor Europa’.74
68

European Commission: Social Security Coordination, guiding principles and rules: zie ec.europa.eu.
European Commission staff working document (SWD(2015) 460 final), p.108.
70
Pakket Arbeidsmobiliteit (Labour Mobility Package): deze term is onderdeel van de Werkprogramma’s 2015 en 2016 van
de Europese Commissie en verwijst naar het streven tot een betere arbeidsmobiliteit en de aanpak van misbruik door
onder andere een betere coördinatie van de socialezekerheidssystemen en door een herziening van de
detacheringsrichtlijn; zie http://www.europarl.europa.eu (geraadpleegd 26 juni 2017). Zie ook Voorstel voor een
Verordening van het Europees Parlement en de Raad, 13 december 2016, COM(2016) 815 final.
71
Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van
de socialezekerheidsstelsels, Pb. L.166 van 30 april 2004, p.1 (zoals nadien ook gewijzigd) en Verordening (EG) nr.987/2009
van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van
Verordening (EG) nr.883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Pb. L284/1 van 30 oktober
2009 (zoals nadien gewijzigd). Verder in de tekst worden deze verordeningen aangeduid als EG-VO 883/2004 en EG-VO
987/2009.
72
De Detacheringsrichtlijn 69/71/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van
werknemers met het oog op het verrichten van diensten dateert van 16 december 1996 en is ook aan een update toe. Over
de Herziening van de Detacheringsrichtlijn echter konden de EU-ministers van Sociale Zaken op 15 juni 2017 geen akkoord
bereiken. In het najaar van 2017 wordt hierover verder onderhandeld.
73
Zie COM(2016) 815 final, p.2-4.
74
Zie ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_nl; prioriteit nr.4.
69
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De belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de sociale zekerheid zijn gericht op de langdurige
zorg, de werkloosheidsuitkeringen, de gezinsuitkeringen en de sociale uitkeringen voor economisch
niet-actieve mobiele EU-burgers.75 Dit jaar, in 2017, wordt op nationaal en Europees niveau verder
gedebatteerd en worden de wijzigingen en hun effecten grondig bestudeerd. Van sommige
wijzigingen zijn de effecten op de grensregio’s groter dan voor andere. Zo zal in de Nederlandse
grensregio de invloed van de gewijzigde werkloosheidsregels groter dan zijn die van de
gezinsbijslagen. Deze grenseffectenrapportage beoogt meer inzicht in de voorgestelde wijzigingen te
geven.

2. Doelstellingen & Methode
2.1 Effecten Vandaag of in de Toekomst: Ex-post of Ex-ante
Aangezien deze grenseffectenbeoordeling gericht is op de voorgestelde wijzigingen van de
verordeningsregels heeft ze een ex ante-karakter. Het zijn voornamelijk de negatieve grenseffecten,
namelijk de knelpunten en lacunes, van de geplande wijzigingsvoorstellen die worden bestudeerd.
Of de voorstellen inderdaad ook wetgeving worden – en in welke vorm – zal waarschijnlijk in de loop
van 2018 duidelijk worden.
2.2 Afbakening
De betekenis van ‘het grensgebied’ in dit dossier is ruim. Het gaat niet alleen om de grensregio aan
de Nederlandse kant, maar om de grensoverschrijdende gebieden. Deze zijn strikt genomen niet
gekoppeld aan bepaalde Euregio-gebieden of andere definities van een grensgebied maar omvatten
alle gebieden waar grensoverschrijdende arbeid zich manifesteert. Dat kan bij kleine lidstaten, zoals
Nederland of België, over het hele grondgebied gebeuren maar vanzelfsprekend zal dagelijks
grensverkeer meer voorkomen in de grensstreken van lidstaten dan bijvoorbeeld in het hart van het
land. In dit dossier kan grensgebied dus ruim worden geïnterpreteerd: het gaat om het grondgebied
waar dagelijkse grensarbeid plaatsvindt (bijvoorbeeld Nederland-Duitsland) alsook om gebieden met
arbeidsmigratie met een groter bereik (bijvoorbeeld de combinatie van werkstaat Nederland en
woonstaat Spanje of Polen).
Ondanks de grote inspanningen die de EU doet om de arbeidsmobiliteit te faciliteren en te
promoten, blijft het percentage EU-burgers dat als werknemer of als zelfstandige daadwerkelijk de
grens overgaat voor werk relatief laag. Slechts 0,9% van alle werkenden in de EU maakt gebruik van
deze mogelijkheid. In sommige streken, zoals in grensgebieden van Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland,
België en Nederland, ligt het aantal grensoverschrijdende werkers echter ruim boven dit
percentage.76 Het is precies daarom dat grenseffectenrapportages nuttig zijn en dat de
grensgebieden bijzondere aandacht verdienen. Kortom, in deze rapportage omvat de definitie van
grensgebied het grondgebied waar grensoverschrijdende arbeid voorkomt en dat gescheiden is door
de landsgrenzen.

75

Naast deze vier hoofdthema’s zijn er ook technische wijzigingen, die verder niet ter sprake komen.
Eurostat, Statistics on commuting patterns at regional level, ec.europa.eu/Eurostat (geraadpleegd 10 juli 2017); en
Benelux Unie, Secretariaat-Generaal, Benelux, Kerncijfers en trends 2014, p.41. Hieruit blijkt ook dat grensarbeid in de
Benelux, Frankrijk en Duitsland 37% omvat van alle grensoverschrijdende mobiliteit binnen de EU.
76
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Een andere afbakening betreft het onderzoeksobject: het gaat om grensoverschrijdende sociale
zekerheid toegespitst op vier terreinen: langdurige zorg, werkloosheidsuitkeringen,
gezinsuitkeringen en sociale uitkeringen voor economisch niet-actieve mobiele EU-burgers.
2.3 De Onderzoeksthema’s, Principes, Benchmarks en Indicatoren van het Dossier
2.3.1 De Onderzoeksthema’s van Dossier Grensoverschrijdende Sociale Zekerheid
De ITEM-Grenseffectenrapportages zijn veelal opgebouwd rond de volgende drie thema’s: Europese
integratie, duurzame/socio-economische ontwikkeling en Euregionale cohesie.
In dit dossier van de grensoverschrijdende socialezekerheidsregels lenen thema 1 en 3 zich het
meest voor de verdere analyse. Thema 2, de duurzame ontwikkeling in grensoverschrijdend
perspectief, is moeilijk te meten zonder gerichte cijfers.77
Wat thema 1 aangaat, de Europese integratie, wordt bestudeerd welke grensoverschrijdende
effecten burgers en ondernemingen – in dit geval werknemers en werkgevers – door de nieuwe
maatregelen ondervinden in het kader van de Europese vrijheden, het Europees burgerschap en
non-discriminatie. Ervaren grensoverschrijdende werknemers door de voorgestelde regels
bijvoorbeeld discriminatie ten opzichte van collega’s die wonen en werken in eenzelfde lidstaat? Of
hebben werkgevers last van barrières tegen het vrije verkeer binnen Europa?
Thema 3, de Euregionale cohesie, is gericht op de samenwerking van overheden, burgers en
ondernemers vanuit een Euregionaal perspectief. Hier kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de
samenwerking tussen nationale werkloosheidsinstanties of zorgkantoren, die al dan niet belast
wordt door de nieuwe maatregelen.
Hierna komen voor de Europese integratie (thema 1) en Euregionale cohesie (thema 3) de
wijzigingsvoorstellen van de EG-Verordeningen ter sprake. In elk van de twee thema’s keren de vier
reeds genoemde socialezekerheidsuitkeringen terug voor zover dat gestaafd kan worden door cijfers
of een goede ex-ante analyse. Het commissievoorstel tot wijziging van de EG-verordeningen
883/2004 en 987/2009, (EC, COM(2016) 815 final van 13 december 2016) is gebaseerd op een
uitgebreid effectenrapport (impact assessment) waarin bij elke wijziging een aantal opties worden
afgewogen en waarvan één optie in het wijzigingsvoorstel is opgenomen.78

77

Gedetailleerde cijfers over de aantallen uitkeringen of de bedragen die grensoverschrijdend verstrekt worden, zijn niet
beschikbaar of niet op korte termijn te realiseren (navraag bij CBS, mei 2017). Ook het Europees Comité van de Regio’s
betreurt het gebrek aan betrouwbare informatie en gegevens, meer bepaald over het aantal grensarbeiders in de zin van
de EG-Verordening 883/2004, zie Europees Comité van de Regio’s, werkdocument, Commissie Sociaal Beleid, Onderwijs,
e
Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur; Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, 13 vergadering commissie SEDEC,
31 maart 2017, p.5.
78
Zie voor de verschillende opties per wijzigingsvoorstel: EC, Impact Assessment, accompanying the document Proposal for
a Regulation of the European Parliament and of the Council, SWD(2016) 460 final, 13 December 2016.
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2.3.2 Dossier Grensoverschrijdende Sociale Zekerheid: Principes, Benchmarks en Indicatoren voor
een Positieve Situatie in Grensregio’s:
In de onderstaande tabel komen voor de Europese integratie (thema 1) en Euregionale cohesie
(thema 3) de vier onderzoeksobjecten ter sprake. In elk van die twee thema’s keren dus de vier
reeds genoemde socialezekerheidsuitkeringen terug.
Thema
Europese
integratie

Principes
vrije verkeer van
personen
art.45 VWEU;
art.48 VWEU (=basis
voor de
coördinatieverordenin
gen);
overweging 3 EG-VO
883/2004;
overweging 2 en13
EG-VO 987/2009;

Benchmark
- langdurige zorg over
grenzen heen zonder
(veel) hinder voor
belanghebbenden;
-

werkloosheidsregelingen: geen
misbruik van regels,
geen nadeel van regels

-

gezinsuitkeringen: nvt
voor Nederland

gelijke behandeling
artt.18 en 19 VWEU;
overweging 5 en 8 EGVO 883/2004; artt.4
en 7 EG-VO 883/2004
Europees burgerschap
Art.20 VWEU

Duurzame
ontwikkeling
/socioeconomische
ontwikkeling

Verblijfsrichtlijn
2004/38
o.a. art.3, lid 3 VEU
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nvt

uitkeringen voor
economisch nietactieve EU-burgers:
balans tussen vrije
verkeer en voorkomen
van misbruik en
onevenredige belasting
van sommige lidstaten

Indicatoren
- langdurige zorg: nagaan
of (en hoeveel) mensen
gehinderd worden in
hun recht op grensoverschrijdende zorg
- werkloosheidsuitkering
en: waar zit het
oneigenlijk gebruik?
Hoe te meten?
Wanneer is er nadeel
van de regel? Hoe te
meten?
- gezinsuitkeringen: nvt
-

sociaal toerisme:
bestaat het en waar
situeert zich dat?

nvt

80

Thema
Euregionale
cohesie

Principes
Benchmark
Loyale samenwerking: - langdurige zorg:
art. 4 VEU
betrokken lidstaten en
zorginstanties kunnen
Nauwere
grensoverschrijdende
samenwerking tussen
zorgdossiers correct en
lidstaten:
tijdig afhandelen
art.20 VEU;
overweging 2, 8, 9 van - gezinsuitkeringen:
EG-VO 987/2009;
correcte uitvoering
hoofdstuk II van EGondanks complexiteit
VO 987/2009

Indicatoren
- langdurige zorg:
verduidelijking van
definitie en omvang van
langdurige zorg

-

gezinsuitkeringen: hoe
groot is het verschil
tussen NL en andere
lidstaten

-

werkloosheidsregelingen: eerlijke
lastenverdeling tussen
lidstaten en geen
misbruik

-

werkloosheidsuitkering
en: o.a. goede verdeling
van overheidsinspanningen voor
uitkeringsgerechtigden
in eigen land en zij die
gebruik maken van de
exportregeling.

-

uitkeringen voor
economisch nietactieve EU-burgers:
mobiliteit EU-burgers
garanderen en tegelijk
misbruik door sociaal
toerisme voorkomen

-

uitkeringen voor
economisch nietactieve EU-burgers: is er
misbruik en hoe te
meten?

Europa 2020-strategie

Focus van de EC op
sociale cohesie

3. Evaluatie Thema Europese Integratie
3.1 Europese integratie en langdurige zorg
In de huidige verordeningen 883/2004 en 987/2009 ontbreken specifieke coördinatieregels voor
langdurige zorg en wordt deze zorg volgens de algemene regels van ziekte geregeld (hoofdstuk 1 van
titel III van EG-Verordening 883/2004). Dat houdt in dat enerzijds zorg geleverd wordt (benefit in
kind) in de woon- of verblijfstaat, op kosten van de bevoegde staat waar de betrokkene verzekerd is.
En anderzijds worden de uitkeringen voor langdurige zorg (benefits in cash) betaald door de staat
waar betrokkene verzekerd is en van daaruit geëxporteerd naar de woon- of verblijfstaat in de EU.
Ondanks deze bestaande praktijk heerst er onduidelijkheid, rechtsonzekerheid en een verschil in
interpretatie over langdurige zorg. Daardoor worden soms geen of soms dubbele uitkeringen
betaald.79

79

Zie ook COM(2016) 815 final, p.2-3.
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Een uitvoerig onderzoek van trESS geeft aan waar de complexiteit van het probleem bij langdurige
zorg zit: de verschillen in de nationale systemen en het gebrek aan een gemeenschappelijk concept
maken coördinatie erg moeilijk en met een algemene oplossing blijven onopgeloste zaken en
lacunes bestaan.80 Het is duidelijk dat de huidige regels niet voldoen en dat aanpassing van de
verordeningen nodig is. Bovendien wordt langdurige zorg steeds vaker grensoverschrijdend geleverd
of aangevraagd en zijn bij de zorg van één persoon vaak meerdere zorgverleners betrokken hetgeen
de kring rondom de belanghebbende groter maakt dan enkel de betrokken uitkeringsgerechtigde
met een uitkering (benefit in cash) of verstrekking (benefit in kind). Het gebrek aan definitie, de
verschillende interpretatie en de invulling van het concept ‘langdurige zorg’ door lidstaten alsook het
gebrek aan een duidelijk rechtskader komen het vrije verkeer van personen niet ten goede. Ook het
burgerschap en gelijke behandeling staan op gespannen voet met de huidige regeling rondom
langdurige zorg. Een invulling en aanpassing van de huidige regeling is nodig en gewenst.
Door de wijzigingsvoorstellen wordt een afzonderlijk hoofdstuk toegevoegd, een definitie
geformuleerd en een lijst van langdurige zorgprestaties opgesteld. Doel van deze aanpassingen is te
komen tot een duidelijke en geschikte regeling, meer juridische zekerheid en transparantie alsook
een betere verdeling van de lasten tussen de lidstaten. De ex-ante analyse brengt hier geen grote
negatieve effecten aan het licht, aangezien de bestaande praktijk wordt behouden maar in een apart
juridisch kader wordt ingebed. Wel moet nog opgemerkt worden dat verschillende landen, via hun
delegaties, hebben aangegeven dat de definitie van prestaties bij langdurige zorg niet altijd duidelijk
is.81 Wellicht dat een herformulering van de definitie, bij de vervolgbesprekingen, meer duidelijkheid
zal brengen. Als ook dat verbeterd is, dan zal het wijzigingsvoorstel rondom de langdurige zorg de
Europese integratie, vooral vanuit het perspectief van de burgers, dienen. Het vrije verkeer van EUpersonen, het burgerschap en de non-discriminatie ten opzichte van niet-grensoverschrijdende
personen zal namelijk een positieve stimulus krijgen door de extra regels en duidelijkheid rondom
langdurige zorg.
3.2 Europese integratie en werkloosheidsuitkeringen
De huidige werkloosheidsregels zijn (vaak) omstreden, worden door de lidstaten, de werknemers en
werkgevers niet altijd als fair en/of duidelijk ervaren en ze zijn fraudegevoelig (zie verder bij moment
van aanspraak). Ook hebben de werkloosheidsregels een status aparte. Waar voor de andere
uitkeringen die zijn gebaseerd op werken, geldt dat de uitkering afkomstig is uit het land waar de
contributies zijn betaald, wijkt de werkloosheidsregeling soms af van dit principe. Destijds is namelijk
afgesproken dat bij werkloosheid van grensarbeiders niet het laatste werkland de uitkering betaalt,
maar wel het woonland (artikel 65 EG-VO 883/2004).
Daarnaast geldt een beperkte exportmogelijkheid van drie (soms zes) maanden voor de werklozen
die werk willen gaan zoeken in een andere EU-lidstaat (artikel 64 EG-VO 883/2004). In 2013 en 2014
heeft ongeveer 0,1% van alle werklozen (27.000) gebruik gemaakt van de exportregeling.82 Sinds mei
2010 is bovendien bepaald dat tussen woon- en werkland een restitutieregeling geldt van drie
80

trESS, Analytical Study 2012, Legal Impact Assessment for the Revision of Regulation 883/2004 with regard to the
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maanden. Hierdoor is het voormalige werkland verplicht de werkloosheiduitkering (voor de eerste
drie, soms vijf maanden) te vergoeden (artikel 65, lid 6 en lid 7 EG-VO 883/2004).
Een ander element bij de werkloosheidsregeling is het moment van aanspraak op de
werkloosheidsuitkering. Dat is al jaren een punt van discussie. Zowel de uitvoeringsorganen, de
overheid als de ‘eerlijke’ EU-burgers ervaren de praktijk onder de huidige regels soms als oneerlijk.
Artikel 6 van basisverordening 883/2004 voorziet in de samentellingsregel. Die geldt als één van de
fundamentele principes van het coördinatierecht omdat het EU-burgers de garantie biedt dat hun
verzekeringstijdvakken, tijdvakken als werknemer of als zelfstandige of woontijdvakken uit andere
lidstaten behouden blijven en zelfs meetellen in de nieuwe lidstaat waar ze zich vestigen voor
wonen of werken. Het probleem zit in de toepassing van de regel. Daar blijkt geen afstemming te zijn
tussen lidstaten. Voor werkloosheid wordt artikel 6 gespecifieerd in artikel 61 van EG-VO 883/2004.
Sommige lidstaten beperken zich tot de 1-dagsregel. Dat houdt in dat iedere EU-burger die in zijn
laatste werkland minimaal één dag gewerkt heeft, zich kan beroepen op de samentelling van
verzekeringstijdvakken met andere landen en dan toch de werkloosheidsuitkering van de laatste
werkstaat – waar misschien maar één dag is gewerkt – kan aanvragen.83 Na één dag werken in
lidstaat A kan de EU-burger zich beroepen op de werkloosheidsuitkering uit die lidstaat A voor een
periode waarin alle werktijdvakken van andere lidstaten ook meetellen voor het bepalen van de
duur van de uitkering. De hoogte van de werkloosheidsuitkering wordt (enkel) bepaald door de
wetgeving van lidstaat A, onafhankelijk dus van lagere of kortere werkloosheidsuitkeringen uit
lidstaten B en/of C waar gewerkt is. Andere lidstaten interpreteren de voorwaarde van werken zó
dat er wel een zekere periode van werken in de laatste werkstaat moet zijn vooraleer de
samentellingsregel van kracht wordt. In de praktijk leidt die verschillende interpretatie en toepassing
tot ongewenste effecten. Het vrije verkeer van personen wordt op die manier namelijk niet alleen
door de kansen op werk gestimuleerd (positief effect) maar ook door het feit dat sommige landen al
heel snel een werkloosheidsuitkering toekennen (negatief effect).
Door de wijzigingsvoorstellen worden de werkloosheidsregels op verschillende vlakken aangepast.
Ten eerste, de restitutieregeling wordt afgeschaft (zie verder onder 5.2).
Ten tweede wordt de export van werkloosheidsuitkeringen uitgebreid. Waar de huidige regel
voorziet in een mogelijke export van drie maanden (maximaal zes), verruimt het wijzigingsvoorstel
de exporteerbaarheid naar zes maanden (en een optie tot het einde van de uitkeringsperiode). Dat
betekent dat iemand met een Nederlandse werkloosheidsuitkering bij het zoeken naar werk in een
andere lidstaat zijn uitkering mag meenemen voor zes maanden (of langer als zijn uitkering nog
doorloopt). Op het eerste zicht lijkt deze maatregel de burger – en de overheid – te dienen. Wat kan
er tegen zijn om iemand naar werk te laten zoeken? Maar de dieperliggende vraag is of deze
maatregel ook ondersteunt waarvoor ze ingesteld wordt. Is het zo dat werk zoeken in het buitenland
vaak ingezet wordt en zo ja, leidt dat tot meer (kansen op) werk? Er is in het voorstel geen
onderzoek aangehaald waaruit blijkt dat deze maatregel nuttig zal zijn en leidt tot eerlijkere
wetgeving. Integendeel, het is algemeen geweten dat de export van werkloosheidsuitkeringen ook in
de huidige vorm (3 tot 6 maanden) al tot misbruik en wantrouwen leidt. Het controleren van de
werkloze die in het buitenland zegt werk te zoeken, is namelijk geen sinecure. Bovendien zetten
lidstaten de beperkte middelen en mensen liever in voor nationale controle en beleid. Daarom kan
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gesteld worden dat deze voorgestelde maatregel – een langere exporteerbaarheid van
werkloosheidsuitkeringen – niet vanzelfsprekend leidt tot een eerlijkere en efficiëntere regel. Ook
het Europees Comité van de Regio’s waarschuwt ervoor dat de exportverlenging, die zij in principe
wel toejuicht, niet mag leiden tot minder inspanningen door de werkzoekenden.84 Wat de
grenseffecten betreft, durf ik te stellen dat in de relatie Nederland-België-Duitsland niet veel
knelpunten te verwachten zijn. Maar in de relatie met andere landen, verder weg en minder bezorgd
om de snelle inschakeling van werkzoekenden, is het maar de vraag of deze maatregel ook positieve
effecten heeft of misschien zelfs alleen maar negatieve. Voor Nederland zou dit kunnen betekenen
dat een werkloze voor minimaal zes maanden (of eventueel tot aan het einde van zijn
uitkeringsperiode als die optie wordt goedgekeurd) uit het beeld verdwijnt van het UWV en het
afhankelijk is van de buitenlandse overheidsinstantie óf en hoe de werkloze ondersteund, geprikkeld
en gecontroleerd wordt. Dat gaat in tegen het Nederlandse beleid én is bovendien ten opzichte van
de werklozen die in Nederland blijven discriminatoir. Het vrije verkeer van een werkloze met
uitkering wordt wel makkelijker maar de prijs die daarvoor wordt betaald is hoog: de activering en
controle vanuit Nederland worden bemoeilijkt en die ongelijke behandeling met de sedentaire
werkloze lijkt niet te rechtvaardigen. Wat de effecten voor de werklozen zelf aangaat, valt moeilijk te
voorspellen welke werklozen gebruik zullen maken van deze exportmogelijkheid. Wat wel zeker is, is
dat de band met het UWV en de Nederlandse arbeidsmarkt eerder minder dan sterker wordt. De
werkloze die zijn heil zoekt in het buitenland moet maar afwachten hoe en of hij daar de
ondersteuning krijgt die hij verwacht en of dat enig verschil maakt met de Nederlandse aanpak.85
Een derde aanpassing in de werkloosheidsregels zit in het moment van aanspraak. In het
wijzigingsvoorstel stapt de EC af van het fundamentele coördinatieprincipe van
(ongeconditioneerde) samentelling van tijdvakken. De nieuwe regel bepaalt namelijk dat de
aanvrager eerst 3 maanden gewerkt moet hebben in een lidstaat vooraleer de samentellingsregel
kan worden toegepast. Tot die tijd is de lidstaat waar hij voorheen werkte de bevoegde lidstaat en
dus verantwoordelijk voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering. De effecten voor het
overheidsorgaan in de laatste werkstaat zijn dubbel. Enerzijds zullen minder aanvragen gedaan
worden in die laatste werkstaat omdat de drie maanden periode niet vervuld is en anderzijds zal de
laatste werkstaat wel meer mensen met een buitenlandse werkloosheidsuitkering ontvangen en
moeten bijstaan. Door de interne markt zou het onderscheid tussen burgers met een nationale
uitkering en burgers met een buitenlandse uitkering geen rol mogen spelen. Vraag is echter hoe dat
in de praktijk zal uitwerken. Hierbij spelen gunstige marktperspectieven natuurlijk ook een rol. Als de
markt roept om arbeidskrachten dan hebben ook mensen die slechts kort in Nederland gewerkt
hebben en er een buitenlandse werkloosheidsuitkering ontvangen, wellicht een kans. Door de
verruimde exporteerbaarheid van werkloosheidsuitkeringen zal deze situatie zich vaker voordoen.
Het is afwachten hoe dat verloopt voor de werkloze, voor de bevoegde lidstaat die betaalt en voor
de nieuwe lidstaat waar maar kort gewerkt is maar waar de werkloze zich wel bevindt.
De vierde aanpassing van de werkloosheidsregels ligt bij de grensarbeiders. Op dit moment geldt,
zoals hierboven ook vermeld (als status aparte), voor hen het woonlandbeginsel, in tegenstelling tot
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het werklandbeginsel voor werkloze niet-grensarbeiders. Het wijzigingsvoorstel dat nu op tafel ligt,
gaat echter uit van het werklandbeginsel, ook voor grensarbeiders (art.65, lid1). Dit is een
fundamentele wijziging. De wisseling van woonland- naar werklandbeginsel is verbonden aan een
aantal voorwaarden. Zo geldt het werklandbeginsel niet bij tijdelijke of gedeeltelijke werkloosheid,
maar enkel bij volledige werkloosheid. Ook geldt het werklandbeginsel pas na 12 maanden; iemand
die werkloos wordt vóórdat hij 12 maanden in een staat verzekerd was, moet zich voor een uitkering
toch richten tot zijn woonland (art.65, lid2). Wat het effect op het vrije personenverkeer, de gelijke
behandeling en het burgerschap is, zal afhangen van de verdere uitwerking en verduidelijking bij
deze bepalingen. Zo is bepaald in lid 2 van artikel 65 van het wijzigingsvoorstel dat betrokkene zich
bij de arbeidsvoorzieningen van zijn woonplaats meldt (tweede zin van lid2, art.65) én de
uitkeringen door het woonland worden uitgekeerd (derde zin van lid2, art.65). Verwarrend is echter
de bepaling die een keuzerecht lijkt aan te geven voor de werkloze om zich ook bij het laatste
werkland bij de arbeidsvoorzieningen te mogen melden en uitkeringen te ontvangen (vierde zin van
lid2, art.65). Deze regel verdient nog verdere precisering en wellicht een herschrijving. Naar het
schijnt staat deze bepaling hoog op de agenda de komende tijd bij de onderhandelingen. Meer
duidelijkheid is gewenst.
Uit een kort onderzoekje bij de grensarbeiders en hun vertegenwoordigers86 blijkt dat voor de
werkloze grensarbeider het huidige woonstaatbeginsel de voorkeur heeft boven het voorgestelde
werkstaatbeginsel. De voornaamste reden is dat een grensarbeider zich voor werk inderdaad richt
op zijn werkland maar voor een eventuele uitkering en nieuw werk toch meer op zijn woonland is
gericht. Bovendien moet de hele situatie in aanmerking worden genomen; niet alleen de
socialezekerheidspositie maar ook de fiscale situatie speelt een grote rol. De
socialezekerheidsverordeningen stellen (uiteraard) alleen het waarborgen van de
socialezekerheidspositie van grensoverschrijders voorop. Maar de samenloop tussen fiscale en
sociale regelingen is essentieel voor het totaalplaatje. De huidige woonlandregel past beter bij de
fiscale regeling dan de voorgestelde werklandregel. Door het voorstel zou de werkloosheidsuitkering
wel worden belast in het woonland en die discrepantie zorgt voor onaangename en onzekere
heffingen voor de grensarbeiders.
Om tot goede analyses te komen, is voldoende cijfermateriaal nodig. Dat ontbreekt vaak. Ook het Europees
Comité van de Regio’s betreurt het gebrek aan betrouwbare informatie en gegevens, meer bepaald over het
87
aantal grensarbeiders in de zin van de EG-Verordening 883/2004.

Het voorgestelde werklandbeginsel impliceert bij werkhervatting in de woonstaat een wijziging van
de toepasselijke wetgeving. De socialezekerheidswetgeving van het vorige werkland wordt dan
vervangen door de wetgeving van het nieuwe werkland, dat in dit geval het woonland is. Voor de
werkloze grensarbeiders die werk zoeken en vinden in hun woonstaat impliceert de voorgestelde
regeling dus een wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Bij werkhervatting in de
voormalige werkstaat daarentegen impliceert het werklandbeginsel geen omschakeling van de
toepasselijke wetgeving.
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Het mogelijke misbruik van de werkloosheidsregelingen is moeilijk te meten. Hiervoor moeten alle
mogelijke afwegingen van werkzoekenden en de arbeidsmarktfactoren worden gewikt en gewogen.
Daarbij zijn er veel variabelen in het spel en zal ook de afstand, zowel geografisch als sociaal, tot de
grens meespelen. Factoren die meespelen zijn de volgende: wil iemand voor korte of langere tijd
naar een nieuw werkland, is dat een tijdelijke arbeidsmigratie, welke reistijd is haalbaar (openbaar
vervoer is grensoverschrijdend nog steeds niet goed geregeld), wat is de arbeidsmarktpositie van de
werkzoekende of werkende et cetera.
Een laatste element dat meegewogen moet worden bij de evaluatie van de nieuwe regel is de
haalbaarheid van de goede toepassing. Kunnen de grensoverschrijders vertrouwen op een correcte
en efficiënte uitvoering van de 12-maanden regel? Belemmert deze regel niet het vrije verkeer en is
het geen onevenredige belasting voor het gelijkheidsbeginsel? De portable documents (PD U1) voor
werkloosheid zullen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van misbruik. De digitale
uitwisseling van socialezekerheidsgegevens (EESSI) laat nog steeds op zich wachten. Daarom blijft de
papieren uitwisseling voorlopig bestaan en dat vereist ook een goede samenwerking tussen
overheidsorganen. Voor burgers hoeft de papieren uitwisseling geen belemmering te zijn voor het
vrije verkeer van personen maar voor sommigen is het misschien wel de laatste drempel die hen
tegenhoudt de grens over te steken.
3.3 Europese integratie en gezinsuitkeringen
In de huidige verordeningen 883/2004 en 987/2009 is het aantal artikelen rondom kindregelingen
beperkt tot vier. Specifieke regels rondom gezinsuitkeringen die gekoppeld zijn aan
opvoedingstijdsvakken ontbreken. Voor sommige lidstaten en hun grensoverschrijdende burgers
leidt dit gemis tot onduidelijkheid en juridische drempels.
In de debatten rondom de gezinsuitkeringen kwam ook ter sprake of de kinderbijslag geïndexeerd
zou (moeten) worden bij export naar een lidstaat met een andere levensstandaard. De aanleiding
om – tegen de Europese regels van coördinatie in – de indexering van kinderbijslag binnen de EU
toch te overwegen waren de toezeggingen aan het Verenigd Koninkrijk in de loop van 2015 en 2016.
Na het referendum van 23 juni 2016 waarbij het VK stemde voor een Brexit, is de indexering van de
kinderbijslag weer van tafel. Daardoor blijft het werkland van de ouder(s) verantwoordelijk voor de
betaling van de kinderbijslag en wordt dat bedrag niet aangepast aan de woonplaats van het kind.88
Nochtans zijn er nog steeds voorstanders van een aanpassing van de kinderbijslagbedragen (en ook
van andere kindregelingen) aan de levenstandaard van de lidstaat waarnaar de kindregelingen
geëxporteerd worden.89
Het doel van de wijzigingsvoorstellen is meervoudig: 1) een duidelijke link leggen tussen de
bevoegde lidstaat en de ontvangende ouders, 2) de arbeidsparticipatie van ouders bevorderen i.p.v.
belemmeren en 3) een efficiënte administratie van de gezinsuitkeringen.
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Het wijzigingsvoorstel bij de gezinsuitkeringen introduceert een nieuw artikel: artikel 68ter. De titel
van dit nieuwe artikel luidt als volgt: ‘bijzondere bepalingen voor gezinsuitkeringen ter vervanging
van het inkomen gedurende tijdvakken van kinderopvoeding.’ Wel heeft men de prioriteitsregels
behouden voor samenloop van uitkeringen. De voorrang blijft dan bij het werkland en een eventuele
aanvulling kan er komen vanuit het woonland van de kinderen. De status quo van de
anticumulatieregels én de invoering van het nieuwe artikel 68ter, zorgen ervoor dat de uitkeringen
in het belang van het kind worden uitgevoerd. De uitkeringen die ouders ontvangen op grond van
opvoeding van hun kinderen worden gekwalificeerd als een individueel recht van iedere ouder, en
niet langer als een gezinsrecht. Dat betekent dat overlap niet mogelijk is en elk van de ouders een
recht op opvoedingstijdvakken heeft. Dit bevordert de gelijkheid man-vrouw90 én zorgt voor een
betere balans tussen werk en gezin. Voor de EU-burgers die in Nederland sociaal verzekerd zijn,
heeft de wijziging van artikel 68ter geen effect; zij kunnen namelijk vanuit Nederland geen beroep
doen op dit soort kindregelingen die als inkomensvervangende uitkeringen gelden. Voor EU-burgers
in Duitsland of België die zich beroepen op kindregelingen vanuit hun verzekeringstijdvakken daar,
bestaat er wel enig effect. Zij kunnen hun recht individueel inroepen en zich voor de administratieve
verwerking richten tot de verantwoordelijke en betrokken staten.
3.4 Europese integratie en sociale uitkeringen voor economisch niet-actieve mobiele EU-burgers
In de huidige verordeningen 883/2004 en 987/2009 zijn de regels voor de economisch niet-actieve
mobiele EU-burgers beperkt. Maar de maatschappij verandert in een rap tempo. EU-burgers zonder
(uitzicht op een) baan of geld zoeken hun heil in andere lidstaten. Onder de economisch niet-actieve
mobiele burgers wordt verstaan: personen die niet werken en niet actief op zoek zijn naar werk en
die ook geen afgeleide rechten hebben als familielid of als werkende. De administratieve, financiële
en juridische belasting van de sociale stelsels door deze groep mensen begint door te wegen.
Verduidelijking is daarom nodig. Een questionnaire van de EC onder de lidstaten bracht aan het licht
dat lidstaten reikhalzend uitkijken naar meer klaarheid over de relatie tussen EG-Verordening
883/2004 (het vrije verkeer van personen) en de verblijfsrichtlijn 2004/38.91 Beide instrumenten
staan op gespannen voet met elkaar.
Door de wijzigingsvoorstellen wordt getracht meer duidelijkheid en eensgezindheid te realiseren in
deze gevoelige materie. De jurisprudentie van het Hof van Justitie in Luxemburg heeft tussen 2013
en 2016 een aantal piketpalen gezet over de grenzen aan de vrijheid van verkeer van personen en
over de verwachtingen die migrerende EU-burgers (niet) mogen hebben.92 De codificatie van de
arresten Brey, Dano, Alimanovic, Garcia-Nieto en de Commissie tegen Verenigd Koninkrijk wordt
momenteel nog verder besproken, zo blijkt bij het afsluiten van het Maltees voorzitterschap (juni
2017) waar nieuwe artikelen (art.4bis) of artikelleden (art.70, lid 4bis) op tafel kwamen.
Wat dit onderwerp aangaat is het moeilijk in te schatten wat de effecten zullen zijn van de
wijzigingen voor de Nederlandse situatie, aangezien ook de formulering en codificatie in de herziene
Verordening nog niet vastligt. In de grensgebieden van Nederland is al jarenlang duidelijk dat iemand
met een bijstandsuitkering zich niet in het buurland, c.q. Nederland, kan vestigen aangezien bijstand
niet exporteerbaar is en zonder bestaansmiddelen een nieuw leven in het buurland niet kan worden
90
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gestart. Wat de effecten zijn van de eventuele vestiging van andere EU-burgers (uit niet-buurlanden)
hangt af van de precieze formulering waarvoor gekozen zal worden.

4. Evaluatie Thema Duurzame ontwikkeling/socio-economische ontwikkeling
Om de duurzame en de socio-economische ontwikkeling te kunnen evalueren zijn gerichte cijfers
nodig. Aangezien deze niet beschikbaar zijn omtrent dit onderwerp van deze rapportage – de
wijzigingsvoorstellen van enkele van de verordeningsregels 883/2004 en 987/2009 – wordt dit
onderzoeksthema niet verder behandeld. Meer inzicht kan pas verkregen worden als duidelijk is
hoeveel uitkeringen – werkloosheid, kinderbijslag, zorg en eventueel niet-contributieve uitkeringen
– grensoverschrijdend worden verstrekt. Daarbij is het handig om specifiek in te gaan op de situatie
van de uitkeringsgerechtigde; wat is zijn woon- en wat is zijn (voormalige) werkland; welk bedrag
wordt uitgekeerd; hoeveel werkloosheidsuitkeringen worden vanuit Nederland naar België/
Luxemburg / Duitsland ge-exporteerd voor de maximale mogelijke periode van 3 maanden (op grond
van Verordening 883/2004); hoeveel grensoverschrijdende werknemers zijn er tussen Nederland /
België/Luxemburg/Duitsland; hoeveel grensoverschrijdende werknemers zijn er in de hele EU;
hoeveel geld uit kindregelingen – dit zijn o.a. de kinderbijslag, het ouderschapsverlof (betaald en/of
onbetaald) – wordt er door Nederland naar andere landen ge-exporteerd en meer specifiek naar
België en Duitsland; hoeveel uitkeringen en welk bedrag aan uitkeringen (werkloosheid, ziekte (ZW),
invaliditeit (WIA)) betaalt Nederland aan niet-Nederlandse burgers die woonachtig zijn in Nederland
of andere EU-lidstaten? Deze laatste vraag schuurt tegen discriminatie aan, maar past hopelijk toch
nog in de dataverzameling van bijvoorbeeld CBS en/of UWV. Pas als men voldoende inzicht heeft in
de aantallen en bedragen aan uitkeringen, is ook iets zinnigs te vertellen over de socio-economische
ontwikkeling die bepaalde wijzigingen zouden kunnen hebben.

5. Evaluatie Thema Euregionale cohesie
5.1 Euregionale cohesie en langdurige zorg
Zoals vermeld onder 3.1 missen de huidige verordeningen specifieke coördinatieregels voor
langdurige zorg. Daardoor ontstaat rechtsonduidelijkheid en rechtsonzekerheid die tot aanslepende
kwesties kan leiden en die zowel de overheidsorganen als de betrokkenen onnodig belasten.
Langdurige zorg is een ruim begrip. Het omvat zorg gerelateerd aan ouderdom,
arbeidsongeschiktheid, ziekte of handicap. Bovendien raakt het niet alleen de betrokken EU-burger
die zorg nodig heeft maar ook zijn naaste verzorger(s). Van ongeveer 80.000 grensoverschrijdende
burgers wordt geschat dat zij terugvallen op langdurige zorguitkeringen, hetgeen overeenkomt met
0,4% van de totale kosten aan langdurige zorg in de EU.93 Omdat langdurige zorg steeds meer
voorkomt en mensen ook vanuit een andere lidstaat zorginkomen ontvangen (benefit in cash) of in
een andere lidstaat langdurige zorg (willen) ontvangen (benefit in kind) is een wijziging van de
huidige regels gewenst. Eerder onderzoek wees dit al uit.94
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J. Pacolet & F. De Wispelaere, ‘Update of the analytical studies for an impact assessment for the revision of Regulations
(EC) Nos 883/2004 and 987/2009: Coordination of LTC benefits and unemployment benefits, 2015, table 2.18.
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Zie trESS, Analytical Study 2012, Legal Impact Assessment for the Revision of Regulation 883/2004 with regard to the
coordination of long term care benefits, by Y.Jorens, B. Spiegel, JC. Fillon, G. Strban, www.trESS-network.org.
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Door de wijzigingsvoorstellen wordt een afzonderlijk hoofdstuk toegevoegd, een definitie
geformuleerd en een lijst van langdurige zorgprestaties opgesteld. Als dit de rechtszekerheid en
transparantie bevordert en tot een betere lastenverdeling tussen lidstaten leidt, is het doel van de
wijziging bereikt. De ex-ante analyse brengt hier geen grote negatieve effecten aan het licht,
aangezien de bestaande praktijk wordt behouden maar in een apart juridisch kader wordt ingebed.
Voor de Euregionale cohesie, als grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden, zou een
beter juridisch kader ook een vlottere afhandeling van grensoverschrijdende zorgdossiers moeten
teweegbrengen. Enig voorbehoud moet hier wel gemaakt worden. In de beginfase zal de wijziging
namelijk voor meer administratieve lasten zorgen omdat de nieuwe regels geïmplementeerd en
geïnterpreteerd moeten worden. Eenmaal instanties gewoon zijn aan de nieuwe definitie en
werkwijze zal het ze tijd en financiële belasting schelen. Op die manier kunnen overlapsituaties
vermeden worden en kunnen de middelen beter besteed worden.
5.2 Euregionale cohesie en werkloosheidsuitkeringen
De huidige verordeningsregels voorzien in een restitutieregeling tussen lidstaten. Grensarbeiders die
volledig werkloos worden en aanspraak maken op een uitkering ontvangen die uitkering van hun
woonstaat. Voor maximaal drie maanden moet deze uitkering echter door het werkland worden
vergoed. Dit is de restitutie van de werkloosheidsuitkering tussen lidstaten. De huidige
restitutieregeling is omstreden omdat niet alle lidstaten zich hier aan houden. Dat leidt tot ongelijke
toepassing van de regels, en tot irritatie, tussen bevoegde overheidsorganen. Het belast met andere
woorden de loyale samenwerking die van nationale overheidsorganen wordt verwacht en daarmee
belast het ook de cohesie binnen Europa. Hier moet echter een onderscheid gemaakt worden. Niet
alle lidstaten kunnen over één kam geschoren worden. Zo lijdt bijvoorbeeld de samenwerking tussen
Nederland, België en Duitsland niet onder de restitutieregeling maar die met andere landen wel.
Soms werkt de regeling maar in één richting: Nederland restitueert aan de andere lidstaat, die de
gelden (graag) ontvangt, maar in de omgekeerde situatie blijkt die staat de regel niet toe te passen
en moet Nederland blijven vragen naar de correcte en tijdige toepassing van de restitutieregeling.
De exportregeling voorziet in een tijdelijke mogelijkheid om met behoud van werkloosheid werk te
gaan zoeken in een andere lidstaat. Momenteel is die exportperiode vastgesteld op drie maanden
(met een mogelijke uitbreiding naar zes maanden).
Het moment van aanspraak is momenteel niet duidelijk gecoördineerd in de verschillende lidstaten.
Bij sommige lidstaten geldt de samentellingsregel al na één dag werken, andere lidstaten eisen een
langere werkperiode onder hun wetgeving (zie onder 3.2).
Voor grensarbeiders geldt volgens de huidige verordeningsregels het woonlandbeginsel bij
werkloosheid. Dit impliceert dat grensarbeiders tijdens hun werktijdvakken contributies betalen in
het werkland maar bij volledige werkloosheid terugvallen op een uitkering uit hun woonland. Deze
regel wijkt af van de directe relatie tussen contributies en uitkeringen (zoals dat wel bijvoorbeeld
bestaat voor ziekte of pensioenen) maar is ondertussen in grensarbeiderssituaties al decennialang
gehanteerd. Bij een vorige herziening van de coördinatieregels (VO 883/2004) werd ook het
werklandbeginsel geopperd, maar toch niet doorgevoerd en werd het woonlandbeginsel behouden.
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Door de wijzigingsvoorstellen worden de werkloosheidsregels op verschillende vlakken gewijzigd,
zoals onder 3.2 ook aangegeven. Een wijziging is de afschaffing van de restitutieregeling, als het
wijzigingsvoorstel zoals het er nu ligt, ook doorgaat. Dat zal voor onze Euregionale samenwerking
geen negatieve bijeffecten hebben. Wel moeten de instanties weer een wijziging in hun werkwijze
aanbrengen hetgeen tot een extra administratieve last kan leiden. Eenmaal die wijziging in de
systemen en werkwijzen is doorgevoerd, zullen de bevoegde lidstaten volledig verantwoordelijk zijn
voor de uitkering, zonder bij de laatste werkstaat terug te kunnen vallen op een betaling van
maximaal drie maanden. De ex-ante effecten hierbij zijn voor Nederland, Duitsland en België en hun
onderlinge relatie niet negatief en zullen de onderlinge relatie en cohesie tussen de lidstaten niet
negatief beïnvloeden.
Wat betreft de export van werkloosheidsuitkeringen is hierboven (3.2) gewezen op de voorgestelde
uitbreiding van de exportperiode naar zes maanden (en eventueel de volledige uitkeringsperiode als
die langer dan zes maanden bedraagt). De effecten voor de betrokken instanties zijn niet
onoverkomelijk maar vereisen wel meer administratie en een betere afstemming met de andere
betrokken lidstaat. Voor de Euregionale cohesie wordt hierbij nog meer een beroep gedaan op de
loyale en nauwere samenwerking tussen overheidsorganen. Als er meer gebruik wordt gemaakt van
de exporteerbaarheid van de werkloosheid – en dus meer mensen voor een half jaar hun
werkloosheidsuitkering naar het buitenland zouden meenemen om daar werk te zoeken – dan zal de
betalende overheidsinstantie meer U2-formulieren moeten uitgeven.95 De ontvangende staat zal
meer gevallen moeten registreren, ondersteunen en controleren en ook feedback geven aan de
bevoegde lidstaat van waaruit de werkloze tijdelijk is vertrokken. Goede afspraken, vertrouwen,
kennis van elkaars wetgeving en regelmatig overleg zijn de factoren die belangrijk zijn voor een
effectieve, eerlijke en duidelijke samenwerking tussen lidstaten en regio’s.
Of misbruik en sociaal toerisme kan voorkomen worden – als werklozen minimaal zes maanden hun
werkloosheidsuitkering kunnen exporteren naar een ander land om daar werk te gaan zoeken – is
afhankelijk van de controle en de bereidheid daarin te investeren.
Het samentellen van verzekeringstijdvakken speelt een rol bij het moment van aanspraak op een
uitkering. Het wijzigingsvoorstel kiest hier voor een andere aanpak dan wat tot nu toe in de
coördinatieverordeningen gold, namelijk geen samentelling vanaf dag één van verzekering maar
slechts na een periode van drie maanden. De bevoegde lidstaat zal in situaties van korte verzekering
– minder dan 3 maanden – de voormalige werkstaat zijn en niet – zoals nu – de laatste werkstaat.
De effecten van deze maatregel zijn in ieder geval een verhoging van de aanspraken en de
administratieve last in de voormalige werklanden en anderzijds minder aanspraken en administratief
werk in de laatste werklanden. Deze laatste hebben wel de verantwoordelijkheid voor de
begeleiding van de werkzoekenden en de terugkoppeling aan de bevoegde lidstaat die de
werkloosheidsuitkering in de eerste periode zal betalen. Het kost niet veel moeite om hier wat
vraagtekens bij te plaatsen. In hoeverre zullen lidstaten de moeite doen voor werkzoekenden in hun
lidstaat die niet op hun financieel budget drukken? Waarschijnlijk kunnen afspraken tussen lidstaten
de Euregionale cohesie wel verbeteren of stimuleren, en zullen de effecten van deze maatregel erg
verschillend uitpakken tussen buurlanden/Euregio’s enerzijds en tussen landen met weinig
Euregionale binding omwille van de geografische spreiding anderzijds. Behoud of uitbreiding van de
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samenwerking tussen het UWV en zusterorganen (VDAB en RVA; Arbeitsagentur) in België en
Duitsland is daarbij wel essentieel. Dat komt niet alleen de werklozen ten goede, maar zeker ook de
Euregionale samenwerking langs beide kanten van de grens.
Voor grensarbeiders is voorgesteld het werklandbeginsel in te voeren ter vervanging van het huidige
woonlandbeginsel (zie ook 3.2). De voorgestelde wijziging houdt in dat grensarbeiders na 12
maanden werken in een lidstaat, bij werkloosheid een uitkering uit die lidstaat ontvangen. Vraag is
of het mogelijk is om tegen redelijke kosten de 12-maanden regel goed te kunnen uitvoeren? Wat de
aanvaardbare kosten zijn en wat de inzet bij de controle is, wordt bepaald door iedere lidstaat
afzonderlijk. Het spreekt voor zich dat een gelijkaardig standpunt en aanpak in buurlanden voor de
Euregionale cohesie beter uitwerkt dan een sterk afwijkende aanpak in de landen.
Voor grensarbeiders die volledig werkloos worden na minder dan 12 maanden te hebben gewerkt in
een lidstaat, geldt (nog) het woonlandbeginsel.
Als het woonlandbeginsel, voor werkloosheid na 12 maanden werken in een lidstaat, wordt
ingevoerd zal in de relatie Nederland, België, Duitsland het aantal aanvragen toenemen
respectievelijk afnemen in werk- en woonland. Dit zal echter alleen gebeuren voor de gevallen van
langduriger werk namelijk minimaal 12 maanden. De kortere grensarbeidersperiodes zullen nog
steeds volgens het woonlandbeginsel afgehandeld worden. Voor de grensarbeider die al jaren werkt
in Nederland en woont in België of Duitsland zullen de overheidsinstanties nu een andere werkwijze
moeten gaan hanteren. Dat betekent niet alleen een administratieve aanpassing maar ook een
financiële. In sommige gevallen zal dat voordelig zijn en in andere gevallen minder. Een
grensarbeider die woont in België en al jaren werkt – en premies betaalt – in Nederland, zal bij
volledige werkloosheid dus terugvallen op de Nederlandse werkloosheidsuitkering. Dat betekent
uiteraard een financiële belasting van de Nederlandse werkloosheidsfondsen die voorheen niet
bestond. Andersom geldt de situatie dat voor de grensarbeider die in Nederland woont en in België
werkt de uitkering uit België komt i.p.v. zoals onder de huidige regels het woonland Nederland. Hoe
deze wijziging in concreto uitvalt voor Nederland, België, Duitsland zal bepaald worden aan de hand
van het aantal werklozen, maar ook aan de hand van de gemiddelde duur van werkloosheid (hoe
lang blijven werklozen in het werkloosheidssysteem) en de hoogte van de uitkeringen. In deze
rapportage ontbreken de specifieke cijfers hierover.
Vanzelfsprekend liggen aan de wijzigingsvoorstellen economische c.q. financiële afwegingen ten
gronde, maar wellicht dat in geval van continue grensarbeid tussen buurstaten ook andere factoren
meegewogen moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan tijdelijke arbeidstekorten aan de ene
of de andere kant van de grens. Dit is geen statisch gegeven, maar fluctueert met de jaren. De
insteek van de huidige wijziging lijkt te zijn om misbruik van de werkloosheidsregels te voorkomen
door arbeidsmobiliteit niet té snel te ‘belonen’ met een uitkering. Opgemerkt kan worden dat die
insteek misschien wel nuttig is voor arbeidsmigratie vanuit verder gelegen landen naar Nederland,
maar niet voor de ‘eeuwenoude’ grensarbeid tussen Nederland, België en Duitsland. Voor deze
situaties leidt de voorgestelde grensarbeidersregel van het werkland tot een complexere situatie.
Voor de kortdurende en de tijdelijke contracten, zal de uitkeringssituatie complex worden: eerst
woonland, wel eventueel met exportmogelijkheid, daarna werkland. Deze wijziging vraagt van de
betrokken instanties vermoedelijk meer mankracht, meer flexibiliteit en bovenal meer loyale en
nauwe samenwerking.

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

91

5.3 Euregionale cohesie en gezinsuitkeringen
In de huidige verordeningsregels worden de gezinsuitkeringen als een familiaal recht getypeerd. Dat
betekent dat overlap mogelijk is tussen het recht van beide ouders inzake opvoedingstijdvakken
(periode van thuisblijven) van hun kind(eren). Hiervoor gelden de anticumulatiebepalingen van
hoofdstuk 8 van verordening 883/2004.
Door de wijzigingsvoorstellen is een nieuw artikel ingevoerd, artikel 68ter, om zo deze
opvoedingstijdvakken tot individueel recht te kwalificeren. Dat betekent dat overheden dus ook
geen anticumulatie meer hoeven toe te passen bij het inroepen van dit recht door beide ouders.
Voor de Nederlandse overheid(sorganen) heeft deze voorgestelde wijziging waarschijnlijk weinig
direct effect. Nederland kent voor de opvoedingstijdvakken namelijk geen inkomensvervangende
uitkeringen.96 Duitsland en ook enkele andere lidstaten kennen dit soort wettelijke kindregelingen
als inkomensvervangende uitkeringen wel; voor hen zal de wijziging een administratieve verandering
met zich meebrengen. Of dat de Euregionale cohesie hiermee negatief beïnvloed wordt, is erg
onwaarschijnlijk.
Anderzijds kan het invoeren van een nieuwe procedure en nieuwe regels wel mogelijke complicaties
of problemen veroorzaken omdat de huidige praktijk nu goed ingevoerd is door alle
overheidsinstanties. Kindregelingen verschillen sterk in de lidstaten en de uitvoering daarvan is
complex. Een wijziging van de huidige uitvoering, die momenteel wel goed op de rails staat ondanks
die veelheid en verscheidenheid, is in die zin een risico en een belasting voor de lidstaten.
EESSI – de digitale uitwisseling van socialezekerheidsgegevens – speelt bij dit onderwerp van de
gezinsuitkeringen een voorname rol. Voor lidstaten zal de invoering van EESSI vooraf nog wel een
belasting vormen door de onderlinge afspraken en uitwisselingsprotocollen die opgesteld moeten
worden, maar eenmaal die afspraken zijn gemaakt, zal de toepassing van EESSI de toepassing van
deze regels vereenvoudigen ten opzichte van de bestaande papieren administratie en uitwisseling.
5.4 Euregionale cohesie en sociale uitkeringen voor economisch niet-actieve mobiele EU-burgers
In de huidige verordeningsregels, meer bepaald artikel 4 van EG-Verordening 883/2004, wordt
geregeld dat alle personen die onder de personele werkingssfeer van de verordening vallen ook
recht hebben op gelijke behandeling als alle onderdanen voor wat betreft de rechten en plichten die
voortvloeien uit de wetgeving van die lidstaat. Met deze gelijke-behandelingsregeling heeft men de
Europese cohesie zo sterk mogelijk willen maken en dat heeft uiteraard zijn uitstraling op de
Euregionale samenwerking en structuren. Of en hoeveel misbruik in Nederland bestaat op grond van
de huidige regels, heb ik niet kunnen achterhalen. Wel zijn cijfers beschikbaar over het geschatte
aantal economisch niet-actieve mobiele EU-burgers. Het zou gaan om ongeveer 750.000 burgers in
de EU; door het gebrek aan duidelijke, transparante regels bevinden deze mensen zich in een
onzekere situatie met betrekking tot hun rechten op sociale uitkeringen in de ontvangststaat.97
Door de wijzigingsvoorstellen wordt artikel 4 uitgebreid met een nieuw lid (lid 2), dat een
voorwaardelijke toegang mogelijk maakt. Lidstaten kunnen – maar zijn niet verplicht – de toegang
tot socialezekerheidsuitkeringen door economisch niet-actieve mobiele EU-burgers afhankelijk
maken van een legaal verblijfsrecht volgens Richtlijn 2004/38/EG. In juni 2017 was duidelijk dat de
formulering zoals die in het wijzigingsvoorstel is opgenomen niet gehandhaafd zal worden wegens te
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De bovenwettelijke regelingen die in Nederland bij de meeste bedrijven wel gelden, behoren niet tot de materiële
werkingssfeer van de Verordeningen.
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Zie EC, Social Security Coordination, Labour Force Survey, 2014.
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grote meningsverschillen.98 De lidstaten denken momenteel nog te verschillend over de aanpak van
de codificatie van de arresten over toegang tot bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling
berustende prestaties zoals onder 3.4 ook aangegeven.
Een eenduidig standpunt van de lidstaten en een duidelijke formulering in de Verordening, zoals de
komende maanden wordt getracht te bereiken, komt uiteraard de Europese en Euregionale cohesie
ten goede. Een voorstel in die richting is dat Nederland, Duitsland, België en wellicht andere
naburige landen hier een gezamenlijk standpunt bepalen en aanpak kiezen. Het voorkomt
(onnodige) uitkeringsaanvragen, misverstanden, onduidelijkheden, misbruik en proceskosten et
cetera. Hiermee wordt het doel van de wijzigingen – eerlijkere, duidelijkere, simpelere en
efficiëntere regels – bereikt, op Euregionaal en op Europees niveau.

6. Conclusies en aanbevelingen uit een Euregionaal perspectief
6.1 Inhoudelijke conclusies
In deze rapportage zijn de grenseffecten van wijzigingsvoorstellen van de bestaande
coördinatieverordeningen bestudeerd. In december 2016 heeft de Europese Commissie wijzingen
voorgesteld van EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009.99 Doel van de herziening van de
verordeningen is enerzijds simpele(re), eerlijke(re), efficiënte(re) en duidelijke(re) regels te creëren
en anderzijds de financiële en administratieve lasten tussen lidstaten beter te verdelen.100 Het
onderliggende doel van de modernisering is het vrije verkeer van werknemers te (blijven)
vergemakkelijken.
Het Commissievoorstel tot wijziging van de EG-verordeningen 883/2004 en 987/2009 is momenteel
nog niet definitief goedgekeurd maar wordt de komende tijd nog aan deskundigen en aan de
lidstaten voorgelegd voor verdere verfijning, analyse en eventuele herformuleringen. De analyse die
hier gebeurd is, is in die zin een ex-ante analyse van nog niet definitief vastgestelde voorstellen.
Los van de detacheringsregels en regels omtrent de toepasselijke wetgeving, wordt in deze
rapportage de focus gelegd op de wijzigingen voor de grensoverschrijdende sociale zekerheid bij de
vier volgende onderwerpen: langdurige zorg, werkloosheidsuitkeringen, gezinsuitkeringen en sociale
uitkeringen voor economisch niet-actieve mobiele EU-burgers. Aan elk van deze vier onderwerpen
zijn twee ITEM-thema’s gekoppeld: de Europese integratie (van 3.1 tot en met 3.4) en de
Euregionale cohesie (5.1 tot en met 5.4). Op deze wijze kunnen de grenseffecten van elke maatregel
systematisch worden uiteengezet.
Voor thema 1, de Europese integratie, geldt dat de voorgestelde wijziging rondom de langdurige
zorg zeker een stap in de goede richting is en dat er niet veel negatieve effecten te verwachten zijn.
Wel behoeft de definitie van ‘prestaties bij langdurige zorg’ nog verfijning.
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Zie Verslag van de Raad van de Europese Unie, van het voorzitterschap (Malta) aan het Comité van permanente
vertegenwoordigers/de Raad, Interinstitutioneel dossier: 2016/0397 (COD), 2 juni 2017, p.4.
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Dit zijn de basis- en toepassingsverordening voor de coördinatie van de sociale zekerheid binnen de EU.
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Zie COM(2016) 815 final, p.2-4.
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De wijzigingen bij de werkloosheidsregels zijn omvangrijker en zullen voor Nederland ook meer
invloed hebben. De belangrijkste verandering betreft de switch van het woonlandbeginsel naar het
werklandbeginsel, voor grensarbeiders na een werkperiode van 12 maanden. Deze wijziging
betekent een radicale ommekeer van de huidige aanpak en beïnvloedt de financiële situatie van de
grensarbeider direct. Hij zal bij volledige werkloosheid niet meer terugvallen op de
socialezekerheidsbescherming vanuit zijn woonland, maar valt onder de werklandregeling. Dit
bevestigt de band tussen contributiebetaling en uitkeringsaanspraak in het werkland, maar voor de
klassieke grensarbeiders zoals tussen Nederland-België-Duitsland is deze maatregel wellicht niet zo
efficiënt, simpel en duidelijk als gedacht door de EC. Als grensarbeiders namelijk ook hun fiscale
positie betrekken bij deze wijziging, dan leidt het werklandbeginsel bij een werkloosheidsuitkering
tot ingewikkelde situaties die het ook niet aantrekkelijk maken om grensoverschrijdende arbeid te
zoeken. Voor de tijdelijke en kortdurende contracten, impliceert de wijziging een (terechte)
beperking van de onmiddellijke aanspraak die sommige EU-werknemers zoeken na een heel korte
periode van werken. Dit brengt ons meteen ook naar de samentellingsregel die gewijzigd wordt. Niet
vanaf dag één maar pas na drie maanden werken in een andere lidstaat zal namelijk aanspraak
kunnen gedaan worden op de samentellingsregel waardoor tijdvakken van andere lidstaten ook
meetellen.
Een volgende wijziging bij de werkloosheidsregels ligt bij de uitbreiding van de exporteerbaarheid
van de werkloosheidsuitkering. Die mag in de toekomst wellicht zes maanden (i.p.v. de huidige drie)
worden meegenomen naar een andere lidstaat om daar werk te zoeken, op voorwaarde dat de
werkloze zich ook inschrijft bij de diensten van arbeidsvoorziening in dat land. Of deze maatregel
daadwerkelijk leidt tot meer kans op werk en een grotere arbeidsmobiliteit is moeilijk te beweren.
Cijfers hiervoor ontbreken.
Van de derde groep voorgestelde wijzigingen, die voor de kindregelingen met betrekking tot
opvoedingstijdvakken, zijn relatief weinig effecten te verwachten. De reden hiervoor is dat
Nederland geen inkomensvervangende uitkeringen voor opvoedingstijdvakken kent.
De vierde wijziging betreft die van de sociale uitkeringen voor economisch niet-actieve mobiele EUburgers. Een beperkte groep EU-burgers, de schattingen liggen rond de 750.000, probeert zonder
werk of geld en zonder actief op zoek te zijn naar werk, wel voet aan de grond te krijgen in een
andere lidstaat. De Verblijfsrichtlijn 2004/38 en de Verordeningen staan in deze materie op
gespannen voet en de voorgestelde wijzigingen lijken die onduidelijkheid (nog) niet weg te nemen.
De precieze omvang en formulering van de codificatie van een reeks uitspraken van het Hof van
Justitie zijn nog omstreden.
Voor het thema van de Euregionale cohesie, zijn de vier onderwerpen opnieuw onderzocht maar
dan toegespitst op de governance structuren in onze Euregio, het grensgebied met België en
Duitsland.
Voor de langdurige zorg zal de uitbreiding van de Verordening met een eigen hoofdstuk en
specifieke bepalingen rondom grensoverschrijdende langdurige zorg op termijn tot meer
duidelijkheid, meer efficiëntie en betere samenwerking leiden. De beginfase kan echter een
administratieve lastenverzwaring betekenen gezien de implementatie en interpretatie van de
nieuwe regels bij de lidstaten.
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De wijzigingen bij de werkloosheidsregels hebben een wisselend te verwachten effect. Van de
afschaffing van de restitutieregeling zijn geen negatieve bijeffecten te verwachten tenzij op korte
termijn weer een aanpassing van de administratieve procedures. Een tweede wijziging bij de
werkloosheidsregeling zit in de uitbreiding van de exportperiode naar zes maanden. De effecten voor
de overheden en de onderlinge samenwerking liggen in meer administratie en meer uitgiften van de
U2-formulieren. Ook wordt van de ontvangende lidstaten wel het een en ander verwacht aan
ondersteuning en controle van de werkzoekenden alsook terugkoppeling aan de betalende lidstaat.
Hiervan is maar de vraag of en hoe dat gaat gebeuren; hebben lidstaten de tijd, middelen en
personen om een groep grensoverschrijdende werkzoekenden te begeleiden tijdens hun
werkloosheidsperiode en waarvan de uitkering op rekening van een andere lidstaat komt?
De derde wijziging bij werkloosheid is gericht op het moment van aanspraak, de samentellingsregel
dus. Als niet vanaf dag één maar pas na drie maanden de samentellingsregel gaat gelden, zullen
lidstaten onderling wel goede afspraken moeten maken omtrent de werkzoekenden in die eerste
maanden. Voor het UWV en de Duitse en Belgische zusterorganen zal direct overleg en transparante
afspraken en evaluatie de samenwerking bevorderen. Met andere lidstaten is die samenwerking
wellicht minder urgent maar ook moeilijker en bovendien nu moeilijk in te schatten.
Wat de volledig werkloze grensarbeiders aangaat, kan de voorgenomen invoering van het
werklandbeginsel voor de werkloosheidsuitkeringen de grootste wijziging genoemd worden. Het
nieuwe artikel 65, lid 2 van Verordening 883/2004 benadrukt in de eerste, tweede en derde zin het
werklandbeginsel onder bepaalde voorwaarden (volledige werkloosheid, meer dan 12 maanden
verzekerd zijn in de laatste werkstaat). Maar de vierde zin van datzelfde artikel brengt verwarring
omdat daar sprake is van een keuzerecht op grond van de woonplaats. Het komt de transparantie,
duidelijkheid en eenvoud van de regelgeving niet ten goede om zulke combinaties (in één artikel)
voor te stellen.
Van de voorgestelde wijzigingen voor de kindregelingen gekoppeld aan opvoedingstijdvakken en
inkomensgerelateerde uitkeringen, ligt het grenseffect voornamelijk bij de administratie en de
eventuele aanpassingen in de uitvoeringspraktijk. Nederland zal indien nodig zijn systemen
aanpassen aan de regelingen van andere lidstaten aangezien deze regelingen in ons land niet
voorkomen.
Tot slot, de Euregionale cohesie in zijn verhouding tot de sociale uitkeringen voor economisch nietactieve mobiele EU-burgers. Aangezien er momenteel nog te verschillend gedacht wordt over de
aanpak van deze problematiek, is het nog afwachten welke definitieve formulering neergelegd zal
worden. Het is voor de Euregionale samenwerking wel handig en verstandig om daar voor een
gezamenlijke aanpak te kiezen. Nederland, België, Duitsland en eventueel andere naburige landen
kunnen zich daar profileren met een duidelijk, eerlijk en efficiënt standpunt.
Kortom, van de vier voorgestelde onderwerpen waarvoor wijzigingsvoorstellen zijn ingediend, zullen
de wijzigingen van de werkloosheidsregels het grootste direct effect hebben voor Nederland.
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6.2 Toekomstperspectief
Deze grenseffectenrapportage kan nog verder ontwikkeld en aangevuld worden door onder andere
meer en betere cijfers;101 door overleg tussen de werkloosheidsorganen van Nederland, België en
Duitsland en ook met andere lidstaten; door contacten en overleg met betrokken grensarbeiders en
hun vertegenwoordigers. Bovendien is meer grondig onderzoek nodig om bijvoorbeeld de klassieke
grensarbeiders (zij die gedurende lange tijd, soms hun hele loopbaan, in een land wonen en in een
ander land werken) te onderscheiden van de andere mobiele werknemers (zij die achtereenvolgens
korte arbeidsperiodes hebben in verschillende landen of afwisselend in twee landen werken). Nu
worden grensoverschrijdende werknemers hoofdzakelijk aan dezelfde regels onderworpen, hetgeen
de transparantie van de regelgeving en de gelijke behandeling van werknemers ten goede komt,
maar waarvan de vraag is of dat ook efficiënt, eerlijk en duidelijk is.

101

Data omtrent grensarbeid en daaraan gekoppelde bewegingen inzake uitkeringen en bedragen zijn nuttig om verder
beleid te ondersteunen en vorm te geven.

Dossier 3: Sociale zekerheid

96

3.4 Grensoverschrijdende (im)mobiliteit van studenten uit derde landen in de
Euregio Maas-Rijn
dr. Alexander Hoogenboom
Julia Reinold

Inhoudsopgave
Termen en Afkortingen ...................................................................................................................... 98
Dankbetuiging .................................................................................................................................... 98
1.

Inleiding ...................................................................................................................................... 99

2.

Onderzoeksdoelstellingen en -methoden ................................................................................ 100
2.1 Ex-post analyse: Huidige effecten van bestaande wetgeving ............................................. 100
2.2 Geografische reikwijdte: Definitie van de grensregio ......................................................... 101
2.3 Onderzoeksthema's, uitgangspunten, benchmarks en indicatoren ................................... 101
2.3.1 De onderzoeksthema's van dit dossier ................................................................ 102
2.3.2 Dossier inzake de grensoverschrijdende mobiliteit van studenten uit derde
landen: Principes, benchmarks en indicatoren voor een positieve situatie in de
grensregio ....................................................................................................................... 103

3.

Evaluatie: Europese integratie.................................................................................................. 107

4.

Evaluatie: Sociaal-economische ontwikkeling .......................................................................... 113

5.

Evaluatie Euregionale samenhang ............................................................................................ 118

6.

Conclusies en aanbevelingen vanuit Euregionaal perspectief ................................................. 121

Bijlage I - Kaart van instellingen voor hoger onderwijs in de Euregio Maas Rijn ............................. 123
Bijlage II - Lijst van geïnterviewden .................................................................................................. 124

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

97

Termen en Afkortingen
EMR
EU
IHO

Euregio Maas-Rijn
Europese Unie
Instelling voor Hoger Onderwijs

Dankbetuiging
Dit dossier is onderdeel van de Grenseffectrapportage 2017 van het Institute for Transnational and
Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM. De auteurs willen hun dank uitspreken aan
alle betrokkenen die de tijd hebben gemaakt om met ons spreken en hun kennis met ons te delen,
aan de internationale studenten die hun ervaringen met wonen in een grensregio hebben gedeeld
door de online-enquête in te vullen en aan degenen die ons hebben geholpen bij het opzetten van
de enquête. Tenslotte danken wij Prof. dr. Melissa Siegel en Martin Unfried voor hun onaflatende
steun en voor hun waardevolle opmerkingen over eerdere conceptversies van dit dossier. Daarnaast
willen wij ook graag onze dank betuigen aan Alexandra Rodriguez, voor haar waardevolle hulp
tijdens het onderzoek.

Dossier 4: Grensoverschrijdende (im)mobiliteit van studenten uit derde landen in de Euregio Maas-Rijn

98

Grensoverschrijdende (im)mobiliteit van studenten uit derde landen in
de Euregio Maas-Rijn
1. Inleiding
De internationalisering van het hoger onderwijs staat momenteel volop in de aandacht bij
wetenschappers en beleidsmakers. De Europese Unie (EU) stimuleert de toelating van studenten uit
derde landen aan de Europese universiteiten en heeft getracht een alomvattend wettelijk regime in
te voeren om dit te vergemakkelijken.102 Richtlijn 2004/114 vormt hiervan de kern. Dit instrument
bepaalt de voorwaarden voor de toelating van studenten tot de lidstaten van de EU. Deze richtlijn
werd reeds in december 2004 aangenomen, met verplichte omzetting door de lidstaten voor 12
januari 2007. Sindsdien is zij onderwerp geweest van diverse evaluaties, die op bepaalde
tekortkomingen van de richtlijn hebben gewezen.103104 Naar aanleiding van deze bevindingen werd
Richtlijn 2016/801 betreffende de voorwaarden voor toelating en verblijf van derdelanders ten
behoeve van onderzoek, studie, opleiding, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisselingsprogramma's of
educatieve projecten en au-pair activiteiten aangenomen ter verbetering en vervanging van Richtlijn
2004/114.
Dit dossier is een aanvulling op de bestaande literatuur en het bestaande debat over de analyse en
evaluatie van het studentenmigratiebeleid van de EU en de lidstaten vanuit euregionaal perspectief.
De aanleiding ervoor was de invoering van de Pilot huisvesting Akense niet-EU studenten in april
2016.105 Het pilotproject bepaalt dat studenten uit derde landen die voltijds werken bij een instelling
voor hoger onderwijs (IHO) in Aken (Duitsland) in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning in
Kerkrade of Heerlen (Parkstad Limburg) in Nederland. Dit pilotproject vestigt de aandacht op een
mogelijk ‘grensregionadeel’ voor studenten uit derde landen binnen het Nederlandse en Duitse
migratierecht.
Dit ‘grensregionadeel’ betekent dat grensmigranten slechter af zijn – in de zin dat ze meer juridische
hindernissen ondervinden – dan migranten die in een en dezelfde lidstaat studeren, werken en
wonen, bij een verder vergelijkbare situatie. Het bestaan van een dergelijk nadeel kan ernstige
gevolgen hebben voor de Europese integratie, de sociaal-economische ontwikkeling van de
grensregio's en de Euregionale samenhang.
Om vast te stellen of er sprake is van een dergelijk grensregionadeel, wordt er in het dossier een
combinatie van sociologische en juridische onderzoeksmethoden gebruikt, waaronder
literatuuronderzoek, interviews met belanghebbenden en een enquête onder internationale
studenten. De combinatie van juridische en sociologische onderzoeksmethoden is nuttig om een
beter inzicht te verkrijgen in de huidige situatie met betrekking tot de grensoverschrijdende
102

Zie bijvoorbeeld: Europese Raad: ‘Admission of third-country nationals to the Member States for study purposes’.
Http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33069 ; laatst geraadpleegd op 14 meius 2017.
103
Zie bijvoorbeeld: EMN: ‘Immigration of international Students to the EU’ , 2012, of Europese Commissie: ‘REPORT FROM
THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Directive 2004/114/EC on the
conditions of admission of third- country nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or
voluntary service’, 2013, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0587:FIN:EN:PDF
104
Naar aanleiding van deze evaluaties zal Richtlijn 2004/114 binnenkort worden vervangen door Richtlijn 2016/801, die
uiterlijk op 23 mei 2018 dient te zijn ingevoerd.
105
Zie B11/2.4 Vreemdelingencirculaire 2000.
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mobiliteit van studenten uit derde landen en de uitdagingen en mogelijkheden die daarmee
samenhangen.

2. Onderzoeksdoelstellingen en -methoden
Het doel van dit dossier is het analyseren van de huidige (rechts)positie van Derdelanders die in de
EU studeren. Dit omvat toelating tot de universiteit, collegegeld, toegang tot studiebevorderende
faciliteiten, het recht op verblijf en toegang tot de arbeidsmarkt. Ook worden de gevolgen voor de
drie onderzoeksthema's, Europese integratie, duurzame en sociaal-economische ontwikkeling van
de euregio's en de Euregionale samenhang, besproken. Hieronder wordt de inhoud van dit dossier
nader gedefinieerd in termen van relevante wetgeving, het geografische en het thematische bereik.
Daarnaast worden de relevante beginselen, benchmarks en indicatoren gedefinieerd. Zij maken het
gemakkelijker te interpreteren welke effecten de rechten van studenten uit derde landen hebben op
de belangrijkste onderzoeksthema's.
2.1 Ex-post analyse: Huidige effecten van bestaande wetgeving
Dit dossier is een ex-post analyse van de bestaande communautaire en nationale wetgeving inzake
de toelating van studenten uit derde landen tot de EU. Het is belangrijk om bepaalde elementen
direct vanaf het begin te definiëren. Het uitgangspunt vormen de zogenaamde ‘derdelanders’,
personen die niet de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de EU of EER, noch de Zwitserse
nationaliteit. Bovendien wordt aangenomen dat op deze personen geen andere bijzondere
wettelijke regeling van toepassing is (zoals handels- of associatieverdragen en dergelijke) en dat zij
niet reeds in het bezit zijn van een verblijfsvergunning van één van de EU-lidstaten. Deze
derdelanders worden voorts verondersteld van plan te zijn te studeren, met dat doel een
woonplaats te zoeken, tijdens of na de studie (part-time) werk te willen zoeken en geïnteresseerd te
zijn in het aanvragen van studiebevorderende faciliteiten (zoals een studiebeurs of andere vormen
van overheidssteun). Twee uitgangssituaties zijn voorzien:
Student in één en dezelfde staat:
Grensoverschrijdende student:

een student die de uitoefening van de genoemde
activiteiten binnen één en dezelfde lidstaat nastreeft.
een student die de uitoefening van de genoemde
activiteiten aan verschillende zijden van de grens nastreeft,
bijvoorbeeld wonen in het ene land en studeren of werken
in het andere land.

De EU deelt met de lidstaten bevoegdheden op het gebied van migratie, die onder vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid vallen.106 Dit betekent dat zowel de EU als haar lidstaten wetgevers
zijn op dit gebied.107 Vandaar dat zowel EU-wetgeving (zoals Richtlijn 2004/114, Richtlijn 2016/801
en het Schengen-acquis)108 en nationale wetgeving relevant zijn voor de analyse.

106

Art. 4 VWEU
eur-lex.europa.eu: ‘Division of competences within the European Union’ http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0020; laatst geraadpleegd op 14 augustus 2017.
108
In het bijzonder de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux
Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord
betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, PB [2000] L 239/19.
107
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2.2 Geografische reikwijdte: Definitie van de grensregio
De huidige rechtspositie van studenten uit derde landen hangt af van de verschillende nationale
omzettingen van Richtlijn 2004/114. Aangezien behandeling van alle lidstaten buiten het bereik van
dit dossier valt, is het belangrijk om de geografische reikwijdte te bepalen.
De Euregio Maas-Rijn (EMR)109 is gekozen als het geografische onderzoeksgebied, met nadruk op de
Nederlandse en Duitse deelregio's. Er zijn twee belangrijke redenen voor het kiezen van dit
geografische gebied. De eerste is de eerder genoemde Pilot huisvesting Akense niet-EU studenten,
die wijst op het mogelijke bestaan van een grensregionadeel. Een tweede reden is dat er in de EMR
ten minste tien top-IHO's gevestigd zijn.110 Enkele instituten, vooral die in Maastricht (NL) en Aken
(Duitsland), liggen zeer dichtbij de grens en trekken steeds meer studenten uit de hele wereld.111 De
verwachting is dan ook dat eventuele grenseffecten op de levens van studenten uit derde landen
vooral in deze regio naar voren zullen komen.
Studenten uit derde landen in een grensoverschrijdende situatie worden dan ook omschreven als
studenten die wonen in het Nederlandse deel van de EMR en willen studeren in het Duitse deel, of
omgekeerd.
Dit
is
van
belang
omdat
onderwijsaangelegenheden
onder
de
hoofdverantwoordelijkheid van de Duitse deelstaten (Länder) vallen en niet van de centrale
overheid. De Duitse deelregio van de EMR behoort tot de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) en
de relevante wetgeving is het NRW Hochschulgesetz,112 het Aufenthaltsgesetz,113 en het
Bundesausbildungsförderungsgesetz.114 De relevante wetgeving voor Nederland is te vinden in de
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschap (WHW)115 alsmede in de Vreemdelingenwet 2000,116 de
Wet arbeid vreemdelingen117 en de Wet studiefinanciering 2000118 (alsmede de regelgeving
gebaseerd op deze instrumenten).
2.3 Onderzoeksthema's, uitgangspunten, benchmarks en indicatoren
Na vaststelling van de juridische en geografische reikwijdte van dit dossier, worden in dit deel het
thematisch bereik, de uitgangspunten, de benchmarks en indicatoren van het dossier beschreven.
Dit vormt de basis voor de verdere analyse van de huidige juridische situatie van derdelanders die in
de EU studeren en van de gevolgen die een eventueel grensregionadeel heeft voor Europese
integratie, de sociaal-economische ontwikkeling van de Euregio's en de Euregionale samenhang.
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De EMR bestaat uit vijf deelregio's, die tot drie verschillende landen behoren: het zuidelijke deel van de Nederlandse
Provincie Limburg (Zuid-Limburg), de Belgische Provincies Limburg en Luik, de Duitstalige Gemeenschap van België en de
Duitse regio Aken (Zweckverband Region Aachen).
110
Zie bijlage I voor een kaart van de Euregio Maas-Rijn en haar IHO's.
111
49 procent van de studenten van Universiteit Maastricht en 19 procent van de studenten van RWTH Aachen zijn
internationale studenten. FH Aken en Zuyd Hogeschool tellen beide 12 procent internationale studenten.
112
Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG), GV. NRW. S. 547, zoals gewijzigd.
113
BGBl. I S. 162, zoals gewijzigd.
114
BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197, zoals gewijzigd.
115
Stb. 1992, 593, zoals gewijzigd.
116
Stb. 2000, 495, zoals gewijzigd.
117
Stb. 1994, 959, zoals gewijzigd.
118
Stb. 2000, 286, zoals gewijzigd.
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2.3.1 De onderzoeksthema's van dit dossier
Dit dossier omvat de drie onderzoeksthema's: Europese integratie, sociaal-economische
ontwikkeling, en de Euregionale samenhang, die allemaal zijn gerelateerd aan de internationalisering
van het hoger onderwijs en de grensoverschrijdende mobiliteit van studenten uit derde landen.
Voor wat betreft de Europese integratie, wordt in dit dossier de harmonisatie van migratiewetten
en beleid voor studenten uit derde landen geanalyseerd. Tijdens de bijeenkomst in Tampere in 1999
benadrukte de Europese Raad dat de rechten van derdelanders die in de EU verblijven vergelijkbaar
moeten zijn met die van EU-burgers.119 Waar het recht op vrij verkeer als een fundamenteel
mensenrecht wordt beschouwd voor Europese burgers, is de mobiliteit van derdelanders die in de
EU wonen nog beperkt. Uitbreiding van het recht op vrij verkeer naar derdelanders wordt
beschouwd als een fundamentele stap in de richting van de voltooiing van de Europese interne
markt.120 Bovendien is het toekennen van soortgelijke rechten aan derdelanders van cruciaal belang
om te voorkomen dat de Europese samenlevingen verworden tot tweeklassenmaatschappijen. De
bestaande Europese wetgeving maakt een onderscheid tussen verschillende groepen derdelanders,
waarvan studenten er één vormen.121
De oprichting en de voltooiing van de Europese interne markt wordt vaak genoemd als het
kroonjuweel van de Europese integratie. Volgens Commissaris voor de Interne Markt, Industrie,
Ondernemerschap en MKB (2014-2019) Elżbieta Bieńkowska "moet het volledige potentieel van de
interne markt worden ontketend om het vertrouwen van burgers in het Europese project te
herstellen, werkgelegenheid te creëren, te bouwen aan een concurrerende economie en een positie
van invloed in de wereld te behouden […] ."].122 Vandaar dat het thema van de Europese integratie
direct gekoppeld is aan de sociaal-economische ontwikkeling van de EU en haar Euregio's, die vaak
worden gezien als laboratoria voor Europese integratie.123
Aangezien de ontwikkelde economieën in toenemende mate afhankelijk zijn van kennis, wordt de
aanwezigheid van een zeer ervaren en geschoolde beroepsbevolking steeds belangrijker om
wereldwijd te kunnen blijven concurreren en economische groei te bevorderen. Dit veroorzaakt een
wereldwijde concurrentiestrijd om talent, niet alleen om werknemers en professionals, maar ook om
studenten. Die laatsten worden beschouwd als ideaal om te behouden omdat zij de arbeidskrachten
van de toekomst zijn en mogelijk 'ambassadeurs' voor de regio's en universiteiten waar zij
studeren.124 In haar Lissabonstrategie in 2000 heeft de Europese Raad als belangrijkste doel
vastgesteld van de EU "de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie in de wereld” te
maken.125 De strategie van EU2020 die rust op slimme, duurzame en inclusieve groei integreert en
versterkt deze doelstelling verder. Een belangrijke factor voor het succes van deze strategie is het
119

Europese Raad van Tampere op 15 en 16 oktober 1999, conclusies van het voorzitterschap, punt 18.
Pascouau, Yves: ‘Intra-EU mobility of third-country nationals. State of play and prospects’, 2013
121
Stuchlik, Andrej en Poptcheva, Eva-Maria: 2015, ‘Third-country migration and European labour markets’, 2015
122 ec.europa.eu: ‘Deeper and fairer Single Market boosts opportunities for citizens and business‘, 28 oktober 2015,
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8529
120

123

Comité van de Regio's, ‘Cross-border cooperation: local and regional leaders call for simpler rules and endorse special
legal arrangement’, 15 oktober 2015, http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cross-border-cooperation.aspx
124
Hooijen, Inge, Meng, Christoph, Reinold, Julia and Siegel, Melissa: ‘Competition for talent: retaining graduates in the
Euregio Meuse-Rhine’, 2017
125
Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000, conclusies van het voorzitterschap, para. 5
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vermogen van de EU te concurreren met andere kenniseconomieën bij het aantrekken en behouden
van topstudenten en ander talent,126 vooral in het kader van de demografische veranderingen en
negatieve bevolkingsontwikkelingen die verband houden met toekomstige vaardigheden en
tekorten op de arbeidsmarkt.127 Het is derhalve van cruciaal belang dat de EU de toegang, het
verblijf en het behoud van studenten uit derde landen faciliteert. Dit zal naar verwachting bijdragen
tot een positief beeld van de EU in het buitenland en de Europese Unie aantrekkelijker maken voor
internationale studenten.
Deze argumentatie kan ook worden toegepast op de Euregionale context: de EMR maakt de
overgang naar een kenniseconomie en ondergaat - in zekere mate - demografische veranderingen
en een negatieve bevolkingsontwikkeling. De huidige strategie van de EMR heeft als doelstelling de
ontwikkeling van de regio tot een "kennisintensieve hotspot", waarvoor internationale en
binnenlandse studenten een groot potentieel aan talent vormen dat het mogelijk maakt op
mondiaal niveau concurrerend te blijven.128 Naast deze langdurige economische voordelen van de
internationalisering van het hoger onderwijs zijn er ook voordelen op de korte termijn129: de
bestedingen van studenten vormen een aanzienlijke bijdrage aan de economie.130
Euregionale samenhang, het derde thema van dit dossier, kan economische voordelen op de korte
en lange termijn opleveren door de grensoverschrijdende regionale mobiliteit van internationale
studenten te vergroten. Om dit te bereiken, stimuleert EMR2020 bijvoorbeeld de dialoog en de
samenwerking tussen IHO's in de regio, alsmede de samenwerking tussen deze instellingen en
bedrijven. Via de promotie van grensoverschrijdende opleidingen, stages en traineeships kunnen
studenten worden aangemoedigd over de grens van de subregio waar zij studeren heen te kijken en
een breder scala van mogelijkheden te leren kennen binnen de EMR. Hetzelfde geldt voor het
faciliteren van huisvesting en het hebben van bijbaantjes aan de andere kant van de grens, vooral in
gevallen waar het vraag en aanbod niet in balans zijn. Tenslotte kunnen grensoverschrijdende
initiatieven die studenten stimuleren deel te nemen aan culturele evenementen en
vrijetijdsactiviteiten aan alle kanten van de grens leiden tot een grotere perceptie van kansen. Zo
maken zij deel uit van de voordelen die de EMR als geheel, op de korte en lange-termijn, ervaart van
de internationalisering van het hoger onderwijs.
2.3.2 Dossier inzake de grensoverschrijdende mobiliteit van studenten uit derde landen: Principes,
benchmarks en indicatoren voor een positieve situatie in de grensregio
De onderstaande tabel definieert de relevante uitgangspunten, benchmarks en indicatoren voor de
vergelijking van de situatie van grensoverschrijdende studenten en van studenten in één lidstaat en
voor de beoordeling van de gevolgen voor de grensregio's op basis van de onderzoeksthema's in dit
dossier: Europese integratie, sociaal-economische ontwikkeling en de Euregionale samenhang.131
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Europese Commissie: “Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: het Europees hoger onderwijs in de wereld" 11 Juli 2013
127
De Wit, H., Hunter, F., Howard, L. and Egron-Polak, E. ‘Internationalisation of higher education’, 2015
128
Zie: EMR2020: A future strategy for the Euregio Meuse-Rhine, March 2013
129
De Wit, H., Hunter, F., Howard, L. & Egron-Polak, E. (2015). Internationalisation of higher education. Europees
Parlement: Brussel.
130
Nef Consulting: ‘Student contributions to the UK economy’, 2013
131
Uitgangspunten verwijzen naar juridische en politieke bepalingen die de basis vormen voor een positieve situatie in
grensregio's. Benchmarks geven aan hoe de ideale situatie eruit zou zien. Er is een reeks indicatoren ontwikkeld om de
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De aanpak in dit dossier bestaat uit een combinatie van juridische en sociologische
onderzoeksmethoden. Deze aanpak is nuttig om een omvattender inzicht te verkrijgen in de huidige
situatie rond het grensoverschrijdende mobiliteit studenten uit derde landen en de uitdagingen en
mogelijkheden voor de grensregio die daarmee samenhangen. De basis wordt gevormd door
literatuurstudie (waaronder een analyse van de relevante juridische documenten en andere
literatuur over de internationalisering van het hoger onderwijs in de EU), 15 interviews met
relevante belanghebbenden van universiteiten, overheden en studentenverenigingen (zie bijlage I
voor een lijst van geïnterviewden), alsmede een korte online enquête onder internationale
studenten in de EMR, afgenomen tussen juni en augustus 2017.132 Na het opschonen van de data,
bleven er 121 observaties over. Deze steekproef is niet representatief voor alle internationale
studenten in de EMR. De resultaten van de enquête geven echter wel een idee van de percepties en
ervaringen van internationale studenten in grensregio’s. Het opnemen van zowel EU-onderdanen als
derdelanders in de analyse maakte het mogelijk de verschillen in grensoverschrijdende mobiliteit
tussen de twee groepen te bestuderen. Ongeveer 25 procent van de respondenten is afkomstig uit
derde landen.

grenseffecten te onderzoeken van de relevante Europese en nationale wetgeving inzake de toelating van derdelanders,
collegegeld, verblijf, toegang tot de arbeidsmarkt en toegang tot studiebevorderende faciliteiten
132
De steekproef omvat geen Erasmus-studenten. Vanwege hun kortere verblijf in de regio, kunnen hun ervaringen
afwijken van die van reguliere studenten. Bovendien omvat de steekproef alleen personen die vanwege studie naar de
EMR zijn verhuisd en geen personen die al in de regio woonachtig waren.
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Tabel 1 thema's, principes, benchmarks en indicatoren

Principes
Thema Europese integratie
Art, 79, lid 1, VWEU
“De Unie ontwikkelt een
gemeenschappelijk
immigratiebeleid, dat erop gericht
is in alle stadia te zorgen voor een
efficiënt beheer van de
migratiestromen, een billijke
behandeling van onderdanen van
derde landen die legaal op het
grondgebied van de lidstaten
verblijven [...]”.
Art.26, lid 2, VWEU.
“De interne markt omvat een
ruimte zonder binnengrenzen
waarin het vrije verkeer van
goederen, personen, diensten en
kapitaal is gewaarborgd volgens de
bepalingen van de Verdragen.”
1999 Europese Raad van Tampere
“De Europese Unie moet zorgen
voor een eerlijke behandeling van
derdelanders die legaal op het
grondgebied van haar lidstaten
verblijven. Een krachtiger
integratiebeleid moet erop gericht
zijn hun rechten en verplichtingen
te geven die vergelijkbaar zijn met
die van de EU-burgers. Het moet
tevens de non-discriminatie in het
economische, sociale en culturele
leven stimuleren [...]”.

Benchmarks

Indicatoren

De wetgeving inzake
toelating, collegegeld,
verblijf, toegang tot de
arbeidsmarkt en toegang tot
studiebevorderende
faciliteiten moet in alle
lidstaten vergelijkbaar zijn.

Zijn de wetten met
betrekking tot de toelating,
het verblijf, de toegang tot
de arbeidsmarkt, betaling
van collegegelden en de
toegang tot
studiebevorderende
faciliteiten vergelijkbaar
voor studenten uit derde
landen in Nederland en
Duitsland?

De kansen betreffende
toelating, collegegeld,
verblijf, toegang tot de
arbeidsmarkt en toegang tot
studiebevorderende
faciliteiten moeten
vergelijkbaar zijn voor
studenten uit Europese en
niet-Europese landen.
Bestaande wetgeving moet
voorkomen dat er een tweeklassenmaatschappij
ontstaat ten nadele van
studenten uit derde landen.
Studenten uit derde landen
mogen niet worden
benadeeld in bijvoorbeeld
hun kansen op werk en
huisvesting of culturele en
vrijetijdsactiviteiten omdat
ze dichtbij de grens wonen.

Zijn de kansen voor
studenten uit derde landen
op toelating, verblijf,
toegang tot de
arbeidsmarkt, betaling van
collegegelden en toegang
tot studiebevorderende
faciliteiten vergelijkbaar
met de rechten van
studenten met het
Europees burgerschap?
Is de mobiliteit van de
grensoverschrijdende
studenten beperkt in
vergelijking met de
mobiliteit van de studenten
in één en hetzelfde land
omdat ze dichtbij de grens
wonen?
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Thema 2: Euregionale sociaal-economische ontwikkeling
Strategie van Lissabon
Grensoverschrijdende
Formuleert uitgroeien tot de meest mobiliteit van studenten uit
dynamische en concurrerende
derde landen kan de
economie van de wereld als
Euregionale sociaalbelangrijke doelstelling.
economische ontwikkeling
op de korte en lange termijn
EMR 2020
stimuleren door studenten
Hoofdthema "Economie &
bewuster te maken van de
Innovatie":
kansen in de regio en de
De EMR formuleert als doelstelling waargenomen
de ontwikkeling van de regio tot
aantrekkelijkheid van de
een "kennisintensieve hotspot",
regio te vergroten.
waarbij internationale en
binnenlandse studenten een groot Uitbreiding van de
potentieel aan talent vormen om
grensoverschrijdende
concurrerend te blijven op
arbeidsmarkt voor studenten
mondiaal niveau.
uit derde landen.
Hoofdthema: arbeidsmarkt,
onderwijs en opleiding:
“Een gecoördineerde aanpak
binnen de Euregio Maas-Rijn is
nodig om de aansluiting tussen
vraag en aanbod van arbeid te
verbeteren, om de scholings- en
onderwijscapaciteit beter te
benutten en om de barrières als
gevolg van verschillen in fiscale en
sociale regelingen op te heffen."
(p.25). EMR2020 beoogt
uiteindelijk bij te dragen aan het
aantrekken van getalenteerde
professionals over de grens (brain
gain), blijven ondersteunen van
binnenlands talent en kennisgaring
en voorkomen dat talent uit de
Euregio vertrekt (brain drain).
Thema 3: Euregionale samenhang
EMR 2020
De EMR stimuleert dialoog en
samenwerking tussen IHO's in de
regio evenals
samenwerkingsovereenkomsten

Hoe verhoudt een gebrek
aan harmonisatie van met
name de administratieve
tarieven en collegegelden
zich tot de Euregionale
sociaal-economische
ontwikkeling op de korte
en lange termijn?
Overwegen studenten uit
derde landen te gaan
wonen en/of werken aan
de ene kant van de grens
terwijl ze studeren aan de
andere kant?
Hoe vaak steken
internationale studenten
de grens over en met welk
doel?

Uitbreiding van de
grensoverschrijdende
woningmarkt voor studenten
uit derde landen.
Zien internationale
studenten in de EMR het
wonen in een grensregio
als een voordeel of nadeel?
Overwegen studenten uit
derde landen in de regio te
blijven wonen na het
afronden van hun
opleiding?

Uitbreiding van het aantal
initiatieven ter bevordering
van de grensoverschrijdende
mobiliteit van studenten uit
derde landen op het gebied

Welke initiatieven bestaan
er om de
grensoverschrijdende
mobiliteit van
internationale studenten te
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tussen kennisinstellingen met
betrekking tot uitwisseling van
studenten […]. Bovendien
bevordert zij grensoverschrijdende
initiatieven, zoals stages en interne
bedrijfsopleidingen.

3.

van onderwijs, werk en
werkgelegenheid,
huisvesting, culturele en
andere vrijetijdsactiviteiten.

vergemakkelijken?
Hoe worden bestaande
initiatieven waargenomen?
Wat dient er te worden
verbeterd?

Evaluatie: Europese integratie

Dit hoofdstuk evalueert de effecten van de huidige situatie op het thema Europese integratie en
biedt een gedetailleerd overzicht van de rechtspositie van studenten in één lidstaat en
grensoverschrijdende studenten inzake toelating tot de universiteit, gelijke behandeling ten aanzien
van het collegegeld en studiebevorderende faciliteiten, verblijf en toegang tot de arbeidsmarkt.
Toelating tot de universiteit
De positie van studenten in één lidstaat en grensoverschrijdende studenten is grotendeels dezelfde
wat betreft het inschrijven voor en volgen van een cursus of studie In Nederland bepaalt de WHW
dat de betreffende derde land student over de vereiste kwalificaties moet beschikken,133 het
geldende collegegeld moet betalen134 en ofwel een Nederlandse verblijfsvergunning moet
overleggen 135 ofwel een ingezetene van een land buiten Nederland moet zijn (bv. Duitsland).136 Het
Hochschulgesetz 07.12.2001 stelt vergelijkbare toelatingsvoorwaarden,137 en bevat geen enkele
verwijzing naar het overleggen van documentatie inzake het verblijfsrecht (in Duitsland noch elders).
Grensoverschrijdende studenten en studenten in één lidstaat bevinden zich dus in een soortgelijke
situatie. Hoewel de toelating niet volledige geharmoniseerd is, is de situatie in beide landen
vergelijkbaar en vormt zij dus geen beletsel voor het proces van Europese integratie.
Gelijke behandeling inzake collegegeld en studiebevorderende faciliteiten.
Dit verhaal is relatief kort: er is weinig verschil tussen de positie van grensoverschrijdende studenten
en studenten in één lidstaat inzake de toegang tot studiebevorderende faciliteiten.
EU-wetgeving:
Noch Richtlijn 2004/114, noch de vervangende richtlijn 2016/801 voorzien in een recht op gelijke
behandeling inzake studiegerelateerde uitgaven, studiebeurzen en leningen. In de praktijk betekent
dit dat derdelanders, of zij nou studenten in één lidstaat of grensoverschrijdende student zijn, zich
niet op EU-wetgeving kunnen beroepen om inzake de collegegelden dezelfde behandeling te eisen
als de onderdanen van het gastland of andere EU-landen en dat zij geen toegang hebben tot
studiebeurzen en leningen. Dit staat in schril contrast met de situatie van de EU-studenten, die recht
hebben op een gelijke behandeling als het gaat om toegang tot het onderwijs (met inbegrip van
gelijke behandeling inzake de collegegelden) en onder bepaalde omstandigheden (bijv. na een
bepaalde verblijfsperiode of als werkende) toegang hebben tot studiebeurzen en/of leningen.

133

Titel 2 van hoofdstuk 7 WHW.
Art. 7.37(2) WHW.
135
Art. 7.32(5)(c) WHW.
136
Art. 7.32(5)(d) WHW.
137
Art. 48-50.
134
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Nationale wetgeving: Nederland en Duitsland:
Nederland rekent een hoger collegegeld voor de meeste studenten uit derde landen die voor
studiedoeleinden naar het land toe komen. Er wordt in die zin geen onderscheid gemaakt tussen
studenten in één lidstaat en grensoverschrijdende studenten.138 In NRW is het hoger onderwijs op
dit moment gratis voor alle studenten, hoewel er plannen bestaan voor de invoering van hogere
collegegelden voor studenten uit derde landen.139 In geen van beide landen krijgen derdelanders die
speciaal voor studiedoeleinden naar het betreffende land zijn verhuisd toegang tot
studiefinanciering of leningstelsels.140 Onder bepaalde omstandigheden kunnen andere regels
gelden voor derdelandstudenten die voor andere doeleinden naar het land verhuisd zijn of er al
langere tijd wonen (bijv. in geval van langdurig ingezetenen). Dergelijke situaties vallen echter buiten
het bereik van dit dossier.
De studenten in één lidstaat en studenten uit derde landen bevinden zich dan ook in dezelfde
situatie. Ze zijn echter beide slechter af dan onderdanen van de ontvangende lidstaat of andere EUonderdanen.
Verblijf
De zaak ligt gecompliceerder voor verblijf. Het toepasselijke recht inzake verblijf voor
studiedoeleinden is een mengeling van EU-wetgeving, in de vorm van Richtlijn 2004/114, en
nationale wetgeving:
EU-wetgeving:
De randvoorwaarden zijn, in essentie, de volgende:
1. Inschrijving in het hoger onderwijs.
2. Bewijs van voldoende middelen en ziektekostenverzekering.
3. Vervulling van een reeks administratieve verplichtingen, waaronder bijvoorbeeld betaling
van de administratieve kosten voor het verwerken van de visumaanvraag, bezit van een
geldig paspoort, etc.141
Voor studenten in één lidstaat leidt het voldoen aan deze voorwaarden tot een verblijfsrecht voor
studiedoeleinden. De grensoverschrijdende student bevindt zich echter niet in dezelfde situatie. Het
is niet mogelijk om via een beroep op EU-wetgeving een verblijfsvergunning voor studenten in
Nederland aan te vragen en zich in te schrijven aan een Duitse universiteit (IHO's in Aken):142 Het
stelsel dat door de Richtlijn wordt voorgeschreven gaat uit van verblijf en studie in één en hetzelfde
EU-gastland.143 Er bestaat dus voor studenten geen directe route naar wonen in de ene en studeren

138

Zie Art. 7.45a WHW.
Zie Spiegel.de: ‘NRW verlangt Gebühren von internationalen Studenten’, 2017, laatst bezocht op14 augustus 2017
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/nordrhein-westfalen-fuehrt-studiengebuehren-fuer-nicht-eu-auslaender-eina1151473.html
140
Zie artikel 2.2 WSF 2000 jo. BSF voor Nederland en artikel 8 BAföG.
141
Art. 6-7 Richtlijn 2004/114.
142
Bevestigd van Nederlandse kant middels de Kamerbrief 'Pilot huisvesting Akense niet-EU studenten in krimpregio
Parkstad Limburg', beschikbaar via: https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/klaasdijkhoff/documenten/kamerstukken/2016/01/22/kamerbrief-over-pilot-huisvesting-akense-niet-eu-studenten.
143
In het gehele document wordt gesproken van de "lidstaat van ontvangst" (enkelvoud).
139
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in de andere lidstaat. Dit beperkt hun mobiliteit binnen de EU aanzienlijk, met negatieve gevolgen
voor de Europese integratie en de voltooiing van de interne markt.
Dit geldt zowel voor de eerste toelating als voor latere 'conversie' van studenten in één lidstaat naar
grensoverschrijdende studenten. Stel nou dat een derdelander naar Nederland komt en daar
verblijft om te studeren aan de Universiteit Maastricht. Na één jaar valt de studie tegen en schrijft
de student zich in aan de RWTH in Aken. Wat zijn zijn of haar opties? De EU-wetgeving biedt de
student geen ondersteuning als deze in Nederland wil blijven wonen tijdens zijn of haar studie in
Aken. RWTH Aachen neemt deze student vervolgens aan, maar de oorspronkelijke
verblijfsvergunning in Nederland is gekoppeld aan inschrijving aan een Nederlandse universiteit. Dit
betekent dus dat zijn of haar Nederlandse verblijfsvergunning vervalt bij inschrijving aan een Duitse
universiteit. De enige optie is dus een volledige verhuizing naar Duitsland.
Nationaal recht (Nederland):
In de Duits-Nederlandse context zijn enkele oplossingen ingevoerd om de beperkingen van de EUwetgeving op te heffen. De Pilot huisvesting Akense niet-EU studenten voorziet erin dat een student
die full-time studeert aan een IHO in Aken in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor
Kerkrade of Heerlen, op voorwaarde dat een bewijs van voldoende middelen wordt overlegd.144
Deze speciale vergunning verleent geen toegang tot de arbeidsmarkt.145 De aanvraagprocedure
wordt afgehandeld door de gemeente Kerkrade, die door de student moet worden gemachtigd om
in zijn of haar naam een aanvraag in te dienen.146 De gemeente is belast met de controle van de
studievoortgang, zodat de student zijn of haar verblijf kan voortzetten (en om vast te stellen dat de
persoon in kwestie daadwerkelijk student is).147 In het kader van deze pilot worden maximaal 75
verblijfsvergunningen per jaar afgegeven148 en de pilot als geheel is een tijdelijke maatregel met een
looptijd van vijf jaar. Zo is er dus een verblijfsvergunning, zij het beperkt, die specifiek gericht is op
grensoverschrijdende studenten. Deze pilot zou kunnen leiden tot een grotere bewustwording van
de beperkingen waarmee studenten uit derde landen die wonen in grensregio's te maken hebben.
De pilot legt de nadruk op de potentiële voordelen van meer flexibele regelingen in grensregio's en
kan leiden tot verdere beleidsontwikkeling op dit gebied op Europees of nationaal niveau.
Nationaal recht (Duitsland):
In Duitsland bestaan geen vergelijkbare soorten wetgeving. De omgekeerde toestand (studeren in
Nederland en verblijven in Duitsland) is als zodanig geen mogelijkheid binnen het Aufenthaltsgesetz.
In het algemeen is het duidelijk dat zowel EU-wetgeving als nationale wetgeving mogelijke
grensoverschrijdende situaties van studenten uit derde landen die betrekking hebben op het
verblijfsrecht veronachtzamen. Wat gelijke behandeling betreft, kan dit succesvol worden afgezet
tegen de situatie van EU-burgers, voor wie (bijvoorbeeld) een verblijf in Duitsland tijdens hun studie
in Nederland volkomen binnen het toepassingsgebied van de EU-wetgeving valt. Als zodanig worden
noch het idee en ideaal van de interne markt (een ruimte zonder binnengrenzen), noch het idee en
144

Zie B11/2.4 Vreemdelingencirculaire 2000.
B11/3 Vreemdelingencirculaire 2000.
146
B11/2.4 Vreemdelingencirculaire 2000.
147
Zie ook B11/5.2 Vreemdelingencirculaire 2000.
148
B11/2.4 Vreemdelingencirculaire 2000.
145
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ideaal van zo min mogelijk verschil tussen de positie van derdelanders en die van EU-burgers
uitgedragen in deze grensoverschrijdende context.
De toegang tot de arbeidsmarkt tijdens de studie
Toegang tot de arbeidsmarkt is in dit opzicht een netelig probleem. Dit komt doordat lidstaten hun
arbeidsmarkt doorgaans en waar mogelijk willen behoeden voor gemakkelijke toegang van
migranten. Migranten die voor studiedoeleinden naar de EU komen lijken in dit opzicht geen
uitzondering.
EU-wetgeving:
Studenten in één lidstaat hebben in principe gegarandeerde toegang tot de arbeidsmarkt voor 10
uur per week in de lidstaat waar zij studeren.149 Grensoverschrijdende studenten hebben geen recht
op arbeid in een andere EU-lidstaat dan die waarin zij studeren en verblijven. Derdelanders die
verblijven en studeren in NRW kunnen aan Richtlijn 2004/114 geen toegang tot de Nederlandse
arbeidsmarkt ontlenen, noch omgekeerd. Dit staat de Europese integratie, met inbegrip van de
voltooiing van de Europese interne markt, in de weg.
Nationaal recht (Nederland):
De potentiële werkgever van grensoverschrijdende studenten die wonen en studeren in NRW en
werk zoeken in Nederland zal een verzoek moeten indienen voor een Tewerkstellingsvergunning
(TWV). Voorafgaand aan toelating wordt een volledige arbeidsmarkttoets afgenomen (hetgeen niet
zou zijn gedaan als de de student in Nederland had gewoond en gestudeerd150) en het
geaccepteerde werk moet een vergoeding opleveren die ten minste boven het minimuminkomen
ligt (indien part-time: in verhouding tot de gewerkte tijd).151 Op basis van een aantal interviews, kan
worden aangenomen dat de kansen van slagen van deze aanpak niet erg groot zijn, omdat het al erg
moeilijk is voor werkgevers om werkvergunningen te krijgen voor studenten uit derde landen die in
Nederland studeren en verblijven.152
Nationaal recht (Duitsland):
In Duitsland is de situatie vergelijkbaar: Buitenlanders, waaronder studenten uit derde landen, die in
een van de buurlanden van Duitsland wonen dienen een Grenzgängerkarte aan te vragen om
betaalde arbeid te verrichten in Duitsland. Ook hier dient de houder van de Grenzgängerkarte
toestemming te verkrijgen van de Bundesagentur für Arbeit (het federale arbeidsbureau).153 Deze
toestemming is evenals in Nederland onderhevig aan een arbeidsmarkttoets.154
Over het algemeen kan gesteld worden dat grensoverschrijdende studenten slechter af zijn dan
studenten in één lidstaat omdat er extra administratieve en juridische horden te nemen zijn, die op
eenzelfde manier opgelegd worden aan studenten in één lidstaat alsook aan Europese studenten.

149

Art. 17 Richtlijn 2004/114. Deze toegang kan echter worden beperkt gedurende het eerste jaar van verblijf: Art. 17, lid
3, Richtlijn 2004/114.
150
Bijlage I, paragraaf 33, RuWav.
151
Zie Art. 8 Wav en Bijlage I, para. 13-14, RuWav. Vergelijk para. 33, RuWav.
152
Interviews met Karin Quanten, Karin Van der Ven en Noraly Romeyn
153
Art. 12 Aufenthaltsverordnung.
154
Art. 39 Aufenthaltsgesetz.
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Grensoverschrijdende studenten en studenten in één lidstaat zijn bovendien slechter af dan de EUburger, die heeft een recht op werk dat veel sterker verankerd is in EU-wetgeving.
Toegang tot de arbeidsmarkt na de studie
Het huidige juridische kader, aangebracht middels Richtlijn 2004/114, voorziet niet in een overgang
naar werk na de studie, noch is er een directe relatie met andere instrumenten zoals Richtlijn
2005/71 (over de toelatingsvoorwaarden voor onderzoekers) of Richtlijn 2009/50 voor
hooggeschoolde migratie (de Blue-Card Richtlijn).
Richtlijn 2016/801 introduceert een vernieuwing, waarbij studenten, na het behalen van hun
diploma, een ‘zoekperiode’ van negen maanden krijgen om werk te vinden en/of een bedrijf te
starten.155 Deze zoekperiode geldt echter alleen voor de lidstaat waar de student aan de hand van de
Richtlijn156 om toelating tot het hoger onderwijs heeft verzocht (quod non voor
grensoverschrijdende studenten) en kan niet over de grens worden gebruikt. Het is dus niet mogelijk
om in Nederland af te studeren en deze regeling te gebruiken om toegang te krijgen tot de Duitse
arbeidsmarkt.
Nationaal recht (Nederland):
Nederland kent twee regelingen voor een ‘zoekjaar’ na de studie. Enerzijds biedt artikel 3.42(1)(a)
Vb 2000 verblijfsrecht met toegang tot de arbeidsmarkt aan afgestudeerden uit het Nederlandse
hoger onderwijs, mits zij daartoe binnen drie jaar na hun afstuderen een aanvraag indienen. Dit is
vooral nuttig voor studenten in één lidstaat, aangezien er volgens de EU-wetgeving en de nationale
wetgeving van beide landen voor grensoverschrijdende studenten geen rechtstreeks traject is voor
een verblijf in Duitsland en studie in Nederland.
Ten tweede kent Nederland een 'catch all' bepaling: studenten met een mastertitel van een top-200
universiteit157 die kunnen aantonen over voldoende kennis van het Engels te beschikken of in het
bezit zijn van bepaalde andere certificaten hebben ook recht op de bovengenoemde
verblijfsperiode.158
Nationaal recht (Duitsland):
Artikel 16, lid 4, Aufenthaltsgesetz bepaalt dat studenten hun verblijfsvergunning na hun afstuderen
met nog eens 18 maanden mogen verlengen en uitbreiden met toegang tot de arbeidsmarkt, om
een passende baan te vinden bij hun opleidingsniveau. Deze regel geldt in principe alleen voor de
studenten in één lidstaat, aangezien grensoverschrijdende studenten ofwel geen Duitse
verblijfsvergunning zouden hebben (wanneer ze in Nederland wonen en studeren in Duitsland)
ofwel niet afstuderen aan een Duits instituut voor hoger onderwijs (wanneer ze in Duitsland wonen
en studeren in Nederland).
Studenten die wel een Duitse graad van hoger onderwijs of een gelijkwaardig diploma hebben
behaald kunnen een visum aanvragen voor een zoekperiode van zes maanden. Dit visum voorziet op
zich nog niet in toegang tot de arbeidsmarkt. Integendeel: na het vinden van een baan dient
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omzetting naar de betreffende vergunning plaats te vinden (met daarbij mogelijk een
arbeidsmarkttoets).159
Samenvatting
Grensoverschrijdende studenten en studenten in één lidstaat bevinden zich in een soortgelijke
situatie inzake toelating, studiebevorderende faciliteiten en de hoogte van het universitair
collegegeld. Dit geldt voor studenten in zowel Nederland als NRW. Gelijksoortige behandeling moet
in dit verband echter niet worden opgevat als een positief teken: het betekent veeleer dat ze beide
even slecht af zijn. Deze personen kunnen immers geen rechten ontlenen aan de EU-wetgeving om
verschillen in de hoogte van het collegegeld te betwisten of toegang te krijgen tot studieleningen
en/of beurzen.
Wat wonen en werken tijdens de studie betreft, kan men stellen dat grensoverschrijdende
studenten in het nadeel zijn ten opzichte van studenten in één lidstaat, omdat zij geen of beperkte
toegang hebben tot de huizenmarkt of arbeidsmarkt aan de andere kant van de grens. Dit
ondermijnt het algehele ideaal van een interne markt.160 Wat werken na de studie betreft, voorziet
de EU-wetgeving wel in een aantal mogelijkheden voor studenten in één lidstaat maar niet voor
grensoverschrijdende studenten. Zoals we hebben kunnen zien, trachten diverse nationale
initiatieven deze leemte te vullen.
Kortom, het gebrek aan trajecten en mogelijkheden voor grensoverschrijdende studenten, in
combinatie met een gebrek aan harmonisatie op EU-niveau (waaronder de verschillen in omzetting
tussen lidstaten161), betekent dat er sprake is van een duidelijk grensregionadeel: studenten in één
lidstaat krijgen in het algemeen meer kansen en mogelijkheden dan grensoverschrijdende
studenten. Daarnaast betekent de huidige lappendeken van wetgeving dat potentiële studenten uit
derde landen zeer vertrouwd moeten zijn met de verschillende nationale wetgevingen van de
lidstaten om in hun eigen specifieke situatie een optimale keuze te maken. Deze juridische context
ondermijnt de aantrekkelijkheid van de migratieregelingen van de EU, de werking van de interne
markt en het doel de positie van derdelanders dichter bij die van EU-burgers te brengen. De zorg dat
de verschillende beleidsopties ontoereikend zijn vindt zijn weerklank in het verslag van de
Commissie over de toepassing van Richtlijn 2004/114, waarin wordt geconcludeerd dat "het
potentieel van dit EU-instrument niet volledig wordt benut."162
Het beperkte verblijfsrecht en recht op werk van studenten uit derde landen in vergelijking met
studenten uit de EU wordt vooral zichtbaar in de situatie van grensoverschrijdende studenten. Een
voorbeeld hiervan is het project Katzensprung in Vaals, een Nederlandse gemeente die direct grenst
aan de stad Aken. Het project is gestart om de woningnood in Aken op te lossen. Het project is
vanwege de juridische situatie echter alleen toegankelijk voor Europese studenten. Volgens Rivka
Valkenberg, voormalig strategisch beleidsadviseur en projectleider voor Euregionale zaken bij de
gemeente Vaals, schrijven zich in het kader van het Katzensprung project regelmatig studenten uit
derde landen in voor huisvesting in Vaals die in Aken studeren. Helaas moeten deze inschrijvingen
159
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worden afgewezen vanwege de juridische situatie. Vaak waren de belanghebbenden die voor dit
dossier geïnterviewd werden zich niet bewust van het bestaan van deze beperking. Vandaar dat uit
het Katzensprung project en de Pilot huisvesting Akense niet-EU studenten blijkt dat er behoefte
bestaat aan flexibelere regelingen voor studenten uit derde landen in de grensregio's. De relevante
wetgeving houdt tot nog toe nauwelijks rekening met hen. De pilot leidt wellicht tot verdere
Europese (regionale) integratie op dit gebied.

4. Evaluatie: Sociaal-economische ontwikkeling
Dit hoofdstuk evalueert de effecten van de huidige situatie op het thema sociaal-economische
ontwikkeling van de EMR. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen effecten op de korte en lange
termijn. De nadruk ligt op de relevante effecten, zonder herhaling van de juridische details. Deze zijn
uitvoerig besproken in het vorige deel.
Toelating tot de universiteit
Er zijn geen effecten geconstateerd van toelatingsprocedures op de sociaal-economische
ontwikkeling.
Gelijke behandeling inzake collegegeld en studiebevorderende faciliteiten.
Studenten uit derde landen betalen meestal meer collegegeld dan binnenlandse en Europese
studenten, waarbij grensoverschrijdende studenten en studenten in één en dezelfde lidstaat
evenveel betalen. Bijvoorbeeld, het collegegeld voor studenten die een Bachelor willen volgen aan
de Universiteit van Maastricht ligt voor het academisch jaar 2017/2018 tussen 7.500 en 10.000 euro,
afhankelijk van de opleiding. Het collegegeld voor de studie geneeskunde is met 32.000 euro nog
hoger.163 In NRW hoeven studenten nog geen collegegeld te betalen, ongeacht waar ze vandaan
komen. Er zijn echter plannen om in de toekomst collegegeld voor derdelanders in te voeren. Aan de
ene kant zorgen hogere tarieven voor extra inkomsten voor het gastland op de korte termijn. In
Nederland, bijvoorbeeld, was de opbrengst per internationale student geraamd op 25.000 euro in
2009.164 Aan de andere kant kan hoger collegegeld echter van invloed zijn op de beslissing waar een
student gaat studeren.165 Hoger collegegeld kan de aantrekkelijkheid van universiteiten en
hogescholen voor internationale studenten verminderen en concurrentie tussen EU-lidstaten
veroorzaken. In Duitsland zou het zelfs kunnen leiden tot concurrentie tussen de verschillende
deelstaten. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het onderwijs en beslissen over de hoogte van het
collegegeld. Zo kan de geplande invoering van collegegeld voor buitenlandse studenten betekenen
dat deze studenten wegblijven van universiteiten in kleinere steden als Aken, die concurreren met
grotere Duitse steden als Berlijn en München.166 Dit kan op de lange termijn ernstige economische
gevolgen hebben voor Aachen, de concurrentiekracht van de EMR en haar vermogen internationale
studenten te werven en te behouden. Dit kan weer een negatief effect hebben op de sociaal163

Zie Universiteit Maastricht: ‘Tuition fee guide bachelor’s programmes 2017/18’, laatst geopened op 14 augustus 2017
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economische ontwikkeling van de regio, gezien het belang van talent in een kenniseconomie die
demografische veranderingen en een negatieve bevolkingsontwikkeling ondergaat.
Verblijf
In het kader van verblijf en sociaal-economische ontwikkeling, is het de moeite waard de tarieven
voor de behandeling van aanvragen, waaronder visa en verblijfsvergunningen, mee te nemen, alsook
de woningmarkt. Beide veroorzaken immers belangrijke effecten op de korte en lange termijn. Deze
zijn gelijk voor grensoverschrijdende studenten en studenten in één lidstaat maar er bestaan
verschillen tussen de afzonderlijke lidstaten. In Nederland ligt het tarief voor een visum en een
verblijfsvergunning bijvoorbeeld op 317 euro. Het is daarmee relatief hoog in vergelijking met
andere Europese landen. In Duitsland bedraagt het tarief 110 euro. We veronderstellen dat de
effecten van hogere administratieve kosten vergelijkbaar zijn met de effecten van hoger collegegeld,
zoals hierboven besproken.
Het vinden van betaalbare woonruimte kan moeilijk zijn voor studenten in Europese
universiteitssteden.167 Dit is ongetwijfeld het gevolg van het verhoogde aantal inschrijvingen en het
verzuim door onderdelen van de nationale en regionale regeringen tijdig adequate actie te
ondernemen. De situatie lijkt bijzonder moeilijk voor studenten uit derde landen,168 vooral omdat zij
een taalbarrière ervaren, alles op afstand moeten regelen en vaak kort vóór of na de start van de
opleiding aankomen als gevolg van administratieve en bureaucratische hindernissen.169 Het vorige
hoofdstuk benadrukte de verschillende posities waarin studenten in één lidstaat en
grensoverschrijdende studenten zich bevinden, waarbij de grensoverschrijdende studenten slechter
af zijn omdat zij geen toegang hebben tot de grensoverschrijdende woningmarkt. Onderstaande
figuur 1 visualiseert dit: Studenten in één lidstaat hebben gemakkelijk toegang tot huisvesting in
naburige steden als zij geen woonruimte kunnen vinden in hun universiteitsstad. De opties voor de
grensoverschrijdende studenten zijn daarentegen veel beperkter.
Figuur 1 Vergelijking van de huisvestingsopties voor studenten uit derde landen in de centrale gebieden
(links) en de grensregio's (rechts)170

In deze situatie lijkt de Pilot huisvesting Akense niet-EU studenten de enige oplossing te bieden.
Openstelling van de grensoverschrijdende woningmarkt voor studenten is mogelijk gunstig voor de
sociaal-economische ontwikkeling op zowel korte als lange termijn. Aan de ene kant lost de pilot de
Euregionale wanverhouding tussen vraag en aanbod in de sector huisvesting op. Terwijl de stad
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Aken een tekort heeft aan woonruimte voor studenten, worstelt Parkstad Limburg met
bevolkingskrimp. Dit heeft vooral te maken met het vertrek van jongeren naar zogenaamd
aantrekkelijkere regio's in Nederland. Zo kunnen Aken en Parkstad Limburg door bundeling van
krachten ‘twee vliegen in een klap slaan’: extra huisvesting aanbieden aan studenten die in Aken
studeren en tegelijkertijd leegstaande woningen in Parkstad Limburg een goede bestemming geven.
De Euregionale woningmarkt kan dus verder worden geïntegreerd door deze open te stellen voor
studenten uit derde landen. De toegenomen grensoverschrijdende mobiliteit van studenten uit
derde landen leidt tot extra inkomstenstromen voor de EMR, omdat de kosten voor
levensonderhoud gelijkmatiger over de verschillende deelregio's verdeeld worden. Het huisvesten
van internationale studenten in een vergrijzend krimpgebied is bovendien een manier om het gebied
te verjongen en zo aantrekkelijker te maken voor andere mensen. Dit is gekoppeld aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio op de langere termijn: Afgestudeerden worden gezien als
ideaal om te behouden omdat ze een groot potentieel vormen voor de arbeidsmarkt, vooral in
kenniseconomieën met verwachte tekorten aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren. Zij brengen
niet alleen de vereiste vaardigheden en kennis mee, maar ook een zekere bekendheid met de regio
zelf, haar samenleving en cultuur. Hoewel geen onderzoek is gedaan naar de invloed van de pilot op
de besluitvorming van studenten om al dan niet in de EMR te blijven wonen,171 suggereert de
bestaande literatuur over het migratiegedrag van afgestudeerden dat dit effect eerder positief is dan
negatief. Door in Aken te studeren en in Parkstad Limburg te wonen, ontwikkelen studenten wellicht
een grotere bekendheid met de (eu)regio. Die kan meewegen in toekomstige migratiebeslissingen
omdat ze zich wellicht bewuster zijn van wat de EMR te bieden heeft.172
Een punt van kritiek is echter dat de pilot andere delen van de EMR niet meeneemt. Het feit dat
Vaals niet in de pilot is opgenomen, terwijl het veel dichter bij Aken ligt, reeds huisvesting biedt aan
EU-studenten en zijn diensten wil uitbreiden naar studenten uit derde landen, stuitte op onbegrip
onder de belanghebbenden die voor dit project zijn geïnterviewd. Bovendien is de NederlandsBelgische grens niet meegenomen in de pilot, terwijl de Gemeente Maastricht, met de meest
internationale universiteit van Nederland, voor vergelijkbare uitdagingen staat inzake
studentenhuisvesting. De belanghebbenden die in het kader van dit dossier zijn geïnterviewd zouden
graag een flexibeler aanpak zien van de huisvesting van studenten uit derde landen in grensregio's.
Er bestaat echter de bezorgdheid dat een dergelijke aanpak niet van de grond komt als de piloot niet
het verwachte succes oplevert. Uit verslagen in de media blijkt dat studenten liever in Vaals wonen
dan in Parkstad Limburg.173 Een mogelijke reden hiervoor is dat Vaals dichtbij Aken ligt.
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Resultaten uit enquête & interviews
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat internationale studenten, zowel EU-onderdanen als
derdelanders, nauwelijks aan de andere kant van de grens wonen, tenzij ze onderdaan zijn van
het bewuste buurland. Er zijn slechts twee uitzonderingen: één Bulgaarse student die in
Duitsland woont en één Dominicaanse student in België. 36 procent van de respondenten gaf
aan vestiging in een buurland te overwegen of overwogen te hebben tijdens hun studie aan hun
huidige universiteit. Ongeveer een vijfde van degenen die vestiging in een buurland overwogen
hebben zijn derdelanders, die hiertoe niet gerechtigd zijn. Voor zowel EU- als studenten is
beschikbaarheid van huisvesting de voornaamste reden (43 procent) om vestiging over de grens
te overwegen, gevolgd door culturele aspecten (23 procent). De meeste respondenten uit
Europese landen zetten hun vestiging over de grens uiteindelijk niet door vanwege de afstand
naar de universiteit en verzekeringsproblemen. Studenten uit derde landen noemden zaken als
visum en verblijfsvergunning als de belangrijkste redenen om ervan af te zien. Dit zijn
grotendeels ook de redenen waarom studenten überhaupt niet overwegen over de grens te gaan
wonen. Voor de meeste Europese studenten was de belangrijkste reden echter niet de afstand
naar de universiteit maar de afstand naar hun vrienden.
Toegang tot de arbeidsmarkt
Toegang tot de arbeidsmarkt lijkt vooral belangrijk voor studenten uit derde landen, omdat zij een
dubbele financiële last dragen in vergelijking met Europese studenten. Voor het verkrijgen en
verlengen van hun verblijfsvergunning moet er altijd een paar duizend euro op hun bankrekeningen
staan en in bepaalde landen betalen zij een hoger collegegeld. Daarnaast worden sommigen geacht
hun gezin thuis te ondersteunen.174 Wanneer er geen beurzen beschikbaar zijn, kan dit ertoe leiden
dat internationaal onderwijs is voorbehouden aan derdelanders uit de rijkere milieus. Bovendien
Resultaten uit enquête & interviews
De resultaten van de enquête geven aan dat slechts 28 procent van de respondenten een bijbaan
heeft, doorgaans in het land waar ze studeren, behalve indien zij onderdaan zijn van een van de
buurlanden. Dit is in overeenstemming met de bevindingen uit de interviews, die suggereren dat
onderdanen van buurlanden in het weekend naar huis gaan om te werken. Bovendien zegt 28
procent van de respondenten, zowel EU-onderdanen als derdelanders, werk in een buurland te
overwegen of te hebben overwogen tijdens hun studie aan hun huidige universiteit. De meest
genoemde redenen voor deze overweging zijn het opdoen van talenkennis, de aanwezigheid van
interessante bedrijven en de culturele gelijkenissen. Taalbarrières zijn voor derdelanders nou
juist de voornaamste reden om af te zien van grensoverschrijdend werken. De meeste
respondenten uit Europese landen gaan uiteindelijk niet over de grens werken vanwege fiscale
en sociale kwesties, alsmede de afstand tot de universiteit. De meeste respondenten uit de EU en
derde landen die niet hebben overwogen over de grens te gaan werken, laten weten dat zij "er
niet aan gedacht hebben" (28%). Terwijl deze reden onder EU-studenten wordt gevolgd door
afstand tot woningen en universiteit, alsmede fiscale kwesties, is de tweede meest genoemde
reden voor studenten uit derde landen de arbeidsvergunning. Daarnaast geven meerdere
studenten aan geen behoefte aan of tijd voor werk te hebben.
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werken studenten niet alleen om financiële redenen, maar ook om arbeidservaring op te doen en
een professioneel netwerk op te bouwen. Voor internationale studenten kan een bijbaan ook als
voordeel hebben dat zij deelnemen aan de maatschappij en de taal van het gastland leren.175
Evenals in het geval van de Euregionale woningmarkt, zijn de grensoverschrijdende studenten in het
nadeel ten opzichte van de studenten in één en dezelfde lidstaat en de Europese studenten vanwege
bestaande grensbelemmeringen. Ondanks het feit dat grensoverschrijdende studenten en studenten
in één lidstaat beide maximaal 10 uur per week mogen werken, moeten de grensoverschrijdende
studenten aanvullende administratieve procedures doorlopen, waaronder ook een
arbeidsmarkttoets, om een werkvergunning te krijgen voor het buurland. Dergelijke belemmeringen
kunnen ertoe leiden dat grensoverschrijdende studenten geen bijbaan over de grens zoeken en
beperken zeker de mogelijkheden. Afbeelding 2 hierboven kan dus ook op deze situatie worden
toegepast. Terwijl studenten in één lidstaat in Duitsland geen extra werkvergunningen nodig hebben
om te mogen werken, blijkt uit interviews met belanghebbenden dat in Nederland de arbeidsmarkt
in de praktijk doorgaans niet zo makkelijk toegankelijk is voor studenten in één lidstaat. De
procedure voor studenten uit derde landen is erg tijdrovend en bureaucratisch en aanvragen
worden vaak afgewezen. Hierdoor kunnen studenten niet spontaan interessante bijbaantjes
aannemen, zelfs niet als student-assistent aan hun eigen universiteit.176 Gezien het feit dat de
situatie voor studenten in één en dezelfde lidstaat al lastig is, is de kans dat grensoverschrijdende
studenten die in Aken studeren een Nederlandse werkvergunning krijgen nog kleiner. Verschillende
geïnterviewden hebben hun bezorgdheid geuit over studenten uit derde landen die om deze
redenen tot zwartwerken gedwongen zijn. Dit is vooral problematisch met betrekking tot sociale
zekerheid en verzekeringen. Eén geïnterviewde gaf het voorbeeld van een student die in grote
problemen kwam omdat hij zijn hand had verwond in een vleesmolen tijdens het zwartwerken in
een restaurant.177
Eenvoudigere toegang tot de arbeidsmarkt in het algemeen en over de grens voor studenten uit
derde landen kan positieve effecten hebben op de sociaal-economische ontwikkeling op de korte en
lange termijn. Voor de EMR zou het ook over de grenzen heen uitbreiden van de
arbeidsmogelijkheden voor studenten een kans kunnen zijn om vraag en aanbod van arbeid beter af
te stemmen, één van de doelen van de huidige strategie EMR2020. Dit kan de inkomsten verhogen,
de samenwerking bevorderen tussen bedrijven in de EMR en bedrijven uit het thuisland van de
student en bijdragen bij tot de integratie van de Euregionale arbeidsmarkt. Bovendien kan het
studenten helpen meer werkgevers aan verschillende kanten van de grens te leren kennen,
waardoor hun bekendheid met de Euregio toeneemt, alsook de kans dat zij na hun afstuderen in de
regio blijven. Het ervaren van grensbelemmeringen en beperkte toegang tot de arbeidsmarkt tijdens
de studie kan studenten uit derde landen ervan weerhouden na hun afstuderen werk te zoeken in
de EMR. Zoals reeds uiteengezet, kan het behoud van deze afgestudeerden de EMR concurrerend
houden.
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Samenvatting
Een gebrek aan harmonisatie, dat in het vorige deel een belemmering voor de Europese integratie is
gebleken, treft ook de Europese, nationale en de Euregionale sociaal-economische ontwikkeling,
zowel op de korte als de lange termijn. Hoewel de kosten voor administratieve procedures en het
collegegeld aanvullende bronnen van inkomsten vormen op de korte termijn, kunnen ze leiden tot
oneerlijke concurrentie tussen universiteiten wanneer zij verschillen tussen landen en regio's.
Hogere of toegenomen kosten kunnen ertoe leiden dat studenten uit derde landen wegblijven,
hetgeen weer een negatief effect kan hebben op de sociaal-economische ontwikkeling. De
mogelijkheden voor studenten uit derde landen om te studeren in de ene lidstaat en te wonen en/of
werken in een andere, naburige lidstaat zijn op dit moment beperkt of onbestaand. Verruiming van
de mogelijkheden voor studenten uit derde landen om tijdens hun studie te werken en/of wonen in
het buurland kan bijdragen tot de integratie van de Euregionale arbeids- en woningmarkt. Dat leidt
weer tot een betere balans tussen vraag en aanbod van arbeid en huisvesting. Het zou de
mogelijkheden voor grensoverschrijdende studenten verruimen. Momenteel zijn deze behoorlijk
beperkt in vergelijking met de studenten in één lidstaat en de Europese studenten in de grensregio's
(zie figuur 2). De Pilot huisvesting Akense niet-EU studenten is een uiting van de behoefte aan
flexibelere regelingen in de grensregio's. Deze kunnen bijdragen tot de Euregionale sociaaleconomische ontwikkeling omdat zij de aantrekkelijkheid van de EMR vergroten, alsook de kans dat
internationale studenten na hun afstuderen in de regio blijven wonen. Uit de resultaten van de
enquête blijkt dat een minderheid van 12 procent van plan is in de EMR te blijven wonen na het
afronden van hun opleiding. 36 procent is van plan te vertrekken en de meeste respondenten (52
procent) weten het nog niet.178 Studenten uit derde landen kunnen ambassadeurs voor hun
universiteit en de omliggende regio worden als ze tevreden zijn over hun opleiding en hun dagelijks
leven. Dit betekent dat ze kunnen helpen bij het aantrekken van nieuwe studenten en het
bevorderen van de samenwerking tussen hun vaderland en hun land van ontvangst (interviews).

5. Evaluatie Euregionale samenhang
Het doel van dit deel is initiatieven te vinden die grensoverschrijdende effecten aanpakken en de
grensoverschrijdende mobiliteit van studenten uit derde landen stimuleren, ter verbetering van de
Euregionale samenhang. Er lijken maar weinig van dergelijke initiatieven te bestaan (zie
onderstaande tabel). Op het gebied van onderwijs, zijn in verschillende subregio's drie
gemeenschappelijke programma's aangetroffen, die georganiseerd worden door instellingen van
hoger onderwijs. Hoewel deze lijst niet uitputtend is, wordt duidelijk dat de samenwerking tussen de
IHO's in de EMR verbeterd kan worden. De EMR telt vele IHO's en dit potentieel zou ingezet moeten
worden voor verdere versterking van de reputatie van de EMR als een universiteits- en
onderzoeksregio. Wat huisvesting betreft: de Pilot huisvesting Akense niet-EU studenten is het enige
grensoverschrijdende initiatief dat in het bijzonder gericht is op studenten. Ook het aantal
initiatieven om de Euregionale arbeidsmarkt kennis te laten maken met studenten uit derde landen
en Europese studenten kan worden uitgebreid. Het enige initiatief dat wij aantroffen is het
Crossborder Diner voor jonge professionals die studeren in verschillende subregio's van de EMR en
daarbuiten. Daarnaast noemden de geïnterviewden vaak de excursies van het Intercultural Centre
178

Dit is in overeenstemming met eerdere studies over de mobiliteitsintenties van afgestudeerden in de EMR en daarom
niet verwonderlijk. Zie Hooijen et al: ‘Competition for Talent: Retaining Graduates in the Euregio Meuse-Rhine’, 2017
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for students in Aken als voorbeeld van recreatieve activiteiten die studenten uit derde landen
bekend maken met de euregio.
Tabel 2 grensoverschrijdende initiatieven op het gebied van de internationalisering van het onderwijs

Onderwijs

Initiatief
Opleiding in Advanced Health Care

M.Sc. Management en Engineering in
Produktiesystemen,
Open Borders MBA

Huisvesting

Pilot huisvesting Akense niet-EU
studenten

Werk

Crossborder Diner

Recreatie

Excursies

Samenwerking tussen?
Een Post-Bachelor of Mastertitel van Zuyd
Hogeschool (NL) en PXL University College
in Hasselt (BE), in nauwe samenwerking
met de Universiteit Maastricht (NL).179
Een programma aangeboden door RWTH
Aken en Maastricht School of
Management.180
Een programma aangeboden door FHAachen, de Universiteit van Luik en Hasselt
University.181
Het project geeft studenten die aan een
IHO in Aken studeren de kans in Kerkrade
of Heerlen (Parkstad Limburg) te wonen.
Dit evenement, georganiseerd door
Connect Limburg, heeft als doel
aantrekkelijke (internationale) bedrijven in
de provincie Limburg kennis te laten
maken met ‘young professionals’,
waaronder studenten uit eigen land,
Europa en derde landen.182
Het Intercultureel Centrum voor studenten
in Aken (Incas) organiseert excursies voor
internationale studenten naar
bestemmingen binnen en buiten de EMR.

179

Zie: Zuyd Hogeschool: ‘Advanced Health Care – an international interprofessional programme’, last opened 14 augustus
2017 https://international.zuyd.nl/studying/study-programmes/short-programmes/advanced-health-care
180
master-mechanical-engineering.com: ‘Programme Details’, laatst bezocht op 14 augustus 2017 http://mastermechanical-engineering.com/programme-details-1
181
Zie: fh-aachen.de: ‘Der OpenBordersMBA’, laatst bezocht op 14 augustus 2017 https://www.fhaachen.de/studium/openbordersmba/
182
limburgcrossborderd.com: ‘Crossborder diner 2015 - Young Professionals’ laatste geopend op 14 augustus 2017
http://www.limburgcrossborders.com/nl/initiatieven/crossborder-diner-2015---young-professionals
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Resultaten uit enquête & interviews
Volgens de meeste geïnterviewden, zijn de meeste studenten uit derde landen zich er niet van
bewust dat zij naar een grensregio verhuizen en komen zij er pas na aankomst achter dat er nog
belemmeringen zijn. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de meeste respondenten,
bestaande uit zowel EU-studenten als studenten uit derde landen, het wonen in een grensregio als
een voordeel zien, omdat je “het beste van twee werelden” kunt krijgen: De meest voorkomende
verklaring voor dit positieve beeld is de diversiteit aan talen en culturen. Diverse
reisbestemmingen en luchthavens liggen binnen handbereik en je kunt aan alle kanten van de
grens evenementen bijwonen. Bovendien heb je meer keuze bij het winkelen, bijvoorbeeld door te
kopen waar de prijzen het gunstigst zijn of te profiteren van de verschillende openingstijden.
Sommige respondenten noemden ook "een Europees gevoel" als een voordeel van wonen in een
grensregio. Deze verklaringen stemmen overeen met de inschattingen van de geïnterviewden.
50 procent van de respondenten geeft aan dat ze een keer per maand de grens oversteken . 17
procent steekt de grens eenmaal in de drie maanden over en 11 procent eenmaal per week. Nog
eens 11 procent steekt de grens nog vaker over en 9 procent geeft aan de grens eenmaal per jaar
of minder over te steken. Slechts één respondent gaf aan nooit de grens over te steken. Hoewel
de respondenten zich dus bewust lijken te zijn van de kansen in een grensregio, is hun werkelijke
grensoverschrijdende mobiliteit nog voor verbetering vatbaar. De respondenten geven aan dat zij
de grens het meest oversteken voor “het bijwonen van (culturele) evenementen" of om te gaan
winkelen. Slechts een enkeling neemt deel aan recreatieve activiteiten over de grens, zoals sport
of muziek.
Grensoverschrijdende initiatieven worden door de geïnterviewden over het algemeen positief
beoordeeld. Bovendien zien veel belanghebbenden de ligging nabij de grens niet als een nadeel voor
studenten uit derde landen, maar eerder als een locatiespecifiek voordeel voor de werving van
studenten uit derde landen. Velen omschrijven de ligging als “(in) het hart van Europa".183 Door
meer grensoverschrijdende samenwerking en Euregionale samenhang kan dit voordeel nog meer
worden uitgebuit. Het lijkt raadzaam de grensoverschrijdende samenwerking op te voeren om te
kunnen concurreren met andere zogenaamd aantrekkelijkere economische centra en
topuniversiteiten in Europa en wereldwijd.

183

Interviews met Farah Jumpertz en Jasmin Haverkamp
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6. Conclusies en aanbevelingen vanuit Euregionaal perspectief
In het algemeen blijkt uit de analyse dat de grensoverschrijdende student juridisch gezien slechter af
is, zowel op gebied van wonen als werken. Anders gesteld, de toepasselijke juridische regeling gaat
uit van het paradigma van de student in één en dezelfde staat. Als gevolg hiervan loopt de
grensoverschrijdende student de kansen en de bescherming mis die het EU-recht en het nationale
recht bieden. Er is geen duidelijke toelatingsprocedure voor een student uit een derde land die wil
wonen in de ene lidstaat en studeren in een andere. In plaats daarvan moeten grensoverschrijdende
studenten zich wenden tot de Pilot huisvesting Akense studenten, die echter zeer beperkt is in
omvang. Het is, zoals vastgesteld, voor studenten in één en dezelfde lidstaat ook niet mogelijk
grensoverschrijdende student te worden, mocht dat nodig of wenselijk zijn. Ook genieten
grensoverschrijdende studenten veel beperktere toegangsrechten tot de arbeidsmarkt dan
studenten in één lidstaat: de bevoegde autoriteiten zullen bij grensoverschrijdende studenten altijd
een volledige arbeidsmarkttoets afnemen. Zelfs inzake de werkgelegenheidskansen na de studie
worden grensoverschrijdende studenten niet in dezelfde mate bediend als studenten in één lidstaat.
De analyse bevestigt dan ook de aanwezigheid van een grensregionadeel voor studenten uit derde
landen.
Element
Studie

Woonland/-plaats

Werk: tijdens

Werk: na

Collegegeld en
studiebevorderende
faciliteiten

Studenten in één (en
dezelfde) lidstaat
Geldige
verblijfsvergunning;
vereist
opleidingsniveau
Duidelijke,
geharmoniseerde
toelatingsprocedure
zoals beschreven in de
EU-wetgeving

Minimaal
gegarandeerde toegang
van 10 (15 uur per
week)
Zoekperiode
gewaarborgd krachtens
EU-wetgeving; langere
perioden mogelijk
onder nationaal recht
Geen gewaarborgde
rechten krachtens EUwetgeving; beperkte
rechten onder
nationaal recht

Grensoverschrijdende
studenten
‘Geldige
verblijfsvergunning in
andere lidstaat’; vereist
opleidingsniveau
Geen directe route
krachtens EUwetgeving; beperkte
mogelijkheden in
nationale wetgeving
'Pilot huisvesting
Akense studenten')
Geen gegarandeerde
toegang:
arbeidsmarkttoets.

Evaluatie
Vergelijkbare positie

Positie
grensoverschrijdende
studenten
restrictiever

Positie
grensoverschrijdende
studenten
restrictiever
Positie
grensoverschrijdende
studenten
restrictiever

Geen zoekperiode
gewaarborgd krachtens
EU-wetgeving; enige
mogelijkheden onder
nationaal recht
Geen gewaarborgde
Vergelijkbare positie
rechten krachtens EUwetgeving; beperkte
rechten onder nationaal
recht
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Tabel 3 onderlinge relatie tussen de onderzoeksthema's.

Dit heeft negatieve gevolgen voor de
Europese
integratie,
de
sociaal-

economische
ontwikkeling
en
de
Euregionale samenhang. Het introduceren
van flexibelere regelingen voor studenten
Europese
inzake de toegang tot de Euregionale
integratie
huisvesting en arbeidsmarkt zou de
negatieve grenseffecten kunnen omzetten
in positieve effecten voor de EMR, met
name op het gebied van de sociaalSociaalEuregionale
economische
economische ontwikkeling op de korte en
samenhang
ontwikkeling
lange
termijn.
Door
toenemende
grensoverschrijdende mobiliteit raken
studenten uit derde landen beter bekend
met de regio en wat zij te bieden heeft. Dit kan de regio aantrekkelijker maken voor studenten en
afgestudeerden. Beide groepen vormen belangrijke bronnen van menselijk kapitaal in de huidige
kenniseconomie. Door hen te behouden kan de EMR concurrerend blijven en de gevolgen van de
negatieve bevolkingsontwikkeling en de demografische veranderingen verzachten.
De resultaten wijzen ook op de onderlinge relatie tussen de drie thema's: sociaal-economische
ontwikkeling, grensoverschrijdende cohesie en Europese integratie. Uitdagingen op het gebied van
de sociaal-economische ontwikkeling van grensregio's kunnen leiden tot vernieuwende initiatieven
voor betere grensoverschrijdende cohesie, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot verdere Europese
integratie. Andersom kan toenemende Europese integratie grensoverschrijdende samenwerking en
versterking van Euregionale samenhang ook vergemakkelijken en zo de sociaal-economische
ontwikkeling in de grensregio's en daarbuiten bevorderen. Dit bevestigt de idee dat de euregio's de
laboratoria voor Europese integratie zijn. Nicola Dobroslavić, Lid van het Europees Comité van de
Regio's en Prefect van het Kroatische gewest Dubrovnik-Neretva wees erop dat:
“grensregio’s de laboratoria van de Europese integratie zijn. Juist hier zouden de interne markt en
ander Europees beleid het best te merken moeten zijn en zijn onze resultaten en tekortkomingen
het duidelijkst te zien. Door grensoverschrijdende samenwerking te vereenvoudigen en obstakels –
zoals verschillen in wetgeving en in institutioneel bestel, het gebrek aan rechtszekerheid en de
ongelijke economische ontwikkeling – weg te nemen kan de dagelijkse gang van zaken voor mensen,
lokale en regionale overheden en bedrijven onmiddellijk worden verbeterd."184

184 Comité van de Regio's: ‘Cross-border cooperation: local and regional leaders call for simpler rules and endorse special
legal arrangement’, 15 oktober 2015, laatst bezocht op 14 augustus 2017 http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Crossborder-cooperation.aspx
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Bijlage I - Kaart van instellingen voor hoger onderwijs in de Euregio Maas Rijn
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Bijlage II - Lijst van geïnterviewden
Geïnterviewde

Functie

1

Ruud Heijnen

2

Rivka Valkenberg

3

Nicole Lemmens & Michael van
Zinnicq Bergmann

4

Denise Dupont

5

Karin van der Ven

Coördinator internationale samenwerking, Zuyd
Hogeschool
Voormalig strategisch beleidsadviseur en projectleider
Euregionale Zaken bij de gemeente Vaals
Verantwoordelijk voor visa en verblijfsvergunningen,
respectievelijk de administratie van het LLL
Erasmusprogramma en de instituutsbrede coördinatie
van beurzen, International Office, Zuyd Hogeschool
Medewerker Toelatingen en Onderwijs, Maastricht
School of Management
Oprichter en eigenaar van Jules Maastricht

6

Noraly Romeyn

7

Karin Quanten

8
9

Bettina Schuppe & Stanislava
Petkova
Eliana Lemos

10
11

Sjoerd Volleberg
Markus Reissen

12

Sebastian Krott & Ahmad Hijazi

13

Farah Jumpertz

14
15

Jasmin Haverkamp
Jan Schliewert

Student-assistent bij de International Service Desk,
Studentenservicecentrum Universiteit Maastricht
Coördinator Knowledge Centre for International Staff,
Universiteit Maastricht
Coördinator en medewerker Info Service Center, RWTH
Aachen
Internationaal Coördinator Medische Faculteit, RWTH
Aachen
Studenten Rechtsbureau Maastricht
Medewerker Katholische Hochschulgemeinde Aachen,
verantwoordelijk voor intercultureel werk en
interreligieuze dialoog
Coördinatoren en voorzitters van INterkulturelles
Centrum Aachener Studierender (INCAS)
Internationaal Coördinator, Faculteit Techniek, RWTH
Aachen
Internationalisering, Faculteit Bouwkunde, RWTH Aachen
Zweckverband Region Aachen
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3.5 Belgische wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens
dr. Johan Adriaensen
Mathijs olde Scheper
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Belgische wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens
1. Inleiding
In de nasleep van de terroristische aanslagen in Parijs, Brussel, Berlijn en Londen hebben nationale
regeringen in de EU snel een reeks tegenmaatregelen ingevoerd om de herhaling van een dergelijke
tragedie te vermijden. Veel van dergelijke maatregelen hebben uiteindelijk geleid tot het opnieuw
invoeren van grenscontroles. De terugkeer van routinecontroles door politiediensten op
autosnelwegen en spoorlijnen die binnengrenzen passeren is hiervan slechts één tekenend
voorbeeld. Naast deze ad-hoc-maatregelen, wordt nieuwe regelgeving opgesteld om nationale
veiligheidsdiensten in staat te stellen dergelijke tragedies in de toekomst te voorkomen.
De Belgische federale overheid heeft dertig maatregelen opgesteld ter bestrijding van terroristische
activiteiten.185 Een van deze maatregelen betreft het op nationaal niveau verzamelen van
persoonsgegevens van passagiers die niet door de lucht naar het land reizen.186 De wet, die op 22
december 2016 werd aangenomen, verplicht spoor- en busvervoerders die het Belgische
grondgebied binnenkomen gegevens over de vervoerde passagiers te verstrekken aan de Belgische
inlichtingendiensten. De wet is geënt op de bestaande praktijk waarbij persoonsgegevens van
passagiers op internationale vluchten worden bijgehouden. Door de persoonsgegevens van
passagiers te toetsen aan de bekende strafrechtelijke gegevensbestanden kunnen de autoriteiten
potentiële verdachten identificeren, wat het voorkomen van criminele of terroristische aanslagen
eenvoudiger kan maken. De gevolgen zijn echter dat luchtvaartmaatschappijen een systeem moeten
opzetten voor het verzamelen en verzenden van passagiersgegevens aan een Afdeling
Passagiersgegevens (Passenger Information Unit) in de lidstaten. Lidstaten zijn verplicht een
dergelijke afdeling op te richten voor het controleren en doorsturen van gegevens naar de
partnerlanden.
De ingevoerde maatregel is het resultaat van de implementatie van een EU-richtlijn over het
bewaren van persoonsgegevens van passagiers op vluchten.187 Deze richtlijn schrijft de oprichting
voor van een Afdeling Passagiersgegevens binnen elke lidstaat en eist dat elke lidstaat informatie
verzamelt over passagiers op vluchten tussen lidstaten en derde landen. Het nieuwe aan het Belgisch
initiatief is niet alleen dat de nadruk ligt op vluchten binnen Europa, maar nog belangrijker: dat het
ook het vervoer over land betreft. Dat laatste kan onevenredig grote gevolgen hebben voor de
grensregio's.
De oorspronkelijke effectbeoordeling van de PNR-richtlijn van de Europese Commissie in 2011
voorzag niet in de toepassing van de maatregel op vluchten binnen de EU. Zij stelde slechts dat:
“[d]e hardware en software die nodig zijn om het systeem op te zetten een veel grotere capaciteit
zouden moeten hebben en daarom veel duurder zouden worden. Een systeem dat interne vluchten

185 Renard, Thomas (2016) Counterterrorism in Belgium: Key Challenges and Policy Options. Egmont Papers, 89
186
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (25.01.2017) Wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van
passagiersgegevens. Belgisch Staatsblad, p.12905-12918 (hierna "PNR-wetgeving")
187
Het Europees Parlement en de Europese Raad (2016) Richtlijn 2016/681 inzake het gebruik van passagiersgegevens
(hierna ook: PNR-gegevens) voor onderzoek naar en de preventie, opsporing en vervolging van terroristische misdrijven en
ernstige criminaliteit. Publicatieblad van de Europese Unie, L 119, d.d. 4 mei 2016
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omvat zou te ambitieus zijn voor een eerste stap.”188 Daarnaast konden de richtlijn en de
effectbeoordeling niet vooruitlopen op de uitbreiding naar andere transportvormen omdat dat
"verder zou gaan dan het beleid van de EU ten aanzien van PNR-overeenkomsten met derde landen
[…]. Bovendien is de idee achter het gebruik van de PNR-gegevens simpelweg toegang te verkrijgen
tot gegevens die toch al door luchtvaartmaatschappijen worden verzameld. Aangezien de meeste
trein-, boot- en veerdiensten dergelijke gegevens doorgaans niet verzamelen, zou het in dit stadium
buitenproportioneel zijn hen te verplichten gegevens naar overheden te zenden."189
Kortom, de Belgische interpretatie van de EU-richtlijn rekt de meldplicht verder op dan
oorspronkelijk de bedoeling was van de EU-wetgevers. De uitbreiding naar andere transportvormen
werd deels ingegeven door de vrees dat een terrorist met een internationale bus door België zou
reizen. De Belgische minister van binnenlandse zaken, Jan Jambon, voerde aan dat dergelijke
internationale bussen al eerder zijn gebruikt door diverse criminele organisaties.190 Zo werd ook het
plaatsvinden van een terroristisch incident op de Thalys van Amsterdam naar Parijs in 2015 gebruikt
als rechtvaardiging voor de invoering van de maatregel op de hogesnelheidslijn.191
De eerste effectbeoordeling van de EU besloeg niet zo’n uitgebreid toepassingsgebied van de PNRrichtlijn. Dit rechtvaardigt de vraag naar de mogelijke impact van de Belgische wetgeving op
grensoverschrijdende mobiliteit. Het tweede deel gaat nader in op de specifieke kenmerken van de
PNR-wetgeving en waarom zij zo'n hevig debat heeft veroorzaakt binnen de vervoerssector. Het
derde deel beschrijft de reikwijdte van deze beoordeling en de gekozen onderzoeksopzet. De
resultaten worden gepresenteerd in het vierde deel, waarin het huidige politieke (en juridische)
proces, de te verwachten gevolgen voor grensoverschrijdende mobiliteit en de gevolgen voor de
geplande officiële effectbeoordeling beschreven worden. We ronden af met een conclusie en enkele
suggesties voor toekomstig onderzoek.

2. De PNR-wetgeving
De PNR-wetgeving bevat een aantal bepalingen inzake gegevensverzameling, opslag, mogelijk
gebruik van de gegevens en mogelijke sancties in geval van niet-nakoming. Om een beter inzicht te
krijgen in deze maatregel, worden hier vier bepalingen besproken die voor deze effectbeoordeling
van belang zijn.
Het eerste en meest omstreden aspect van de maatregel betreft de omvang van het
toepassingsgebied en daarmee de betrokken dienstverleners. Zoals reeds in de inleiding werd
vermeld, verruimt de Belgische wetgeving de werkingssfeer van de EU-richtlijn tot vervoer per bus,
per trein en over water. Toch bevat zij enkele uitzonderingen. In het wegvervoer wordt een
uitzondering gemaakt voor ondernemingen die onder een ‘vervoersconcessie’ opereren.192 Het
188

Europese Commissie (2011) Effectbeoordeling PNR. Beschikbaar via: http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2011/sec_2011_0132_en.pdf Geraadpleegd op 29 juni 2017 (p.23)
189
Ibid (p.35-36)
190
Redactie De Limburger (2017). België controleert bussen uit Nederland op terroristen en criminelen, De Limburger.
Beschikbaar via http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170325_00038199/belgie-controleert-bussen-uit-nederland-opterroristen-en-criminelen Geraadpleegd op 29 juni 2017
191
Maurice, Eric. (2015). French train attack poses EU security questions, EUobserver. Beschikbaar via
https://euobserver.com/justice/129964 Geraadpleegd op 29 juni 2017
192
Art.4 (4) PNR Wetgeving
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toepassingsgebied op het spoor is het internationaal spoorwegvervoer dat gebruik maakt van het
Europese netwerk van hogesnelheidstreinen.193 De geconstateerde uitzonderingen laten nog ruimte
voor interpretatie en de grote hoeveelheid kritiek van binnenlandse (TreinTramBus), internationale
(Deutsche Bahn) en supranationale (Europese Commissie) belanghebbenden heeft het feitelijk
toepassingsgebied tot onderwerp van discussie gemaakt. De uitgebreide PNR maatregel zal worden
uitgevoerd in drie opeenvolgende beleidsrondes en middels het uitvaardigen van Koninklijke
Besluiten. Deze uitvoeringsbesluiten vergen geen parlementaire goedkeuring en zijn noodzakelijk
voor de uitvoering van een wet. Het eerste Koninklijk Besluit betreft de uitvoering van PNR binnen
de luchtvaart, het tweede richt zich op het internationaal treinverkeer, en het laatste op
internationale busdiensten.194 Het tweede Koninklijk Besluit volgt nadat de resultaten bekend zijn
van een grote effectenstudie uitgevoerd door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid en
opgezet in samenwerking met INNOS.195
Ten tweede stelt de wet dat iedere vervoerder verplicht wordt bepaalde persoonsgegevens van hun
reizigers te verzamelen. De gegevens die verzameld mogen worden omvatten onder andere
reisdata, namen, betalingsgegevens, stoelnummers en gegevens over de bagage. De te verzamelen
indicatoren hebben veel invloed op het aanmeldgemak van reizigers, op de door de dienstverleners
op te zetten gegevensbanken en op de verwerkingscapaciteit van de Afdeling Passagiersinformatie.
Ten derde bepaalt hoofdstuk 5 het doel waarvoor informatie wordt verzameld; de belangrijkste
doelstellingen zijn gerelateerd aan preventie en vervolging van terrorisme en andere ernstige
misdrijven. Deze kwestie houdt verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
aangezien het hanteren van een breder scala aan doelen wordt aangevochten op grond van EUwetgeving, zoals blijkt uit het recente HvJEU arrest in Advies 1/15.
Tenslotte voorziet de wetgeving in de oprichting van een Afdeling Passagiersinformatie, zoals
voorgeschreven door de EU-richtlijn. De wetgeving bevat details over de samenstelling ervan (art
14), het beheer van de databank (art 15), de verwerking van de verzamelde informatie, alsmede de
voorwaarden waaronder informatie kan worden overgedragen aan andere instanties binnen en
buiten de Europese Unie. Omdat de nadruk van dit onderzoek ligt op de invloed van de wetgeving
op de mobiliteit van burgers in grensregio's, zijn we minder geïnteresseerd in de kosten voor het
oprichten van een Afdeling Passagiersgegevens (zie infra). De effectbeoordeling van de
oorspronkelijke PNR-richtlijn van de EU bevatte wel een raming van de gemiddelde kosten voor het
oprichten van een dergelijke afdeling. Het verbrede toepassingsgebied van de wetgeving brengt
echter met zich mee dat de Belgische overheid tot zeven maal zoveel passagiersgegevens moet
verzamelen en bewerken.196
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Ibid Art.4 (5) PNR Wetgeving
Interview TreinTramBus
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Commissie voor Binnenlandse Zaken. (2017). Integraal Verslag Vergadering 11-01-2017. Opgehaald op 29 mei 2017 via
Https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic561.pdf
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Gebaseerd op de passagiersgegevens van de twee grootste Belgische luchthavens over 2015
[Brussels airport (gegevens van BRUTrends 2016 beschikbaar via Deze koppeling) en Brussel-Zuid
Charleroi (gegevens verkregen uit Deze bron )] en de jaarlijkse reizigersgegevens van Thalys
[gegevens verkregen via DeRedactie (01.03.2016) Terreur zindert nog na op resultaten van Thalys.
Beschikbaar via Http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.2587998 ].
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3. Doelstellingen van het onderzoek, definities, thema's en indicatoren
3.1 Het aandachtsgebied van de effectbeoordeling nader toegelicht
Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM heeft
drie verschillende basisbeginselen geformuleerd voor de evaluatie van de effecten van nieuwe
wetgeving op grensregio's.
1.
Grenseffecten vanuit het perspectief van particulieren, verenigingen en bedrijven
afgezet tegen de doelstellingen en beginselen van Europese integratie (vrijheden,
burgerschap, non-discriminatie)
2.
Grenseffecten op de sociaal-economische ontwikkeling/duurzame ontwikkeling en
3.
Grenseffecten op de Euregionale samenhang en grensoverschrijdende
bestuursstructuren. 197
Deze drie beginselen zijn weliswaar abstract maar zij helpen bij het vaststellen van good practices of
benchmarks voor vergelijking. Deze good practices en benchmarks dienen op hun beurt als
praktische richtsnoeren voor het formuleren van indicatoren die kunnen worden gebruikt voor het
meten van het effect van een nieuwe maatregel. Tabel 1 geeft een overzicht van de beginselen, de
good practices die eruit volgen en de indicatoren die meting van de beleidseffecten in de grensregio
mogelijk maken. Het derde beginsel, Euregionale samenhang en grensoverschrijdend bestuur, is niet
onderzocht, aangezien de wetgeving geen rechtstreekse invloed heeft op lokale of Euregionale
bestuursstructuren.
Tabel 1 De ITEM grenseffectindicatoren

Doelen/principes

Good practices/
benchmarks

Indicatoren

- Vrij verkeer van burgers

- Is het aanbod van

(1) Europese integratie

- Artikel 21, VWEU:

burgerschap van de Unie gaat
over grenzen heen
gepaard met ‘het recht vrij op - Niet-discriminerende
het grondgebied van de
kaartverkoop: er wordt
lidstaten te reizen en te
geen onderscheid
verblijven’
gemaakt naar land van
- Recht op
oorsprong of land van
gegevensbescherming:
bestemming
- Artikel 16, VWEU.
- Persoonlijke vrijheid
wordt niet beknot door
- Artikel 8 van het Handvest
met collectieve en
van de grondrechten vat de
staatsveiligheid als
minimale vereisten voor
doel198
gegevensbescherming

grensoverschrijdende mobiliteit
vergelijkbaar met dat van
binnenlandse diensten ?
- Worden passagiers van
verschillende landen gelijk
behandeld wat betreft prijzen,
aanbiedingen,
veiligheidscontroles, etc.?
- Kunnen reizigers een kaartje
kopen rond het gewenste uur
van vertrek?
- Voelen passagiers zich

197

ITEM. (2016). Grenseffectenrapportage 2016 Samenvatting.
EESC (2009) Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het
Europees Parlement en de Raad — Een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht ten dienste van de burger” COM(2009) 262
def.).
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Doelen/principes

Good practices/
benchmarks

samen, die voornamelijk
voortvloeien uit artikel 8
van het Europese Verdrag
voor de Rechten van de
Mens (EVRM)

Indicatoren

belemmerd door de
veiligheidsmaatregelen in het
internationale reizigersverkeer?
- Zijn de privacyrechten in het
geding door het verzamelen van
gegevens via PNR?

(2 ) Duurzame/sociaaleconomische ontwikkeling

- De Euregio Maas-Rijn (EMR) is - Open grenzen maken
opgericht ter bevordering van
de ‘doorlaatbaarheid’ van de
grenzen in de regio, met als
doel een verbeterde
toegankelijkheid van
internationale diensten en
banen voor mensen in de
regio.199

- Kunnen grenswerknemers in de

grotere sociaaltoekomst met gemak en
economische
regelmaat het openbaar
ontwikkeling van de regio
vervoer nemen naar hun werk
mogelijk door een beter
in een ander land in de
gebruik van middelen,
grensregio?
menselijk kapitaal en de - Kunnen gebruikers van diensten
concurrentievoordelen
in andere landen van de EMR in
van de regio.
de toekomst hun bestemming
- Versterking van de lokale
per openbaar vervoer bereiken
economie door ervoor te
?
zorgen dat bewoners van - Zal de maatregel invloed
grensregio's goederen en
hebben op het aantal mensen
diensten kunnen kopen
dat naar steden en dorpen reist
en verkopen binnen de
om daar goederen en diensten
regio.
te kopen en verkopen?

Om inzicht te krijgen in de mogelijke invloed van de Belgische PNR-wetgeving op de
grensoverschrijdende mobiliteit, dienen causale paden te worden geïdentificeerd. De
effectbeoordeling van de PNR-richtlijn door de Europese Commissie was alleen gericht op de
potentiële administratieve kosten van de maatregel voor zowel de overheid als de
luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU actief zijn. Hoewel zij zeker informatief is, zegt zij weinig
over de gevolgen voor de reiziger. Wij constateren vier gevolgen van de wetgeving.
Allereerst de administratieve kosten voor de dienstverlener. De maatregel heeft invloed op de
exploitatiekosten van het internationale reizigersverkeer: investeringen in ICT zullen noodzakelijk
zijn om de verplichte gegevens te verzamelen. Belangrijker voor de consument is hoe de
dienstverlenende bedrijven zullen reageren op de stijgende kosten. Er tekenen zich hierbij twee
mogelijkheden af. De eerste mogelijkheid is dat zij een effect zullen hebben op de ticketprijzen. De
oorspronkelijke effectbeoordeling van de PNR richtlijn van de EU sprak van een toeslag van 0,20
199

Knippenberg, H. (2004). The Maas-Rhine Euroregion: A Laboratory for European Integration? Geopolitics, 9(3), 608-626.
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euro per vliegticket bij doorberekening van de kosten aan de consument. Deze beoordeling ging
echter uit van luchtvaartmaatschappijen die reeds over een systeem voor het verzamelen van
dergelijke gegevens beschikken en die geen (stevige) concurrentie ondervinden van alternatieve
vervoermiddelen zoals de auto. De tweede mogelijkheid betreft de levering van diensten of de
kwaliteit van die levering. In geval van kleine winstmarges kan de dienstverlener overwegen zijn
dienstverlening te beperken als de extra exploitatiekosten niet kunnen worden doorberekend.
Bovendien worden passagiers wellicht verplicht hun gegevens 24 uur voor vertrek te overleggen,
omdat de overheid en/of de vervoerder enige tijd nodig hebben voor de verwerking ervan. Dit kan
ten koste gaan van de flexibiliteit van het reizen per trein en bus, hetgeen nu nog een relatief
voordeel is ten opzichte van het luchtverkeer. De kwaliteit van de geleverde diensten beïnvloedt
onvermijdelijk de vraag en vice versa.
Afbeelding 2: Mogelijke gevolgen van de PNR wetgeving voor grensoverschrijdende mobiliteit

Een tweede gevolg betreft de privacy van de reiziger en is het meest verwant met het eerste
beginsel van de effectindicatoren van ITEM. Aangezien de maatregel het verzamelen van
persoonlijke gegevens vereist, kan dit passagiers ervan weerhouden van dergelijke diensten gebruik
te maken, omdat zij bezwaar hebben tegen de verzameling van hun persoonsgegevens door de
overheid. Dit kan weer van invloed zijn op de vraag naar internationale reizen.
Hogere ticketprijzen, verschraalde dienstverlening (hetzij als gevolg van een rationalisering van het
aanbod of een vermindering van de vraag vanwege het verlies aan flexibiliteit) alsmede zorgen van
de consumenten over hun privacy kunnen een gedragsverandering veroorzaken. In ons geval
betekent dit mogelijk een modale verschuiving of een vermindering van mobiliteit.
Het derde effect van de PNR-wetgeving betreft een groter gevoel van veiligheid onder reizigers. Dit
kan de grensoverschrijdende mobiliteit verhogen. Na de aanval op de trein in augustus 2015 zag
vervoerder Thalys een scherpe daling in de ticketverkoop, die voortduurde tot in januari 2016, toen
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nog een daling van 6 % in het aantal passagiers werd geregistreerd.200 De beoordeling van de
werkelijke reikwijdte van dit effect is zeer complex omdat het gaat om zowel een subjectief gevoel
van veiligheid als om de mogelijkheid dat de PNR-maatregel daadwerkelijk dergelijke (zeldzame)
incidenten voorkomt.
Een vierde en laatste effect betreft de alternatieve kosten die voortvloeien uit de toewijzing van
budget door de overheid voor de uitvoering van de maatregel. In antwoord op een parlementaire
vraag heeft de Belgische overheid de te maken kosten voor het systeem geraamd op ongeveer 13,45
miljoen euro, waarvan 4,95 miljoen euro uit het EU Fonds voor interne veiligheid dient te komen.201
Deze kosten hebben hooguit indirecte en beperkte gevolgen voor grensoverschrijdende mobiliteit,
aangezien de overheidsbegroting wordt opgebracht door alle burgers, ongeacht of ze gebruik maken
van de grensoverschrijdende diensten. De kosten worden het meest besproken in debatten over de
kosteneffectiviteit van de PNR-maatregel vergeleken met andere preventieve maatregelen.
Hieronder richten we ons dus vooral op de eerste drie effecten.
3.2 Geografische en temporele afbakening
Dit onderzoek beperkt zich tot de Euregio Maas-Rijn. De Euregio Maas-Rijn is een goed voorbeeld
van een grensregio vanwege de onderlinge verbondenheid en de betrokkenheid van meerdere
landen: België, Nederland en Duitsland.202 Behoudens de benodigde overheidsuitgaven, worden de
gevolgen van de maatregel vooral gedragen door de aanbieders van vervoersdiensten. Met de
geformuleerde afbakening tot de Euregio Maas-Rijn kan een lijst worden samengesteld van reguliere
regionale trein- en busverbindingen die België binnenkomen of verlaten (zie tabel 2). De
vervoerders die deze routes exploiteren zijn belangrijk bij de identificatie van de betrokken
respondenten ten behoeve van onze interviews (zie infra).
De volgende vervoerders zijn momenteel in de regio actief: TEC, De Lijn, Deutsche Bahn, Arriva
Nederland, Flixbus, Eurolines, NMBS en Thalys. Zij vormen onze onderzoekspopulatie en zijn
allemaal benaderd via hun respectieve persafdelingen.
Tabel 2: Internationale routes en diensten van/naar België in de Euregio Maas-Rijn

Route
(Hasselt-)Luik-Guillemins (B) Maastricht (NL)
Spa-Géronstère (B) - Aken (D) (Aachen
Hbf)
Luik-Guillemins (B) - Aachen (D)
Luik-Guillemins (B) - Aachen (D)

Type
Intercitytrein

Nummer
IC-13

Vervoerder
NMBS

Lokale trein

Route 37

NMBS

Hogesnelheidstrein (ICE)
Hogesnelheidstrein
(Thalys)

N.v.t.
N.v.t.

DB
Thalys

200

DeRedactie (01.03.2016) Terreur zindert nog na op resultaten van Thalys. Beschikbaar via
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.2587998
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Antwoord van de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der
Gebouwen van 30 augustus 2016, op de vraag nr. 1520 van mevrouw de volksvertegenwoordiger
Nawal Ben Hamou van 07 juli 2016
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Maaseik (B) - Susteren (NL)
Maasmechelen (B) - Maastricht (NL)
Genk (B) - Maastricht (NL)
Hasselt (B) - Maastricht (NL)
Tongeren (B) - Maastricht (NL)
Kanne (B) - Maastricht (NL)

Streekbus
Lokale bus
Lokale bus
Streekbus
Streekbus
OV-pendeldienst

Luik (B) - Maastricht (NL)
Eupen (B) - Vaals (NL)

Streekbus
Streekbus

Eupen (B) - Aken (D)
Luik (B) - Maastricht (NL)
Luik (B) - Valkenswaard (NL)
Luik (B) - Aachen (D)
Eupen (B) - Kalterherberg Bahnhof (D)

Streekbus
Commerciële buslijn
Commerciële buslijn
Commerciële buslijn
Lokale bus (alleen in het
weekend)

Route 65
Route 63
Route 45
Route 20a
Route 62
Route
460
Route 78
Route
396
Route 14
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Route
385

Arriva
De Lijn
De Lijn
De Lijn
De Lijn
Arriva
TEC
TEC
TEC
Flixbus
Flixbus
Eurolines
Satracom in
opdracht van
TEC, in
samenwerkin
g met DB
BAHN
Rheinlandbus

Wij zijn ons ervan bewust dat busmaatschappijen die uitsluitend op basis van openbare
dienstcontracten werken van de maatregel zijn uitgesloten, evenals internationale dienstverleners
op het spoor die geen gebruik maken van het Europese hogesnelheidsnet. Toch hebben we besloten
hen in de studie mee te nemen om verklaringen kruiselings te kunnen controleren en eventuele bias
als gevolg van eigenbelang van de geënquêteerden te verkleinen.
3.3 Methodiek
De effectbeoordeling is gebaseerd op interviews en secundaire bronnen. Wij interviewden de
dienstverleners in het personenvervoer die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze
maatregel. Zij spelen de hoofdrol bij het verhelderen van de potentiële gevolgen voor
grensoverschrijdende mobiliteit. Secundaire bronnen zijn nuttig als aanvulling op hun verklaringen of
voor het verkrijgen van extra inzichten in de verwachte effecten.
De steekproef is bewust genomen onder de populatie van alle vervoersbedrijven die actief zijn in de
Euregio Maas-Rijn. Zoals gezegd, zijn zij allemaal uitgenodigd voor een interview. De interviews
werden gehouden op de voorkeurslocatie van de geïnterviewde, waardoor omgevingsbias geen rol
heeft gespeeld. De interviews zijn niet woordelijk getranscribeerd, maar geluidsopnamen en
samenvattingen van de antwoorden zijn op aanvraag beschikbaar. Slechts drie van de acht
betrokken vervoerders hebben deelgenomen aan een interview. Eén vervoerder gaf aan
onvoldoende over de maatregel te weten om te kunnen deelnemen aan een interview (De Lijn). Eén
vervoerder vond het te vroeg voor commentaar (Thalys). Twee vervoerders hebben, na herhaalde
herinneringsberichten, niet binnen het tijdsbestek van het onderzoek gereageerd op verzoeken om
interviews (Deutsche Bahn & TEC) en één vervoerder had het “te druk” met het invoeren van een
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nieuw B2B- en CRM-systeem om commentaar te geven (Eurolines). Door de beperkte respons is dit
onderzoek beperkt, in de zin dat niet iedere potentiële stakeholder is geïnterviewd.
Uiteindelijk waren Arriva Nederland, Flixbus Benelux en NMBS bereid deel te nemen aan een
interview over de PNR-maatregel en het effect ervan op hun bedrijven. Flixbus exploiteert
interlokale internationale busverbindingen in heel Europa (Interview Flixbus, 2017). Arriva is een
dochtermaatschappij van Deutsche Bahn en exploiteert verscheidene trein-, boot- en
busverbindingen in Nederland (Arriva Nederland, 2017). NMBS is een Belgische
spoorwegmaatschappij die treinverbindingen exploiteert, voornamelijk in België maar ook
internationaal (NMBS, 2017).
De meeste interviews duurden ongeveer 45 minuten en waren bedoeld ter beoordeling van de
verschillende causale mechanismen die zijn blootgelegd. Ze waren minder bevredigend wat betreft
concrete cijfers die de precieze effecten van de maatregel illustreren, omdat de wettelijke
bepalingen nog niet bekend waren en er nog weinig gegevens waren over grensoverschrijdende
verplaatsingen en de gevoeligheid van passagiers voor de maatregel. Zodra bleek dat de maatregel
nog in ontwikkeling was, werd een kleine verandering van invalshoek van het onderzoek
noodzakelijk geacht. Het werd van belang te kijken naar het proces van de uitvoering van het beleid
en de manier waarop de toekomstige gevolgen ervan worden onderzocht. Het doel van het
onderzoek werd zo meer verkennend.
Om dit politieke proces beter te begrijpen, hebben wij contact gezocht met het Belgische Ministerie
van Binnenlandse Zaken, de onderzoeksinstituten BIVV/INNOS, die een studie doen naar de effecten
van de PNR-maatregel op het vervoer per spoor en de Belgische en Europese reizigersorganisaties,
respectievelijk TreinTramBus en EPF. Helaas wenste de projectcoördinator van het Ministerie op dit
moment niet deel te nemen aan het onderzoek, omdat hij de besprekingen met de vervoerders in
“sereniteit en vertrouwelijkheid” wilde laten plaatsvinden (Ministerie van Binnenlandse Zaken,
persoonlijke mededeling, 12 juni, 2017).
De onderzoeksinstituten die de effectenstudie uitvoerden waren daarentegen zeer bereid om over
hun studie te spreken. Zij konden echter in dit stadium nog niet veel erover zeggen, aangezien de
precieze opzet en opdracht nog niet geformaliseerd waren. Het lijkt aannemelijk dat de invoering
van de PNR-maatregel verder uitstel zal oplopen omdat de minister heeft aangegeven te willen
wachten op de resultaten van deze effectenstudie.

4. De beoordeling van de Belgische PNR-wetgeving
De mogelijke impact van de PNR-wetgeving is afhankelijk van het politieke proces, waarin het
toepassingsgebied van de maatregel nader gespecificeerd zal worden. Dit proces vindt plaats
temidden van een debat over de rechtmatigheid van het PNR-systeem onder EU-recht. Daarom
hebben we onze bespreking ervan in drie delen opgesplitst. Allereerst zullen we licht werpen op
zowel het politieke proces dat voorafgaat aan de invoering van de PNR-wetgeving als op de recente
juridische ontwikkelingen. In het tweede deel bespreken we de mogelijke invloed van deze
wetgeving op grensoverschrijdende mobiliteit. Het derde deel bouwt voort op de twee
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voorafgaande delen door aandacht te besteden aan de centrale vraag: de proportionaliteit van de
wetgeving.
4.1 Politiek proces & juridische gevoeligheden van de wetgeving
Het initiatief voor de maatregel komt van de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon
(Interview NMBS, 2017). Na de bekendmaking van het oorspronkelijke voorstel ontstond er massaal
verzet onder vervoerders, onder andere via de Gemeenschap van Europese Spoorwegen (Interview,
2017). Deze organisatie omvat spoorwegmaatschappijen zoals de NS (Nederland) SNCF (Frankrijk) en
NMBS (België). Deze verhoogde gevoeligheid vond haar weerklank in het Belgisch parlement en
leidde volgens NMBS en Flixbus tot drie wijzigingen (Interview FB & NMBS, 2017): (1) de oprichting
van een internationale taskforce voor de invoering van PNR in de spoorwegsector, (2) het uitvoeren
van een studie naar het effect van de maatregel op het vervoer per spoor en (3) de beperking van
het toepassingsgebied van de maatregel tot hogesnelheidstreinen en internationale
langeafstandsbussen. De taskforce (1) om PNR te implementeren binnen de spoorwegsector is
ingesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken om de belanghebbenden een stem te geven in
het besluitvormingsproces (Interview, 2017). De effectenstudie (2) wordt uitgevoerd om de ernst
van de bezwaren te beoordelen en de beste manier te onderzoeken om de wetgeving uit te voeren.
Tenslotte wordt met de beperking van het toepassingsgebied van de maatregel (3) gehoor gegeven
aan het verzoek van internationale spoorwegmaatschappijen die vreesden voor het einde van het
'vrije reizen' per spoor (Interview FB & NMBS, 2017).
Arriva Nederland is er een voorbeeld van dat niet alle bedrijven goed geïnformeerd zijn over de
inhoud van de maatregel (Interview, 2017). Aangezien de maatregel zich beperkt tot
hogesnelheidstreinen en internationale commerciële buslijnen, heeft Arriva geen nader onderzoek
uitgevoerd naar het effect van de maatregel, omdat deze geen invloed had op hun bedrijfsvoering.
Het is daarnaast belangrijk om op te merken dat, hoewel NMBS en Flixbus zich zeer bewust zijn van
het proces dat zich voltrekt, er bij geen van beide enige zekerheid bestaat over de bepalingen van de
maatregel en de wijze waarop het beleid zal worden uitgevoerd (Interview FB & NMBS, 2017).
Een ander interessant aspect van het politieke proces is dat het Belgisch federaal Ministerie van
Binnenlandse Zaken initiatiefnemer is van de maatregel in plaats van het verantwoordelijke
Ministerie van Mobiliteit (Interview FB & NMBS, 2017). Na de terroristische aanslagen van 2015
hebben de Europese ministers van Binnenlandse Zaken in een gezamenlijke verklaring over
terrorisme overeenstemming bereikt over de noodzaak van PNR. Bij deze verklaring waren de
ministers van Mobiliteit niet betrokken.203 Het Ministerie van Mobiliteit was ook niet betrokken bij
de ontwerpfase van de PNR-wetgeving. Elk Koninklijk Besluit (en daarmee ook de invoering van PNR
op het spoor) vereist echter de instemming van alle betrokken ministers (Interview, 2017). Op dat
moment vroeg het ministerie meer aandacht voor vervoersbedrijven en verzocht om opname van de
NMBS in een studie naar de effecten van de maatregel (Interview, 2017). Het federale Ministerie van
Mobiliteit is niet alleen verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de
vervoersindustrie, het dient tevens de rechten en belangen van de reizigers te verdedigen. Gezien de
consensusgerichte wijze van besluitvorming tussen de verschillende instanties van de uitvoerende
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Franse Senaatscommissie voor Europese Zaken. (2015). DÉCLARATION CONJOINTE SUR LA LUTTE CONTRE LE
TERRORISME. Geraadpleegd op 1 juli via deze bron
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macht, mogen we in de uitvoeringsbesluiten een krachtiger verdediging van mobiliteitsgerelateerde
zaken verwachten.
Zoals reeds genoemd, heeft de lobby van mogelijk getroffen bedrijven geleid tot de oprichting van
een internationale taskforce. Deze taskforce kent leden uit Nederland, België, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. Duitsland is gevraagd maar heeft de uitnodiging afgeslagen (Interview FB,
2017). Om de bedrijfslobby deels tegemoet te komen, maken daarnaast ook diverse getroffen
ondernemingen deel uit van de groep: Eurostar, Thalys en Eurostation (Interview NMBS, 2017).
Desalniettemin zijn belangrijke stakeholders niet bij deze taskforce betrokken, hetgeen tot enige
frustratie heeft geleid (Interview NMBS, 2017). De naderende invoering van de maatregel heeft ook
de belangstelling gewekt van de andere landen in de taskforce. Dit heeft geleid tot onderzoek naar
soortgelijke PNR-wetgeving in Nederland (Interview FB, 2017). Het is echter belangrijk op te merken
dat de belangstelling uit Nederland en Frankrijk samenviel met de verkiezingstijd, waarbij bijzonder
grote druk werd uitgeoefend door extreem-rechtse partijen. Of deze landen daadwerkelijk een
soortgelijk systeem zullen invoeren valt nog te bezien (Interview TreinTramBus, 2017).
Desalniettemin kan coördinatie van het ontwerp van nationale PNR-systemen buitensporige lasten
voor dienstverleners helpen voorkomen.
Hoewel de internationale TaskForce naar verluidt in maart 2017 een rapport over een
gemeenschappelijke aanpak zou presenteren aan de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, heeft
deze taskforce onlangs tijdens een bijeenkomst van de deskundigengroep LANDSEC (inzake de
veiligheid van vervoer over land) laten weten de resultaten van eerdergenoemde effectbeoordeling
te willen afwachten.204 Met de opdracht tot het uitvoeren van deze effectenstudie wordt tegemoet
gekomen aan de eisen van de belanghebbenden (Interview, 2017). Onder druk van het Ministerie
van Mobiliteit werd ook de NMBS meegenomen in deze studie. Het onderzoek zal worden
uitgevoerd door BIVV in samenwerking met onderzoeksinstituut INNOS.205 De resultaten ervan
worden verwacht tegen eind 2017 (Interview, 2017).
Naast deze politieke ontwikkelingen, zijn er ook verschillende juridische uitdagingen rond de
invoering van de PNR-wetgeving. Deze uitdagingen zijn tweeledig: enerzijds hebben zij betrekking op
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en anderzijds raken zij aan het vrije verkeer van
personen en diensten. Zoals hierboven vermeld, zijn de regels voor de verwerking, opslag en
uitwisseling van gegevens van EU-burgers reeds vastgelegd in verschillende internationale
overeenkomsten. Eén van deze overeenkomsten, het PNR-akkoord met Canada, heeft het Europees
Parlement ertoe aangezet een advies in te winnen van het Hof van Justitie van de Europese Unie
(HvJEU). Op 26 juli 2017 deed het in Advies 1/15 een uitspraak over de wettigheid van dit PNRakkoord. Het Hof trok de rechtsgrondslag van het PNR-akkoord in twijfel, evenals de genomen
maatregelen ter bescherming van de privacy van reizigers.206 De gevolgen voor de PNR-richtlijn van
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de EU blijven mogelijk echter relatief beperkt, aangezien deze reeds een aantal van de kritiekpunten
op de overeenkomst met Canada heeft overgenomen.207 De gevolgen voor de Belgische PNRwetgeving kunnen verder beperkt worden met behulp van de Koninklijke Besluiten die uitvoering
geven aan deze wetgeving. Het positief advies van de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer over het eerste KB (over luchtverkeer) lijkt dit standpunt te bevestigen.208
Toch kan het verruimde toepassingsgebied van de Belgische PNR-wetgeving alsnog voor juridische
problemen zorgen. De commissie Meijers, een onafhankelijke groep rechtsdeskundigen die
Europese voorstellen doorlicht, heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de proportionaliteit van
de Belgische PNR-maatregel en daarbij het HvJEU-arrest inzake Digital Rights Ierland en Seitlinger
aangehaald.209 Verwerking en uitwisseling van passagiersgegevens die binnen het luchtverkeer als
proportioneel wordt beschouwd is niet noodzakelijkerwijs proportioneel voor het vervoer over land.
Een tweede reden voor betwisting heeft te maken met de vrijheid van verkeer binnen de EU en de
invoering van de grenscontroles binnen de Schengenruimte. De Richtlijnen inzake het vrije verkeer
van burgers van de Europese Unie (2004/38/EG art. 27) en betreffende het vrije verkeer van
diensten (2006/123/EG art. 15§3) staan een beperking van het vrije verkeer alleen toe als er een
dwingende reden van algemeen belang in het spel is (hier: de openbare veiligheid) en als deze
beperking proportioneel wordt geacht. Hoewel de uitspraak in Advies 1/15 enige steun biedt aan de
idee dat de uitwisseling van passagiersgegevens proportioneel is met het voorkomen en
onderzoeken van ernstige misdrijven en terrorisme,210 roept het verruimde toepassingsgebied van
de Belgische PNR-wetgeving nieuwe vragen op inzake de proportionaliteit ervan. Aangezien de
regels slechts voor een beperkt aantal treinen en bussen gelden en de maatregel een aantal
hindernissen kan opwerpen voor grensoverschrijdende mobiliteit (bijvoorbeeld in de vorm van
identiteitscontroles, tenaamgestelde kaartjes of de verplichting vooraf te reserveren), zou de
wetgeving betwist kunnen worden wegens mogelijke inperking van de vrijheid van verkeer of het
instellen van feitelijke grenscontroles, die verboden zijn in de Schengen-ruimte. 211
De complexiteit en gevoeligheid van het lopende proces is mogelijk een van de redenen dat het
Ministerie van Binnenlandse Zaken weigert deel te nemen aan dit onderzoek. Het Ministerie gaf aan
dat het de "besprekingen" met vervoerders niet wil verstoren en behoefte heeft aan "sereniteit en
vertrouwelijkheid” (Ministerie van Binnenlandse Zaken, persoonlijke mededeling, 12 juni 2017).
Hieruit blijkt het delicate karakter van deze onderhandelingen.
4.2 Mogelijke effecten van de Belgische PNR-wetgeving
Aangezien de uitvoeringsbesluiten (Koninklijke Besluiten) nog in ontwikkeling zijn en veel bedrijven
niet getroffen zouden worden door een afgeslankte vorm van de maatregel, zijn we in onze
interviews uitgegaan van twee hypothetische scenario's. Deze scenario's waren nodig om over de
potentiële effecten van de maatregel te kunnen spreken zonder te beschikken over het definitieve
voorstel. Het eerste scenario ('beperkt') is een scenario waarin de overheid vervoersbedrijven
207
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verplicht passagiers een naam op te geven bij aankoop van een ticket. Bij vertrek dient de
vervoerder vervolgens na te gaan of de naam van de passagier overeenkomt met de (opgegeven)
naam op het ticket (nominatieve of tenaamgestelde ticketverkoop). In dit scenario eist de overheid
niet van bedrijven dat zij de passagiersgegevens vóór vertrek overleggen. Zij verlangt niet veel meer
dan een volledige naam. Het tweede scenario ('omvattend') is een scenario waarin de overheid wél
een verwerkingsperiode van 24 uur vóór vertrek instelt en veel meer gegevens verlangt, waaronder
geboortedatum, betalingsgegevens, adres, enz.
I.
Invloed op de invoeringskosten van de PNR-maatregel inzake ICT
Zowel NMBS en Flixbus bevestigen dat het onmogelijk is het internationaal reizen per trein en bus te
vergelijken met de luchtvaart. De infrastructuur van de luchtvaart is veel geschikter voor invoering
van een PNR-maatregel, aangezien het een "gesloten systeem" is en mensen bijna altijd op
voorhand hun tickets kopen (Interview, 2017). Daarnaast zijn de veiligheidsdiensten in de luchtvaart
veel pro-actiever en voeren zij grootschalige controles uit. Deze vinden niet plaats in het bus- en
treinvervoer (Interview FB, 2017). Dat maakt iedere vergelijking problematisch.
Voor Flixbus zou invoering van het beperkte scenario niet al te kostbaar zijn, omdat Flixbus reeds
een kaartverkoopsysteem heeft dat sterk lijkt op dat uit het beperkte scenario (Interview FB, 2017).
De tickets van Flixbus worden op persoonlijke basis verkocht en de bestuurder controleert of de
naam op het ticket overeenkomt met die op het identiteitsbewijs. De enige kosten zouden de
exploitatie betreffen van een IT-systeem dat zou moeten communiceren met de Afdeling
Passagiersgegevens in België. Zowel NMBS als Arriva zijn zelfs tegen het beperkte scenario, omdat
hun infrastructuur als geheel niet klaar is voor een dergelijk systeem (Interview NMBS en AN, 2017).
De privacywetgeving in Nederland staat het momenteel bijvoorbeeld niet toe iemands identiteit te
koppelen aan het door hem/haar gebruikte vervoersbewijs. Zowel NMBS als Arriva zijn het erover
eens dat uitvoering van de maatregel voor hen te duur zou zijn en een ernstige belemmering zou
vormen voor hun bedrijfsmodel. Arriva was echter niet in staat ons specifieke kostenramingen te
verschaffen, aangezien zij zelf geen effectenstudie hebben uitgevoerd. De NMBS heeft ons inzage
gegeven in een vroege effectrapportage, die echter nog niet de laatste wijzigingen in de
beleidsbepalingen bevatte en vertrouwelijk diende te blijven (zie infra). Alle drie de vervoerders zijn
tegen het uitgebreide scenario omdat het de kosten voor ICT zou opdrijven. Ze twijfelen daarnaast
aan de doeltreffendheid van een dergelijk systeem, dat bovendien de vraag van de proportionaliteit
opwerpt.
II.
Flexibiliteit van de passagier
Wat de flexibiliteit van reizen voor de passagier betreft, zijn de reacties gemengd. Zoals gezegd,
heeft Flixbus reeds een kaartverkoopsysteem waarbij de tickets niet overdraagbaar zijn. Voor hen
verandert er in het beperkte scenario niet veel, omdat passagiers die enige vorm van identificatie bij
zich dragen toch nog kaartjes kunnen kopen bij de bestuurder (Interview FB, 2017). Flexibiliteit, in
die zin dat passagiers tot 15 minuten voor vertrek een kaartje kunnen kopen, vormt één van de
belangrijkste pijlers onder het businessmodel van Flixbus en het bedrijf eist dat deze flexibiliteit
behouden blijft. Voor alle drie de vervoerders geldt dat het uitgebreide scenario de mogelijkheden
van reizigers op het laatste moment te reizen ernstig zou beperken. Dat zou voor alle
vervoersbedrijven zeer problematisch zijn. Grootschalige controles zouden bovendien leiden tot
hoge kosten en vertraging. Het belang van een gelijk speelveld werd hierbij benadrukt. De
vervoerders zijn bereid samen te werken om de veiligheid te vergroten, maar deze samenwerking
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dient op zo'n manier plaats te vinden dat zij hun concurrentiepositie ten opzichte van andere
vervoersvormen niet aantast. Bovendien pleiten zij voor het opzetten van een internationaal
homogeen ICT-systeem. Deze eis ligt op tafel omdat het ontwerpen van verschillende ICT-systemen
per land enorme extra kosten met zich mee zou brengen voor vervoerders die internationaal actief
zijn. Zo rechtvaardigt de belangstelling van andere lidstaten voor een dergelijk verruimd PNRsysteem dus extra coördinatie, om te voorkomen dat de kosten voor de vervoerders de pan uit
rijzen.
Flixbus benadrukte ook dat de vraag naar internationale reizen vooral in grensregio's als de Euregio
Maas-Rijn zou afnemen als de flexibiliteit van de reiziger in het geding komt (Interview FB, 2017).
Het bedrijf beweert dit omdat er voor een groot deel van de routes die het exploiteert geen goed
alternatief is. Vooral in het zuiden van Nederlands Limburg zijn er onvoldoende internationale
treinverbindingen om tegemoet te komen aan de reisbehoefte. De twee spoorwegbedrijven die
werden geïnterviewd, Arriva en NMBS, betogen dat hun infrastructuur helemaal niet is gebouwd op
dergelijke maatregelen en dat flexibiliteit één van de speerpunten van hun bedrijfsmodel vormt.
Voor alle bedrijven geldt dat strenge veiligheidscontroles zouden leiden tot verstoringen van de
dienstregeling.
Het enige vergelijkbare geval dat ons bekend is, is de invoering van identiteitscontroles voor
treinreizigers van Denemarken naar Zweden via de Oresundbrug. Reizigers moesten een half uur
voor vertrek op het station aanwezig zijn. De maatregel die in januari 2016 werd ingevoerd leidde
tot een daling van 17% in het aantal pendelaars, terwijl het autoverkeer over de brug een nieuw
hoogtepunt bereikte.212 De maatregel werd uiteindelijk in mei 2017 opgeheven.213 In België zijn er
sinds 19 juli 2017 veiligheidscontrolepunten op stations met internationale bestemmingen. Reizigers
dienen daar 20 minuten voor vertrek aanwezig te zijn.214 Het is nog te vroeg om het effect hiervan te
beoordelen.
III.
De privacy van de reiziger
De discussie over de privacy is vooral relevant voor een mogelijk uitgebreid scenario, aangezien het
beperkte scenario de privacy van de reiziger slechts in beperkte mate aantast. Wat de effecten van
de maatregel op de privacy betreft, benadrukt Flixbus dat er een krachtig juridisch mandaat zou
moeten zijn om dergelijke gegevens te gaan verzamelen (Interview FB, 2017). Arriva benadrukt dat
het tot voor kort in Nederland de tendens was de privacywetgeving te verstevigen. Gezien deze
tendens werd de hele ICT-infrastructuur dus niet gebouwd op het kennen van de persoonlijke
gegevens van de mensen die van hun diensten gebruik maken.
De NMBS wordt op sommige gebieden nog sterk gereguleerd door de federale overheid.215 Daarom
verwijst de NMBS in enkele van hun antwoorden naar de verantwoordelijke federale
overheidsorganisaties. In de kwestie van de privacy van de reizigers geeft de NMBS aan dat de
212
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federale regering gewoon het advies zou moeten inwinnen van de federale Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De geïnterviewde vervoerders waren onzeker over
hoe de reizigers zouden reageren op privacykwesties. Arriva gaf aan dat zelfs het vragen naar een
kaartje al zorgt voor spanningen met reizigers. Daarnaast ook nog om identificatie vragen zou dus
leiden tot nog meer spanningen tussen Arriva-personeel en de reizigers en daarmee niet gewenst
zijn.
IV.
Veiligheidskwesties voor dienstverleners
Daarnaast manifesteerde zich een vierde effect van de PNR-maatregel, dat wordt geassocieerd met
veiligheidsaspecten. Verschillende onderwerpen kwamen hierbij aan bod. Ten eerste maakte de
NMBS zich zorgen dat lange wachtrijen een veiligheidsrisico zouden worden als een van de twee
scenario's tot grootscheepse veiligheidscontroles zou leiden (Interview, 2017). Arriva's grootste zorg
is dat iemand van het bedrijf (wellicht de chauffeur) die daartoe niet bevoegd is en daarvoor geen
tijd heeft geacht wordt de identiteitscontroles uit te voeren. Flixbus betwijfelt of de maatregel tot
meer veiligheid leidt, omdat het beperkte scenario nog veel lacunes bevat (bijvoorbeeld het gebruik
van valse identiteitsbewijzen en het gebrek aan controle bij andere vervoersvormen) en er niet veel
gegevens verzameld worden (Interview FB, 2017). Dat betekent niet dat Flixbus liever ziet dat er
meer gegevens verzameld worden maar dat het bedrijf twijfelt aan de doelmatigheid van het
systeem in zijn huidige vorm. Terroristen zouden ook een aanval kunnen doen op de
beveiligingscontrolepunten en het beveiligingspersoneel, in plaats van op de treinen en bussen
zelf.216 Bovendien kan identificatieplicht vóór het instappen leiden tot frictie met passagiers die zich
niet kunnen identificeren. Dit veroorzaakt dan weer meer ongewenste veiligheidsproblemen voor
het personeel. Met name Flixbus maakte zich hier zorgen over.
V. Veiligheidskwesties voor reizigers
Anderzijds kan de PNR-wetgeving het gebruik van vervoersdiensten ook stimuleren als consumenten
daar momenteel vanaf zien vanwege zorgen over de veiligheid. Na de terroristische aanslagen op de
Thalys werd inderdaad een daling in de ticketverkoop waargenomen. Dit effect verdween echter na
zes maanden.217 Deze bevinding komt overeen met ervaringen in het Verenigd Koninkrijk na de
aanslagen op de Londense metro van 2005. Uit resultaten van de Britse National Rail Passenger
Survey, een landelijke enquête onder treinreizigers, bleek dat - zelfs tijdens de directe nasleep van
de aanslag - de angst voor terrorisme slechts een derde plek innam op de lijst van zorgen over
veiligheid (na ‘asociaal gedrag van anderen’ en ‘het tekort aan zichtbaar personeel’). Binnen een jaar
werd terrorisme als een kleiner probleem beschouwd dan slechte verlichting op het station.218 Arriva
vraagt zich ook af of het grootste deel van de criminaliteit in het openbaar vervoer werkelijk
terrorisme-gerelateerd is en of het veiligheidsbeleid voor het openbaar vervoer dan ook niet een
andere focus zou moeten hebben (Interview, 2017).
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Door de twijfelachtige doeltreffendheid van PNR inzake terrorismepreventie219 en de geringe zorgen
van passagiers over terroristische aanslagen zijn de positieve effecten van de PNR-wetgeving op de
mobiliteit van de consument relatief gering.
4.3 Kwesties van proportionaliteit
De geïnterviewde vervoerders zijn het allemaal eens over de noodzaak van beveiliging maar vinden
dat de regering een actievere rol zou moeten spelen bij veiligheidscontroles en die
verantwoordelijkheid niet zou moeten neerleggen bij de vervoerders. Hun werknemers worden aan
risico's blootgesteld, hebben niet de tijd om veiligheidscontroles uit te voeren en zijn er niet voor
opgeleid. Alle geïnterviewde vervoerders twijfelen sterk aan de effectiviteit van de maatregel
wanneer andere vormen van grensoverschrijdend vervoer (auto's, regionale treinen en lokale
bussen) niet ook gecontroleerd worden. Het rapport van Korff voor de Raad van Europa (zie
voetnoot 35) heeft nader gewezen op de “twijfelachtige betrouwbaarheid” van informatie verkregen
uit PNR-regelgeving.
De vraag is of een werkbare PNR-wetgeving denkbaar is die tegelijkertijd op effectieve wijze haar
veiligheidsdoelstellingen bereikt en de grensoverschrijdende mobiliteit minimaal verstoort. Deze
vraag zal ook de kern vormen van elke mogelijke rechtszaak die vanwege de wetgeving wordt
aangespannen. De herzieningen van de oorspronkelijke voorstellen en verdere verfijningen die via
de internationale taskforce zijn doorgevoerd hebben de scherpe kantjes van het voorstel af gehaald.
Zo zijn er in de wetgeving uitzonderingen gekomen voor regionale grensoverschrijdende treinen en
bussen die onder een openbaredienstverplichting opereren. Het is evenzeer waarschijnlijk dat we
toe gaan naar een meer geijkte aanpak van het verzamelen en verwerken van de verkregen
reizigersgegevens, om juridische (en politieke) betwisting te voorkomen. Tegelijkertijd hebben veel
van deze herzieningen de mazen van het net vergroot, waardoor de maatregel minder effectief is
geworden in het aanpakken van de bedreigingen voor de veiligheid waarvoor hij oorspronkelijk was
ontworpen.
In dit verband komt de reeks alternatieve maatregelen die kan worden genomen ter verhoging van
de veiligheid in het grensoverschrijdend verkeer onvermijdelijk weer in beeld. De Europese
Commissie heeft, met instemming van de Ministerraad Vervoer, Telecommunicatie en Energie van
de EU, aan Steer Davies Gleave de opdracht gegeven onderzoek te doen naar mogelijke initiatieven
voor de verbetering van de veiligheid van het spoorvervoer binnen de EU. Slechts negen van de 31
geïdentificeerde en geëvalueerde maatregelen kregen een negatieve waardering. Nominatieve
ticketverkoop en identiteitscontroles doorstonden de test niet vanwege de verwachte overlast voor
reizigers (in de vorm van vertragingen), de hoge invoeringskosten en de verwachte effecten op
relevante belanghebbenden.220
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Waarom heeft de Belgische overheid de studie niet afgewacht alvorens haar PNR-wetgeving aan te
nemen? Het snelle aannemen van de PNR-wetgeving suggereert dat de maatregel ook een intern
politiek doel diende: aantonen dat de regering voortgang boekte met de veiligheidsagenda. Het is
bijzonder veelzeggend dat het verzoek om een effectbeoordeling pas kwam nadat de wetgeving was
aangenomen, terwijl de kritiekpunten uit deze beoordeling van tevoren bekend waren.

5. Conclusies en suggesties voor verder onderzoek
Dit onderzoeksrapport heeft de gevolgen bestudeerd van de recente Belgische PNR-wetgeving
inzake vraag en aanbod in het internationaal vervoer over land in de Euregio Maas-Rijn. Tijdens het
onderzoek bleek dat de exacte wijze van uitvoering nog steeds het onderwerp is van een
voortdurend politiek proces met vele belanghebbenden. Het uiteindelijke toepassingsgebied en de
reikwijdte van de maatregel zijn dus nog afhankelijk van de uitkomst van dit politieke proces. Beter
inzicht in deze politieke processen werd noodzakelijk geacht om greep te krijgen op de mogelijke
effecten van de maatregel op grensoverschrijdende mobiliteit in de Euregio Maas-Rijn.
NMBS was het enige geïnterviewde bedrijf dat een impactstudie had laten doen. Deze studie werd
echter uitgevoerd in een zeer vroege fase van invoering van de maatregel en is ons op
vertrouwelijke basis toegezonden (NMBS, persoonlijke mededeling, 14 juni 2017). De
vertrouwelijkheid van de studie verbiedt het gebruik van citaten of cijfers uit de ter beschikking
gestelde informatie. De effectenstudie lijkt echter het bestaan te bevestigen van veel van de
effecten die uit de interviews naar voren kwamen: de complexiteit van de praktische uitvoering, een
verslechtering van de concurrentiepositie ten opzichte van andere vervoersvormen, de noodzaak
van internationale consensus over dergelijke beslissingen, etc. Zij onderschrijft eveneens de stelling
dat het ontwerpen van de vereiste infrastructuur kostbaar zou zijn voor de spoorvervoerders (NMBS,
persoonlijke mededeling, 14 juni 2017). Uit het verlangen deze rapportage vertrouwelijk te houden
blijkt wederom het delicate karakter van de besprekingen tussen de diverse belanghebbenden en de
wens van de betrokkenen deze niet te verstoren.
De lobby-inspanningen van de verschillende internationale vervoerders hebben geleid tot de
opdracht voor een effectenstudie. Hoewel het huidige onderzoek geen afdoende antwoorden heeft
weten te bieden, kunnen we er aan de hand van onze bevindingen enkele aanbevelingen uit
afleiden.
Ten eerste dient een toekomstig effectenstudie, naast de kosten voor de vervoerders en overheid,
ook de welvaartseffecten voor de passagiers mee te nemen. De maatregel zou onevenredige
gevolgen kunnen hebben voor de dienstverlening in grensoverschrijdende regio's. De mogelijkheid
internationaal te reizen blijkt voor de inwoners van deze regio's essentieel voor het functioneren van
hun economie en de tegemoetkoming aan hun mobiliteitsbehoefte. De vastgestelde 'causale paden’
kunnen een nuttig uitgangspunt vormen voor een dergelijke exercitie. Een impactstudie die de
werkelijke omvang van deze effecten onderzoekt zou kunnen leiden tot een uitspraak over de
proportionaliteit van de maatregel in relatie tot de (onbedoelde) gevolgen ervan.
Ten tweede is er een grote behoefte aan verfijnde gegevens over grensoverschrijdende
verplaatsingen en de reacties van consumenten op wijzigingen in de prijs en kwaliteit van
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vervoersdiensten. Momenteel is er een groot gebrek aan gegevens over internationale reizen binnen
de EU. Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de vergunningsprocedure voor
het exploiteren van internationale busroutes uitbesteed aan een particuliere organisatie: het KIWA
register (Interview FB, 2017). De gegevens die deze organisatie verzamelt zijn niet openbaar,
waardoor er geen exacte informatie bekend is over de aantallen reizigers die per openbaar vervoer
de Nederlandse grens oversteken. Beleidsmakers dienen ook inzicht te hebben in de neiging van
reizigers om aan de hand van diverse overwegingen, zoals prijs, tijd en privacy, van vervoersvorm te
wisselen. Dit is nodig om te kunnen beoordelen in hoeverre de maatregel daadwerkelijk zal
resulteren in een toename van autoverkeer (hetgeen milieuproblematiek veroorzaakt) of een
vermindering van het aantal grensoverschrijdende verplaatsingen (waarmee het beginsel van de
mobiliteit binnen de Europese Unie in het geding komt).
Ten derde kan duidelijkheid over de verschillende parameters waarover nog onderhandeld wordt
helpen bij de totstandkoming van een bruikbare effectbeoordeling. Op dit moment is de
besluitvorming over de invoering van de PNR-maatregel nog steeds de inzet van een politiek conflict
tussen verschillende bureaucratische instanties en zelfs verschillende naties binnen Europa
(Interview, 2017). Zodra we bovendien de precieze reikwijdte van de gegevensverzameling kennen,
kan de wettigheid van de maatregel beter worden getoetst aan het EU-recht.
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De kwalificerende buitenlandse belastingplicht (‘90% regel’): Een
kwantitatieve ex-ante effectenbeoordeling
1. Inleiding
Dit dossier bevat een analyse van de populatie van niet-ingezeten werknemers in Nederland per 1
december 2014 om de potentiële grensoverschrijdende impact in te schatten van de kwalificerende
buitenlandse belastingplicht (‘90% regel’) als onderdeel van de Wet Inkomstenbelasting 2001. De
wetgeving is van kracht sinds 1 januari 2015 en bepaalt dat niet-ingezeten belastingplichtigen in
Nederland in aanmerking kunnen komen voor dezelfde aftrekposten en belastingvoordelen als
ingezeten belastingplichtigen, als zij 90% van hun totale inkomen in Nederland verdienen. De
kwalificerende buitenlandse belastingplicht (hierna KBB) vervangt de optionele regeling waarbij nietingezeten belastingplichtigen konden kiezen voor dezelfde fiscale behandeling als ingezeten
belastingplichtigen, zelfs als zij minder dan 90 % van hun totale inkomen in Nederland verdienden. In
het kader van de nieuwe regeling komen niet-ingezeten belastingplichtigen alleen in aanmerking
voor de status van binnenlandse belastingplichtige wanneer zij 90% van hun aangegeven
wereldinkomen in Nederland verdienen maar zijn ze ervan uitgesloten indien hun inkomen beneden
deze drempel blijft.
Zowel de optionele regeling als de KBB vormen een reactie op het Schumacker arrest van het Hof
van Justitie van de Europese Unie (HvJEU). Het prejudicieel arrest van het HvJEU in de zaak
Schumacker verplicht EU-lidstaten aan buitenlandse belastingplichtigen die hun gehele of vrijwel
gehele inkomen in Nederland verdienen dezelfde persoonlijke aftrekposten toe te kennen als aan
ingezeten belastingplichtigen.221 Na de beslissing van het HvJEU dat het genot van deze persoonlijke
voordelen, zoals vereist door de EU-wetgeving, niet afhankelijk mag zijn van de uitoefening van een
optie door de belastingplichtige,222 heeft de Nederlandse wetgever de optionele regeling afgeschaft
en sinds 2015 een verplichte inkomensdrempel van 90% ingesteld om de doelgroep die profiteert
van het Schumacker arrest te herdefiniëren. Het blijkt dat dit in tegenspraak is met het
oorspronkelijke standpunt van de wetgever bij de introductie van de Wet Inkomstenbelasting 2001
alsmede met de jurisprudentie van het HvJEU, die een arbitraire drempel voor het vaststellen van
het wereldinkomen van buitenlandse belastingplichtigen expliciet afkeurt.223 Laatstelijk nog kwam
het HvJEU op verzoek van de Hoge Raad tot een prejudiciële beslissing in de zaak X, ook wel bekend
als de Spaanse voetbalmakelaar.224 In deze zaak oordeelde het Hof dat de ingezeten
belastingplichtige in Spanje, die 60% van zijn totale inkomen in Nederland verwierf en 40% in
Zwitserland, in aanmerking kwam voor Nederlandse hypotheekrenteaftrek. Deze beslissing van het
HvJEU betwist de door de wetgever gehanteerde definitie van het Schumacker arrest in geval van
zelfstandigen, omdat zij het genot van persoonlijke belastingvoordelen niet afhankelijk maakt van
het voldoen aan een bepaalde inkomensdrempel maar in plaats daarvan afhankelijk van de vraag of
deze voordelen kunnen worden genoten in het woonland. Indien het woonland niet in staat is deze
voordelen toe te kennen (omdat het onvoldoende belasting kan heffen over het inkomen) dan dient
221

HvJEU 14 februari 1995, zaak 279/93 (Schumacker), Jur. 1995, blz. I-225
HvJEU 18 maart 2010, zaak-440/08 (Gielen), NTFR 2010/795, Jur. 2010, blz. I-2323
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HvJEU 10 mei 2012, zaak C-39/10 (Commissie v. Estland), NTFR 2012/1371; HvJEU, 09 februari 2017, zaak C-283/15 (X).
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HvJEU 09 februari 2017, zaak C-283/15 (X). Zie ook H. Arts and J. Korving, De kwalificerende buitenlandse belastingplicht
van art. 7.8 IB en het EU-recht. In: Grenseffectenrapportage 2016, Institute for Transnational and Euregional cross border
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de staat waar de belastingplichtige een niet-ingezetene is ze toe te kennen in verhouding tot de
inkomsten die in dat land worden verdiend, aldus het Hof.
In dit dossier schatten we de potentiële grensoverschrijdende impact in van de kwalificerende
buitenlandse belastingplicht. De beoordeling richt zich met name op niet-ingezeten werknemers die
mogelijk worden getroffen door de 90%-regel. Deze eerste inventarisatie van de mogelijke impact
van de KBB richt zich op deze groep van personen die werkzaam zijn in Nederland, maar geen
ingezetenen zijn van Nederland; waarschijnlijk vormen zij de grootste groep waarvoor de regel
gevolgen heeft. Deze niet-ingezeten werknemers lopen mogelijk belastingvoordelen mis (zoals de
hypotheekrenteaftrek voor huiseigenaren) als zij niet 90% van hun wereldinkomen in Nederland
verdienen en ook niet voldoende belastbare inkomen verdienen in hun woonland. Daarnaast kan de
regel niet alleen gevolgen hebben voor grenswerknemers, maar ook nadelige economische
gevolgen, wanneer deze niet-ingezeten werknemers ervoor kiezen niet in Nederland maar liever in
hun woonland te gaan werken. Een dergelijk scenario dient vooral werkgevers in grensregio's zorgen
te baren, omdat de meerderheid van de niet-ingezeten werknemers werkzaam is in de
grensgebieden. Bovendien werkt bijna de helft van alle niet-ingezeten werknemers in deeltijd en
worden zij mogelijk getroffen door de 90%-drempel (i) als ze een tweede bron van inkomsten in hun
woonland of een derde land hebben en (ii) hun partners geen recht hebben op de status van
kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.
Hieronder volgt een statistisch overzicht van de groep van niet-ingezeten werknemers op 1
december 2014, één maand voordat de 90%-regel van kracht werd. Zo komen wij tot een ex-ante
raming van de potentiële grensoverschrijdende impact van de KBB, zoals geïntroduceerd in 2015.
Daarnaast wijst het dossier naar toekomstige mogelijkheden om gegevens te verzamelen en te
analyseren om een ex-post-evaluatie van het effect van de wetgeving op grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit in de EU mogelijk te maken.

2. Doelstellingen en Methode
2.1 Effecten vandaag of in de toekomst: ex-post of ex-ante
Dit dossier gebruikt een ex-ante benadering bij het schatten van het aantal niet-ingezeten
werknemers in Nederland met ingang van 1 december 2014, één maand voordat de status van de
kwalificerende buitenlandse belastingplichtige ingevolge artikel 7.8 van de Wet op de
Inkomstenbelasting 2001 werd gewijzigd. Enerzijds geeft deze schatting aan voor hoeveel personen
en welke demografische subgroepen de wijziging van de wetgeving waarschijnlijk gevolgen heeft.
Anderzijds, stelt zij de status-quo vast van arbeid door niet-ingezetenen in Nederland in 2014. Deze
dient als benchmark waarlangs toekomstige statistieken kunnen worden geëvalueerd.
Het beoordelen van het effect van de 90%-regel op arbeidsmobiliteit vergt doorgaans informatie
over niet-ingezeten werknemers die een belastingaangifte hebben ingevuld in Nederland. Het aantal
aangiftes door niet-ingezetenen voor een belastingjaar geeft aan welke personen uit de populatie
van niet-ingezeten werknemers in 2014 aanspraak hebben gemaakt op belastingaftrek onder de
optionele regeling. Daarmee zijn zij de groep van niet-ingezeten werknemers voor wie de KBB
gevolgen kan hebben indien zij minder dan 90% van hun wereldinkomen in Nederland verdienen.
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Niet-ingezeten werknemers die geen aanspraak hebben gemaakt op een belastingteruggaaf aan het
einde van een belastingjaar hebben geen gebruik gemaakt van de optionele regeling.
De gegevens voor deze effectbeoordeling komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en
zijn beschikbaar in de geharmoniseerde outputdatabase van het Stelsel van Sociaal-statistische
Bestanden (SSB). Hierin zijn de verwerkte registergegevens van verschillende overheidsinstanties
opgenomen. De belastinggegevens over de populatie van niet-ingezetenen worden echter niet
verwerkt en geïntegreerd in de SSB. Bij afwezigheid van bruikbare belastinggegevens bij het Centraal
Bureau voor de Statistiek (zie paragraaf 4 hieronder), gebruiken we gegevens uit de
polisadministratie en koppelen deze met gegevens uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen
(BRP). Deze bevat persoonlijke informatie, zoals het woonadres, de leeftijd en het geslacht, van alle
personen die op dit moment in een Nederlandse gemeente wonen en zijn ingeschreven. Beide zijn
opgenomen in de SSB en kunnen worden gekoppeld met behulp van het willekeurig
identificatienummer (Random Identification Number - RIN) van een persoon. Op vergelijkbare wijze
met het Burgerservicenummer (BSN), herkent het RIN personen in alle Nederlandse registers en zelfs
in onderzoeksgegevens, zodat observaties over individuen gekoppeld kunnen worden tussen
verschillende bronnen. De polisadministratie is een archief dat wordt beheerd door het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Daarin worden de inkomensgegevens
opgeslagen van werknemers in Nederland, waaronder ook informatie over sociale
zekerheidsbijdragen, pensioenen en levensverzekeringen. Het archief beslaat alleen werknemers in
vaste dienst, voor wie werkgevers loonbelasting inhouden op hun maandsalaris. Sommige van deze
personen kunnen verzoeken om of verplicht zijn tot het doen van aangifte.
De koppeling van gegevens uit de polisadministratie en de gemeentelijke Basisregistratie Personen
maakt het mogelijk de populatie van niet-ingezeten werknemers aan te wijzen die loonbelasting
moeten afdragen in Nederland. Niet-ingezeten werknemers worden dus gedefinieerd als personen
die zijn opgenomen in de polisadministratie en die niet zijn ingeschreven in de gemeentelijke
Basisregistratie Personen. Met andere woorden: het koppelen van de registers en het elimineren
van de ingezetenen uit de arbeidsgegevens heeft het mogelijk gemaakt de doelpopulatie vast te
stellen per 1 december 2014 , één maand voor de 90%-regel van kracht werd. Er is slechts een
beperkte set achtergrondinformatie beschikbaar over deze populatie. Deze groep wordt hieronder
geanalyseerd op basis van demografische kenmerken,225 woonland, nationaliteit, arbeidssituatie en sector, alsmede de regio waarin zij werkzaam zijn in Nederland.
Op dit moment kan het dossier slechts een voorlopige ex-ante inschatting maken van het potentiële
effect van de 90%-regel. Een ex-post effectenbeoordeling is op dit moment niet mogelijk. Zij stuit op
twee uitdagingen: de eerste heeft betrekking op het tijdsverloop tussen het verzamelen en
verwerken van gegevens voor een inschatting. De tweede op de beschikbaarheid van gegevens over
grensoverschrijdende kwesties, in het bijzonder over niet-ingezeten werknemers. Ten eerste, kan de
beoordeling niet ex-post plaatsvinden omdat inkomensgegevens slechts beschikbaar zijn tot het
einde van 2014 en niet over een reeks van jaren na invoering van de wetgeving. Ten tweede kan de
225
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beoordeling slechts een voorlopige schatting zijn omdat belastinggegevens van niet-ingezeten
werknemers meestal niet verwerkt en toegankelijk zijn via het computersysteem van het CBS.
Daarom wordt in paragraaf 4 uitgelegd welke gegevensbronnen beschikbaar kunnen worden gesteld
voor toekomstige beoordelingen.
2.2 Definities: Niet-ingezeten werknemers, Arbeidssituatie, Grensregio
Het dossier definieert niet-ingezeten werknemers als individuen die werken maar niet wonen in
Nederland. Deze definitie omvat niet de zelfstandigen, aangezien de polisadministratie alleen
gegevens bevat van werknemers met een arbeidscontract, die inkomstenbelasting betalen via een
maandelijkse inhouding op hun salaris door hun werkgever. Voor het verkrijgen van de status van
kwalificerende buitenlandse belastingplichtige ingevolge artikel 7.8 Nederlandse Wet
Inkomstenbelasting 2001 moeten niet-ingezeten werknemers (1) een inwoner zijn van een EUlidstaat of van een staat die partij is in de EER, van Zwitserland of de BES-eilanden, (2) 90% of meer
van hun inkomen in Nederland verdienen, (3) en aan de Nederlandse Belastingdienst een
gewaarmerkte inkomensverklaring overleggen van de belastingdienst in hun woonland. Er zijn
uitzonderingen gemaakt voor gepensioneerden en belastingplichtigen die niet het gehele jaar in
Nederland belastbaar zijn.
Om vast te kunnen stellen voor welke groepen de 90%-regel in het bijzonder gevolgen heeft,
presenteert het dossier niet-ingezeten werknemers naar arbeidssituatie, geslacht, nationaliteit,
woonland, beroepssector en COROP-gebied/arbeidsmarktregio. Arbeidssituatie verwijst naar het
contractueel aantal wekelijks gewerkte uren van een medewerker. Medewerkers werken ofwel
voltijds, gedefinieerd als een volledige werkdag en werkweek, ofwel parttime, gedefinieerd als een
bijzondere afspraak tussen de werknemer en de werkgever waarin een aantal arbeidsuren wordt
vastgelegd dat lager is dan bij een fulltime dienstverband. De nationaliteit van niet-ingezeten
werknemers verwijst naar het land waarvan zij het staatsburgerschap bezitten. Dit is niet
noodzakelijkerwijs hun woonland. Zo heeft een groot aantal Duitse en Belgische ingezetenen de
Nederlandse nationaliteit. In de dataset die gebruikt is voor deze analyse is nationaliteit opgesplitst
naar de grote groepen binnen de bevolking: Nederlanders, Polen, Belgen en Duitsers. De categorie
‘Overige’ omvat burgers van elke andere staat, inclusief niet-Europese onderdanen. Ook hier geeft
de beschrijvende statistiek hieronder alleen de belangrijkste woonlanden van niet-ingezeten
werknemers weer (Polen, België en Duitsland). Op basis van de statistische classificatie van
economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE), zijn niet-ingezetenen eveneens
gegroepeerd per arbeidssector. Banen worden toegeschreven aan NACE en vervolgens
geaggregeerd voor vier arbeidssectoren: (1) landbouw (2) industriële banen, bijv. in de
textielproductie, (3) commerciële diensten in de particuliere sector, zoals het bankwezen, de handel
of de marketing, en (4) openbare en sociale dienstverlening, waaronder leraren en
verpleegkundigen.
Bovendien definieert het dossier ‘grensregio’ als de Nederlandse NUTS3/COROP-gebieden die direct
langs de Nederlands-Belgische en Nederlands-Duitse grens lopen, in tegenstelling tot COROPgebieden die geen grensgebieden zijn. Er zijn in totaal 40 COROP-gebieden in Nederland, waarvan 14
grensregio's. Vijf gebieden bevinden zich langs de Belgische grens (Zeeuwsch-Vlaanderen, Overig
Zeeland, West-Noord-Brabant Midden-Noord-Brabant Zuidoost-Noord-Brabant), zeven langs de
Duitse grens (Oost-Groningen, Zuidoost-Drenthe, Noord-Overijssel, Twente, Achterhoek,
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Arnhem/Nijmegen, Noord-Limburg), terwijl Midden- en Zuid-Limburg een grens delen met zowel
Duitsland als België. Onze definitie van grensregio omvat alleen Nederland en niet Duitse of
Belgische NUTS3-regio's die aan Nederland grenzen. Tot op heden zijn deze gegevens niet
beschikbaar omdat uit de gegevens van de niet-ingezeten werknemers alleen het woonland maar
niet het exacte woonadres buiten Nederland kan worden verkregen.
2.3 Het onderzoeksthema: Principes, benchmarks, indicatoren
2.3.1 Thema van het dossier
Deze effectbeoordeling streeft naar een schatting van het aantal niet-ingezeten werknemers voor
wie de invoering van de 90%-regel op grond van artikel 7.8 van de Nederlandse wet op de
inkomstenbelasting 2001 mogelijk gevolgen heeft. De KBB heeft naar verwachting invloed op
Europese integratie in het algemeen en het vrije verkeer van werknemers en de vrijheid van
vestiging in het bijzonder (art. 45 en art. 49 VWEU). Door de beoordeling van de status-quo op 1
december 2014 (één maand voor de ingang van het nieuwe belastingplan), kunnen de resultaten van
dit dossier als een benchmark worden beschouwd, waarlangs toekomstige statistieken moeten
worden geëvalueerd. Aangezien de belastinggegevens van niet-ingezeten werknemers niet direct
beschikbaar zijn, zal hoofdstuk 3 van dit dossier statistische gegevens bevatten over de
demografische kenmerken van de bevolking en arbeidsgerelateerde informatie die vaak in verband
wordt gebracht met het besluit een belastingaangifte in te dienen. De mogelijke gevolgen van het
nieuwe belastingsysteem voor het aantal niet-ingezeten werknemers kunnen derhalve slechts
worden aangenomen.
2.3.2 Principes, benchmarks en indicatoren voor een positieve situatie in de grensregio
Tabel 1: Uitgangspunt, benchmarks en indicatoren voor de evaluatie van de gevolgen van de KBB voor
Europese integratie

Thema
Europese
integratie

Principes
Artikel 45 VWEU Vrij
Verkeer van Werknemers
Artikel 49 VWEU Vrijheid
van Vestiging (voor
zelfstandigen)
Zaak C 279/93
(Schumacker) (de
‘Schumacker Doctrine’)

Benchmarks
De situatie op 1
december 2014 dient als
benchmark voor het vrij
verkeer van arbeid en de
correcte toepassing van
de Schumackerdoctrine.

Indicatoren
Het aantal niet-ingezeten
werknemers in Nederland
dat in 2014 een
belastingaangifte heeft
ingediend dient als
maatstaf voor de
beoordeling van de
gevolgen van de 90%-regel
voor deze groep.
Aangezien er nog geen
belastinggegevens
beschikbaar zijn, fungeert
het aantal niet-ingezeten
werknemers in het
algemeen als graadmeter.
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3. Evaluatie van het thema Europese integratie
De kwalificerende buitenlandse belastingplicht (90% regel) heeft waarschijnlijk een negatief effect
op de arbeidsmobiliteit in de grensregio en op het aantal niet-ingezeten werknemers. Dit is
problematisch omdat veel werkgevers profiteren van arbeidsmobiliteit binnen de EU in het kader
van tekorten aan arbeidskrachten of scholing. De verwachting is dat werkgevers meer prikkels zullen
moeten bieden om ervaren en geschoolde niet-ingezeten werknemers voor hun bedrijf te behouden
omdat de indirecte kosten voor sommige niet-ingezetenen onder de nieuwe verordening zullen
stijgen. Het nu volgende geldt voor de situatie van niet-ingezeten werknemers in Nederland in
december 2014. Ten eerste brengt de evaluatie de mogelijk betrokken groepen en sectoren in kaart.
Daarna zal zij inzoomen op de grensregio, in het bijzonder Zuid-Limburg.
3.1 Identificatie van de populatie en subgroepen van niet-ingezeten werknemers
In totaal zijn er 131.200 niet-ingezeten werknemers werkzaam in Nederland. Dit aantal is exclusief
niet-ingezeten zelfstandigen omdat de gegevens afkomstig zijn uit de polisadministratie. Deze
registreert werknemers via de loonbelasting die door hun werkgever wordt ingehouden, sociale
zekerheid (SVB) en de maandelijkse pensioenbijdragen uit hun salaris.
Uit tabel 2 blijkt dat de Nederlandse burgers de grootste subgroep vormen van niet-ingezeten
werknemers in Nederland (43,4 duizend). Ze wonen meestal in België (22.500) en Duitsland (16.100).
Een derde van niet-ingezetenen zijn Poolse onderdanen (42.600), van wie de meesten (41.300) in
Polen wonen en een veel kleiner maar wel opvallend aantal in Duitsland (2.600). Poolse ingezetenen
vormen tevens de grootste groep van niet-ingezeten werknemers in Nederland, gevolgd door
Belgische (38.400) en Duitse ingezetenen (34.300). Belgische en Duitse ingezetenen pendelen eerder
dagelijks naar de Nederlandse grensstreken, omdat ze in buurlanden wonen. Pendelaars claimen
mogelijk vaker belastingteruggaaf van de Nederlandse overheid voor vervoersgerelateerde kosten.
Daarnaast kiezen sommigen alleen vanwege de gunstige huizenprijzen ervoor om in België of
Duitsland te wonen (Dossier 1 over het Nederlands-Duits Belastingverdrag, Effectbeoordeling 2016)
maar beschouwen zij Nederland nog steeds als hun fiscale woonplaats. Verrassend is dat het aantal
Duitse en Belgische burgers bijna 3 keer kleiner is dan het aantal Poolse en Nederlandse onderdanen
(respectievelijk 11,4 en 11,0% van de niet-ingezeten werknemers). Alle overige nationaliteiten en
buitenlandse ingezetenen die in Nederland werken vormen samen 11,6% van de bevolking. Daarom
zijn zij hier niet uitgesplitst maar samengevoegd tot de categorie 'Overige'. Aantallen en percentages
voor deze groepen zijn op aanvraag beschikbaar.
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Tabel 2: Aantal niet-ingezeten werknemers (x1000) per woonland, nationaliteit en arbeidssituatie
Woonland
Duitsland

Arbeidssituatie
Fulltime

Parttime

Nationaliteit NL

9,4

6,7

16,1

DE

9,5

4,4

14,0

PL

1,6

1,0

2,6

Overige

0,9

0,5

1,4

Ontbrekend 0,3

0,0

0,3

21,7

12,6

34,3

Totaal
België

Nationaliteit NL

12,9

9,7

22,5

BE

8,2

6,1

14,3

Overige

1,0

0,5

1,5

Ontbrekend 0,1

0,1

0,2

22,1

16,3

38,4

Totaal
Polen

Nationaliteit NL

0,4

0,4

0,9

PL

17,6

22,1

39,7

Overige

0,3

0,4

0,7

Ontbrekend 0,0

0,0

0,0

18,3

22,9

41,3

2,8

1,2

4,0

6,5

6,6

13,1

Ontbrekend 0,2

0,0

0,2

Totaal

9,4

7,8

17,2

Nationaliteit NL

25,4

18,0

43,4

DE

10,0

4,9

14,9

BE

8,3

6,1

14,4

PL

19,4

23,2

42,6

Overige

7,9

7,3

15,2

Ontbrekend 0,5

0,2

0,7

59,6

131,2

Totaal
Overige

Nationaliteit NL
Overige

Totaal

Totaal

Totaal

71,6

De meerderheid van de niet-ingezeten werknemers (54,6%) werkt voltijds. Deze verhouding komt
slechts gedeeltelijk naar voren wanneer de gegevens over de arbeidssituatie worden opgesplitst
naar nationaliteit en woonland (tabel 2). Waar inwoners van Duitsland, België en Overige landen
voornamelijk fulltime in Nederland werken, werken inwoners van Polen vaker op parttime basis. Ook
Nederlandse, Duitse, Belgische en Overige onderdanen werken vaker voltijds dan in deeltijd, terwijl
Poolse onderdanen eerder in deeltijd werken. Aangezien Polen, in tegenstelling tot Duitsland en
België, geen buurland van Nederland is, is een denkbaar scenario dat van een Poolse werknemer die
ingezeten is in Nederland voor seizoensarbeid en vervolgens terugkeert naar het woonland voor
andere werkzaamheden. Deeltijdwerkers zijn mogelijk bij uitstek verontrust over de 90%-regel,
omdat ze eerder ander werk of een andere bron van inkomsten hebben buiten Nederland. Daarmee
wordt het minder waarschijnlijk dat deeltijdwerkers 90% van hun totale inkomen in Nederland
verdienen. Zo betalen zij inkomstenbelasting over het deel van hun inkomen dat zij in Nederland
genieten, maar krijgen zij niet dezelfde aftrekposten als ingezeten werknemers en niet-ingezeten
werknemers die minstens 90% van hun inkomen in Nederland verdienen.
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Ook voor fulltime werknemers die belastingaangifte doen kan de 90%-regel gevolgen hebben. Het
inkomen wordt niet alleen berekend op basis van het salaris: niet-ingezeten werknemers overleggen
aan de Nederlandse autoriteiten een financiële verklaring van hun woonland, waarin ook inkomsten
uit vermogen (minus schulden) zijn opgenomen. Vooral in het buitenland verblijvende Nederlandse
onderdanen die in Nederland werken kunnen hierdoor worden getroffen, aangezien zij zeer
waarschijnlijk op de hoogte zijn van de Nederlandse belastingwetgeving. Een situatie is denkbaar
waarbij een Nederlander een pand in zijn/haar woonland koopt, in de veronderstelling te kunnen
profiteren van dezelfde hypotheekrenteaftrek als (Nederlandse) binnenlandse belastingplichtigen,
ook al verdient hij/zij minder dan 90 procent van zijn/haar wereldinkomen in Nederland. Deze
situatie is echter met ingang van 1 januari 2015 gewijzigd, waarbij personen die minder dan 90% van
hun wereldinkomen in Nederland verdienen niet langer profiteren van deze aftrekposten terwijl zij
wel loonheffing betalen. In het geval van zelfstandigen ziet het HvJEU deze wet als een schending
van de vrijheid van vestiging (art. 49 VWEU).226
Bovendien heeft de 90%-regel voor meer mannen dan vrouwen rechtstreekse gevolgen. Van alle
niet-ingezeten werknemers zijn 89 duizend (68%) man en 42 duizend (32%) vrouw. De verhouding
tussen mannen en vrouwen varieert niet significant tussen de woonlanden van de werknemers,
behalve voor ingezetenen van andere landen dan België, Polen en Duitsland (Afbeelding 1).
Bovendien zijn de meeste niet-ingezeten werknemers ouder dan 25 jaar (2,1% is tussen 15 en 25
jaar). 15,7% is tussen 25 en 45 jaar en 13,9% is ouder dan 45 en jonger dan 65. 0,7% is ouder dan 65
jaar. Zo heeft de wetgeving mogelijk vooral gevolgen voor werknemers van middelbare leeftijd, die
vaker een gezin met jonge kinderen hebben. Deze leeftijdsgroep investeert vaker in onroerend goed
maar kan niet meer profiteren van hypotheekrenteaftrek als het gezamenlijk inkomen uit Nederland
onder de 90%-drempel ligt. Zoals hierboven reeds gesteld, is het bij het interpreteren echter
belangrijk te erkennen dat de gegevens over de distributie van niet-ingezeten werknemers over de
leeftijdsgroepen onvolledig zijn.
Afbeelding 3. Sekseverdeling onder niet-ingezeten werknemers naar woonland

Men

Women
84.5%

69%

68%

67.5%
60%

40%
32.5%

31%

32%
15.5%

Germany
226

Belgium

Poland

Other

Total

HvJEU 16 oktober 2008, zaak C-527/06 (Renneberg), NTFR 2008/2144, jur. 2008, blz. I-7735.
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De 90%-regel heeft ook een verschillend effect per arbeidssector. 65,2% van de niet-ingezeten
werknemers is werkzaam in de commerciële dienstverlening, 17% in de industrie, 14,4% in de nietcommerciële dienstverlening en 3,4% in de landbouw (Afbeelding 2 geeft de absolute aantallen per
nationaliteit weer). De relatief kleine primaire sector telt voornamelijk Poolse staatburgers (81,1%).
De secundaire sector wordt gedomineerd door Nederlandse staatsburgers die buiten Nederland
werken (38,6%), maar telt ook een aanzienlijk aantal Duitse en Belgische staatsburgers (18,6% en
18,1% respectievelijk). De commerciële dienstensector, de grootste werkgever van niet-ingezeten
werknemers in Nederland, wordt gedomineerd door Poolse (42,8%) en Nederlandse (25,1%)
staatsburgers. In de niet-commerciële dienstverlening werken voornamelijk Nederlandse
staatsburgers (68,6%), gevolgd door Belgische burgers (19,4%). In deze sector werken maar
betrekkelijk weinig Duitse (6,9%) en Poolse (0,9%) staatsburgers.
Uitgesplitst in 20 NACE-sectoren, werkt de grootste groep van niet-ingezetenen (50.200) in
administratieve en ondersteunende diensten (NACE N), inclusief banen in de verhuur en leasing,
reisbureaus, callcenters, beveiliging en recherche, schoonmaak of kantooradministratie. Poolse
staatsburgers vormen veruit de meerderheid in deze groep: Deze beroepen worden uitgeoefend
door 33.600 Poolse staatsburgers. Nederlanders vormen hier met 3836 de op één na grootste groep.
De op één na grootste groep niet-ingezetenen (16.600) is werkzaam in de maakindustrie (NACE C).
Hier zijn de meeste werknemers Nederlands staatsburger (6400), gevolgd door Belgische (3500) en
Duitse (3200) staatsburgers. Handel (NACE G) is de derde sector voor niet-ingezeten werknemers
(14.000). De meeste banen in deze sector worden vervuld door Nederlandse staatsburgers (6900). In
alle andere sectoren werkt minder dan 10% van de niet-ingezetenen.
Afbeelding 4. Aantal niet-ingezeten werknemers per sector en per nationaliteit
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3.2 Mogelijke gevolgen van de KBB voor het grensgebied
Bij inzoomen op het grensgebied blijkt dat grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bijzonder relevant
is voor de Nederlandse grensgebieden (tabel 3). De 14 COROP-gebieden langs de Duits-Nederlandse
en Nederlands-Belgische grens bieden werk aan de meerderheid van de niet-ingezeten werknemers
(63,4%). De meesten van hen zijn Belgische en Duitse ingezetenen. Vandaar dat zij waarschijnlijk op
dagelijkse basis naar hun werk pendelen. Uit de kaart in afbeelding 3 blijkt dat de Zuid-Nederland
het meest profiteert van het vrije verkeer van werknemers binnen de EU. In vergelijking met andere
regio's, bieden de COROPS in deze provincie werk aan de meeste niet-ingezeten werknemers, zowel
in absolute zin als in verhouding tot de totale beroepsbevolking. Belgische ingezetenen werken
vooral in Zuid-Limburg (33%), Zuidoost-Noord-Brabant (19,7%) en West-Noord-Brabant (11,1%), alle
COROPS die een gezamenlijke grens met België hebben. Duitse ingezetenen werken meestal in
Twente (21,3%), Noord-Limburg (13,3%), Arnhem/Nijmegen (10,4%), Zuid-Limburg (9,7%) en de
Achterhoek (9,0%), alle regio's langs de Duits-Nederlandse grens.
Daarnaast bekleden Zuid-Limburg en Midden-Limburg een bijzondere positie omdat zij zowel aan
Duitsland als aan België grenzen. Zuid-Limburg is de regio met het grootste aantal niet-ingezeten
werknemers van Nederland (16.700). Slechts 20% van hen zijn Duitse ingezetenen en 76% woont in
België. Zuid-Limburg is tevens het COROP-gebied met het hoogste percentage niet-ingezeten
werknemers ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de regio. 6,63% van de totale
beroepsbevolking in dit gebied pendelt, voornamelijk vanuit België (5,25%), maar ook uit vanuit
Duitsland (1,35%) (afbeelding 3; zie tabel A3 voor details). Hoewel het aantal niet-ingezeten
werknemers relatief klein is in Midden-Limburg, is het toch een COROP-gebied met één van de
hoogste percentages niet-ingezeten werknemers ten opzichte van de beroepsbevolking (3,63%).
Vandaar dat de 90%-regel waarschijnlijk de positieve effecten van EU arbeidsmobiliteit in de
Nederlandse grensstreken vermindert. Terwijl sommige werknemers wellicht bereid zullen zijn te
verhuizen naar Nederland, kiezen anderen wellicht voor een andere werkgever om te profiteren van
de fiscale aftrekposten in hun woonland.
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Tabel 3. Niet-ingezeten werknemers per NUTS3/ COROP-gebied en in verhouding tot het totaal aantal
werknemers
NUTS1-regio (landsdeel)

NUTS3/COROP regio

Aantal (x1000)

%

Noord-Nederland

Oost-Groningen

0,6

0,5

Delfzijl en omgeving

0,2

0,2

Overig Groningen

0,7

0,5

Noord-Friesland

0,1

0,1

Zuidwest-Friesland

0,1

0,1

Zuidoost-Friesland

0,1

0,1

Noord-Drenthe

0,3

0,3

Zuidoost-Drenthe

1,5

1,1

Zuidwest-Drenthe

0,3

0,2

Noord-Overijssel

1,0

0,8

Zuidwest-Overijssel

0,2

0,1

Twente

8,0

6,1

Veluwe

2,1

1,6

Achterhoek

3,7

2,9

Arnhem/Nijmegen

5,2

4

Zuidwest-Gelderland

2,5

1,9

Flevoland

1,5

1,2

Utrecht

8,7

6,7

Kop van Noord-Holland

1,9

1,5

Alkmaar en omgeving

0,3

0,2

IJmond

0,6

0,5

Agglomeratie Haarlem

0,6

0,5

Zaanstreek

0,2

0,1

Groot-Amsterdam

5,9

4,5

Gooi en Vechtstreek
Agglomeratie Leiden en
Bollenstreek

0,4

0,3

1,7

1,3

Agglomeratie's-Gravenhage

2,0

1,5

Delft en Westland

2,0

1,5

Oost-Zuid-Holland

0,8

0,6

Groot-Rijnmond

6,4

4,9

Zuidoost-Zuid-Holland

2,3

1,8

Zeeuwsch-Vlaanderen

1,9

1,5

Overig Zeeland

0,8

0,6

West-Noord-Brabant

8,1

6,2

Midden-Noord-Brabant

4,7

3,6

Noordoost-Noord-Brabant

3,5

2,7

Zuidoost-Noord-Brabant

11,0

8,4

Noord-Limburg

11,2

8,6

Midden-Limburg

3,9

3

Zuid-Limburg

16,7

12,7

Ontbrekend

7,3

5,6

Totaal

131,2

100

Oost-Nederland

West-Nederland

Zuid-Nederland
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Afbeelding 5. Pendelende niet-ingezeten werknemers uit België (links) en Duitsland (rechts) als aandeel van de
totale beroepsbevolking per COROP/NUTS3 regio

Aandeel van Belgische pendelaars
in de totale beroepsbevolking

Aandeel van Duitse pendelaars
in de totale beroepsbevolking

4. Conclusies vanuit Euregionaal perspectief
4.1 Inhoudelijke conclusies
Deze effectbeoordeling identificeert en analyseert de populatie niet-ingezeten werknemers in
Nederland vanaf 1 december 2014 in het kader van de invoering van de Kwalificerende Buitenlandse
Belastingplicht (de 90% regel) in januari 2015. In totaal zijn er meer dan 130 duizend niet-ingezeten
werknemers. De 90%-regel heeft zeer waarschijnlijk gevolgen voor deeltijdwerknemers in Nederland
met een andere bron van inkomsten buiten Nederland die aangifte doen. Nederlandse staatsburgers
die vooral (maar niet uitsluitend) wonen in België of Duitsland en Poolse staatsburgers vormen de
belangrijkste groepen niet-ingezeten werknemers. Toch zijn er ook belangrijke groepen Duitse en
Belgische staatsburgers die wonen in hun eigen land en werken in Nederland voor wie de nieuwe
wetgeving mogelijk gevolgen heeft. Voor alle nationaliteiten geldt dat de meeste niet-ingezeten
werknemers werkzaam zijn in de commerciële dienstensector. Een aanzienlijk aantal Nederlanders
werkt echter in de openbare en sociale dienstensector alsmede in de maakindustrie. Poolse
staatsburgers vormen het grootste deel van de niet-ingezeten werknemers en hun aantal is het
hoogst in de commerciële dienstensector. Deze sectoren hebben mogelijk een daling van nietingezeten werknemers ervaren na het van kracht worden van de 90%-regel.
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Bovendien wordt het grensgebied sterk beïnvloed door de verschuiving van de optionele regeling
naar de kwalificerende 90%-regeling. Ruim 60 procent van alle niet-ingezeten werknemers is
werkzaam in de 14 COROP-regio's langs de Duits-Nederlandse en de Nederlands-Belgische grens.
Vele van deze niet-ingezeten werknemers pendelen vanuit België of Duitsland. Zuid-Limburg, de
COROP regio die werk biedt aan bijna 10 procent van alle niet-ingezeten werknemers, kan mogelijk
een afname tegemoet zien van EU-werknemers die niet in Nederland wonen. Zo vermindert de 90%regel waarschijnlijk de mobiliteit binnen de EU, vooral in het grensgebied. Terwijl de interpretatie
van de Schumacker doctrine door de Nederlandse wetgever bedoeld was om Europees recht om te
zetten in Nederlands recht, vormt de uitvoering ervan paradoxaal genoeg waarschijnlijk een inbreuk
op de beginselen van het Europese vrije verkeer van personen.
4.2 Vooruitzichten
Drie uitdagingen tijdens de gegevensverzameling maken deze effectbeoordeling slechts voorlopig en
ex-ante van aard. Ten eerste zijn op het moment van afronden van deze rapportage (11 augustus
2017) alleen de aangiftes voor het boekjaar 2014 volledig verwerkt. Niet-ingezeten
belastingplichtigen zijn verplicht een inkomensverklaring van hun woonland te overleggen om
belastingaangifte in Nederland te mogen doen. Als gevolg daarvan dienen ze hun belastingaangifte
relatief laat in, tot wel 3 jaar na het einde van het betreffende fiscale jaar. Als de 90%-regel van
invloed is op het besluit van niet-ingezeten werknemers om al dan niet in Nederland te werken, zal
dit waarschijnlijk niet meteen zichtbaar zijn na het ingaan van de wetgeving maar met één of twee
jaar vertraging. Derhalve zullen wijzigingen in de belastinggegevens pas vanaf het fiscale jaar 2016
zichtbaar zijn en dus niet volledig verwerkt zijn vóór 2019. Bijgevolg is een ex-post evaluatie alleen
mogelijk met een aanzienlijke vertraging. Voorspellingstechnieken op basis van gegevens van
belastingplichtigen uit voorgaande jaren kunnen wellicht voortijdige voorspellingen doen over de
inkomstenbelasting. Gebruikmaking van deze technieken zou echter in dit geval minder eenvoudig
kunnen zijn, omdat de veranderingen in de juridische omgeving van de KBB zorgen voor een
instabiel voorspellingsklimaat.
Ten tweede dient de informatie ter beoordeling van een eventueel ex-post effect van de nieuwe
belastingregeling relevante gegevens te omvatten over het inkomen van belastingplichtigen in
Nederland, hun woonland en eventuele derde landen. Belastinggegevens van niet-ingezetenen, in
het bijzonder over hun exacte inkomenssituatie, zijn echter niet gemakkelijk verkrijgbaar. Uit de
polisadministratie is het onmogelijk een onderscheid te maken tussen niet-ingezeten werknemers
die sociale premies en loonbelasting betalen maar geen inkomensverklaring indienen in Nederland
en hen die dat wel doen. Hoewel het CBS van de Belastingdienst de oorspronkelijke gegevens van
alle belastingplichtigen in Nederland ontvangt, zijn de relevante belastinggegevens van nietingezetenen alleen beschikbaar als ruwe gegevens waarop nog formattering, variabele selectie en
ID-encryptie (RIN) moet worden toegepast voordat zij toegankelijk zijn in de geharmoniseerde
output database (SSB). In de toekomst worden deze gegevens mogelijk beschikbaar gesteld,
waardoor een ex-post effectbeoordeling van de KBB op de grensoverschrijdende economie mogelijk
wordt, met medeneming van de arbeidsmarktdynamiek en de aantrekkelijkheid van de grensregio
voor werkgevers en werknemers. Van belang is dat de ruwe gegevens ook een variabele bevatten
die aangeeft of een niet-ingezetene de status van buitenlandse belastingplichtige heeft
aangevraagd. Wijzigingen in deze variabele zouden moeten worden bijgehouden in de tijd en in
verhouding tot het totale aantal niet-ingezeten werknemers om de gevolgen van de 90%-regel te
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kunnen beoordelen. Dit betreft niet-standaard werkzaamheden en vergt dus aanzienlijke middelen
en tijd, alsmede zorgvuldige planning. Een kwantitatieve beoordeling kan worden gecombineerd
met kwalitatieve interviews met HR-managers en medewerkers om hun ervaringen met de nieuwe
belastingregeling in kaart te brengen.
Ten derde wordt in dit dossier een minimale definitie van de term grensregio gehanteerd, die de
Duitse en Belgische gebieden langs de Nederlandse grens uitsluit. Deze informatie is bijzonder nuttig
bij het beoordelen of de effecten van de KBB sterker naar voren komen in de Euregio. Een meer
algemene effectbeoordeling zou bijvoorbeeld kunnen meenemen wat de implicaties van de
belastingregeling zijn voor de lokale woningmarkt in enkele gebieden die interessant zijn voor
grenswerknemers, zowel aan de Nederlandse kant van de grens als in Duitsland en België. Helaas
zijn er nog geen exacte adresgegevens beschikbaar van niet-ingezeten werknemers in hun
woonland. In de loop van 2017 zal het CBS echter de zogeheten niet-ingezetenen registratie binnen
het SSB beschikbaar stellen. Hierdoor kunnen toekomstige beoordelingen voor wat betreft de
identiteit van niet-ingezeten werknemers, hun fiscale situatie en hun woonland nauwkeuriger
worden uitgevoerd.
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5. Bijlage
Tabel A1. Aantal en aandeel van niet-ingezeten werknemers in COROP-gebieden langs de Belgische en
Duitse grens

COROP langs de
Duitse grens.

COROP langs de
Belgische grens.

Langs beide
grenzen

NUTS3/COROP regio

Geldig
Frequentie Percentage percentage

Oost-Groningen

0,6

0,5

0,5

Zuidoost-Drenthe

1,5

1,1

1,2

Noord-Overijssel

1,0

0,8

0,8

Twente

8,0

6,1

6,5

Achterhoek

3,7

2,9

3

Arnhem/Nijmegen

5,2

4

4,2

Noord-Limburg

11,2

8,6

9,1

Zeeuwsch-Vlaanderen

1,9

1,5

1,6

Overig Zeeland

0,8

0,6

0,7

West-Noord-Brabant

8,1

6,2

6,5

Midden-Noord-Brabant

4,7

3,6

3,8

Zuidoost-Noord-Brabant

11,0

8,4

8,9

Midden-Limburg

3,9

3

3,2

Zuid-Limburg

16,7

12,7

13,5

Overige COROP

45,4

34,6

36,6

Geldig totaal

123,9

94,4

100

Ontbrekend

7,3

5,6

Totaal

131,2

100

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

159

Tabel A2. Aantal en aandeel van niet-ingezeten werknemers per regio en arbeidssituatie
Arbeidssituatie
Fulltime
Zuid-Limburg

1,9

1,4

3,3

BE

7,1

5,6

12,7

PL

0,2

0,2

0,5

Overige

0,1

0,1

0,2

9,4

7,4

16,7

DE

0,8

0,5

1,4

BE

1,2

0,8

2,0

PL

0,2

0,2

0,4

Overige

0,1

0,1

0,2

2,2

1,7

3,9

DE

13,4

7,4

20,8

BE

0,5

0,3

0,8

PL

3,3

4,4

7,7

Overige

1,1

1,0

2,1

Subtotaal
COROP gebied langs de Duitse
grens

Subtotaal
COROP gebied langs de
Belgische grens

18,2

13,1

31,3

DE

1,1

0,5

1,6

BE

9,6

6,7

16,4

PL

2,8

3,9

6,7

Overige

1,0

0,9

1,9

14,5

12,0

26,5

DE

3,7

2,2

5,9

BE

3,5

2,6

6,0

PL

10,8

12,9

23,7

Subtotaal
Overige

Overige

5,7

4,1

9,8

23,6

21,8

45,4

DE

21,7

12,6

34,3

BE

22

16,3

38,4

PL

18,3

22,9

41,3

9,4

7,8

17,2

3,6

3,7

7,3

71,6

59,6

131,2

Subtotaal
Totaal

Overige
Ontbrekend

Parttime

DE

Subtotaal
Midden-Limburg

Totaal
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Tabel A3. Pendelaars uit België en Duitsland ten opzichte van de beroepsbevolking in de COROP-gebieden
Aandeel van niet-ingezetenen in de totale
beroepsbevolking
NUTS1-regio
Duitse
Belgische
(landsdeel)
NUTS3/COROP regio
ingezetenen
ingezetenen
Totaal
Noord-Nederland
1,06%
0,02%
1,08%
Oost-Groningen

Oost-Nederland

West-Nederland

Zuid-Nederland

Delfzijl en omgeving

0,28%

0,10%

0,38%

Overig Groningen

0,25%

0,03%

0,28%

Noord-Friesland

0,04%

0,01%

0,05%

Zuidwest-Friesland

0,04%

0,03%

0,07%

Zuidoost-Friesland

0,04%

0,01%

0,05%

Noord-Drenthe

0,23%

0,01%

0,24%

Zuidoost-Drenthe

1,86%

0,06%

1,92%

Zuidwest-Drenthe

0,35%

0,02%

0,37%

Noord-Overijssel

0,41%

0,03%

0,43%

Zuidwest-Overijssel

0,20%

0,02%

0,22%

Twente

2,79%

0,03%

2,82%

Veluwe

0,25%

0,05%

0,30%

Zuidwest-Gelderland

0,21%

0,16%

0,37%

Achterhoek

2,01%

0,03%

2,04%

Arnhem/Nijmegen

1,15%

0,08%

1,22%

Flevoland

0,06%

0,07%

0,13%

Utrecht

0,18%

0,22%

0,41%

Kop van Noord-Holland

0,06%

0,03%

0,09%

Alkmaar en omgeving

0,02%

0,02%

0,04%

IJmond

0,08%

0,03%

0,11%

Agglomeratie Haarlem

0,03%

0,04%

0,06%

Zaanstreek

0,03%

0,12%

0,15%

Groot-Amsterdam

0,07%

0,11%

0,18%

Gooi en Vechtstreek

0,06%

0,11%

0,16%

Agglomeratie‘s-Gravenhage

0,04%

0,12%

0,16%

Delft en Westland
Agglomeratie Leiden en
Bollenstreek

0,06%

0,10%

0,16%

0,02%

0,09%

0,12%

Oost-Zuid-Holland

0,08%

0,08%

0,16%

Groot-Rijnmond

0,10%

0,21%

0,31%

Zuidoost-Zuid-Holland

0,09%

0,25%

0,33%

Zeeuwsch-Vlaanderen

0,04%

4,69%

4,74%

Overig Zeeland

0,03%

0,31%

0,34%

West-Noord-Brabant

0,11%

1,50%

1,61%

Midden-Noord-Brabant

0,11%

1,16%

1,28%

Noordoost-Noord-Brabant

0,31%

0,21%

0,52%

Zuidoost-Noord-Brabant

0,27%

2,06%

2,32%

Noord-Limburg

3,38%

0,23%

3,62%

Midden-Limburg

1,49%

2,14%

3,63%

Zuid-Limburg

1,38%

5,25%

6,63%
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4. Vooronderzoeken
4.1 Euregionale mindset in twee Euregio's
Studentengroep van Fontys Hogeschool Venlo,
Coördinator Christopher Neller
Dit studentenonderzoek, uitgevoerd door een groep studenten van Fontys Hogeschool Venlo, ging
over de bekendheid van burgers met de Euregio's.227 Verder zijn hun kennis, denken en emotionele
houding ten opzichte van de buurlanden, instellingen, arbeidsmarkten e.d. geanalyseerd. Vandaar
de titel 'euregionale mindset’. De veronderstelling was dat de structuur, de algemene strategische
benaderingen en doelstellingen van een Euregio van invloed zouden kunnen zijn op de specifieke
mindset van de burgers. Zien we grote mindsetsverschillen binnen en tussen twee verschillende
Euregio's? De Euregio Maas-Rijn (EMR) en de euregio rijn-maas-noord (ermn) werden vergeleken in
dit opzicht. Hoe denken de burgers over de Euregio? Wat weten ze erover en is er een verband met
de genoemde verschillen? Het doel van de studie was het verzamelen van een aantal eerste
resultaten om verder onderzoek te stimuleren.
Hiervoor is in de twee bovengenoemde Euregio's een enquête gehouden om een eerste idee te
krijgen over de mindset van de inwoners. Met 204 respondenten was de steekproefgrootte van de
enquête relatief klein. De analyse kan daarom alleen worden beschouwd als een eerste indicatie
voor toekomstig onderzoek naar het onderwerp 'Euregionale mindset'.
Het vergelijken van de twee Euregio's is bijzonder interessant, omdat ze aanzienlijke verschillen
vertonen. In de eerste plaats is er sprake van een verschillende bestuursstructuur. De ermn omvat
uitsluitend partners uit Duitsland en Nederland, terwijl de EMR partners uit Duitsland, Nederland en
België omvat. In de ermn worden twee talen gesproken (Nederlands en Duits), en in de EMR zijn dat
er drie (Nederlands, Duits en Frans). Verder gaat het in de ermn bij de actieve belanghebbenden in
de organisatie om politici uit gemeenten en districten, naast vertegenwoordigers uit de Kamers van
Koophandel (Duitse Industrie- und Handelskammern (IHK)). Zij zijn de leden van de Euregionale
instelling en ze nemen o.a. samen besluiten over Europese subsidies voor grensoverschrijdende
projecten. Daarentegen is het niet het lokale niveau dat een belangrijke rol speelt in het EMR, maar
de provincies, naast de Belgische Gemeenschap en het Zweckverband Aken.
1. De Euregio's en Europese integratie
De strategieën van de Euregio Maas-Rijn en de euregio rijn-maas-noord zijn gebaseerd op het
Verdrag van Lissabon. De euregio rijn-maas-noord heeft de visie 2014-2020+ opgezet, die van kracht
is sinds 31 oktober 2013.228 In het voorjaar van 2013 heeft de Euregio Maas-Rijn zijn nieuwe
strategie EMR2020 gepresenteerd.229 De strategieën omvatten deels soortgelijke onderwerpen,
227

In plaats van de term 'Euregio' kan er ook gesproken worden over 'Euroregio'. In dit rapport wordt de term 'Euregio'
gebruikt. De term verwijst naar de instelling zelf, en niet naar het grensgebied dat door een bepaalde Euregio afgedekt
wordt (vgl. Giessen, van der, M. (2014), p.7)
228
euregio rijn-maas-noord, http://euregio-rmn.de/wp-content/uploads/2016/08/2015-03-17_euregioVision_Webversion.compressed.pdf (geopend op 1 juni 2017)
229
Euregio Maas-Rijn, http://www.euregio-mr.com/de/intern/pdf/EMR2020-D.pdf, (geopend op 1 juni 2017)
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maar de gevolgde strategie verschilt per Euregio.230 Beide Euregio's willen Europese-integratie
stimuleren en willen gezien worden als dynamische en creatieve Europese grensregio's.
Bij de vraag over open grenzen en de algemene perceptie van de EU, kwamen er interessante
verschillen tussen beide Euregionale gebieden naar voren in de antwoorden van de respondenten.
Uit de enquête bleek dat de respondenten in de EMR meer openstaan naar de EU dan die in de
ermn. In de EMR stonden vooral de Belgische respondenten het meest open naar de EU, gevolgd
door de Nederlanders en de Duitsers. Het verschil tussen de respondenten in de EMR en ermn is dus
tot op zekere hoogte het gevolg van het feit dat zich in de EMR meer op Europa gerichte Belgen
bevinden. Ook in de ermn waren de Nederlandse respondenten meer voor de Europese integratie
dan de Duitse respondenten. Aangezien beide Euregio's alleen vermelden dat ze de Europeseintegratie willen bevorderen, maar geen concrete doelstellingen opstellen, was het niet mogelijk om
een verband te leggen tussen de officiële doelstellingen van de Euregio's en deze bevindingen. In
beide strategische documenten wordt de algemene steun aan Europese integratie genoemd. Er zijn
echter interessante onderzoeksvragen voor toekomstig onderzoek: Zijn er echt verschillen die
verband houden met nationaliteit waar het gaat om de algemene steun voor Europese integratie in
de Euregio's? Of is er een sterk verband tussen een positieve Europese en Euregionale mindset?
In het Verdrag van Lissabon staat dat het verdiepen van de solidariteit van de volkeren met respect
voor hun geschiedenis, cultuur en tradities de sleutel tot succes is.231 Beide Euregio's ondersteunen
officieel de uitwisseling van culturele instellingen en willen de deelname bevorderen aan een
levendig Euregionaal cultureel programma. De respondenten van de enquête toonden vrij weinig
interesse in de publieke instellingen van de grensoverschrijdende regio's. In beide Euregio's maken
de respondenten nooit of zelden gebruik van de culturele instellingen en evenementen bij de buren,
zoals musea, bibliotheken, sportevenementen en fietsroutes. Dit zou erop kunnen wijzen dat de
inwoners in beide Euregio's niet echt gebruik maken van de culturele diversiteit van de
grensoverschrijdende regio. In toekomstige studies moet dit nader worden bekeken en moeten de
voorwaarden voor het stimuleren van culturele uitwisseling worden besproken.
Daarnaast is het waarschijnlijker dat de Nederlandse respondenten in beide Euregio's Duits en Frans
spreken (volgens hun eigen beoordeling), ook al is het op een middelmatig niveau, dan de andere
burgers. Verder hebben meer Belgische dan Duitse respondenten aangegeven dat ze redelijk
Nederlands spreken.
Uit de gegeven antwoorden bleek dat de Nederlandse respondenten in beide Euregio's naar eigen
zeggen Duitse literatuur lezen en Duitse webmedia gebruiken. De Duitse respondenten maken
daarentegen geen gebruik van Nederlandse (online) publicaties. Taalvaardigheid kan blijkbaar, niet
verbazingwekkend, leiden tot het gebruik van media en lezen van literatuur uit het buurland,
waardoor er uiteindelijk een positievere Euregionale houding ontstaat.

230

Nader beschouwd volgt de euregio rijn-maas-noord een geïntegreerde aanpak. De visie 2014-2020+ omvat de
onderwerpen agribusiness, industrie, logistiek, toerisme/recreatie/cultuur/sport, en arbeidsmarkt/onderwijs/talen. Ter
vergelijking: het rapport EMR2020 behandelt de thema's economie/innovatie, arbeidsmarkt/onderwijs/opleiding,
cultuur/toerisme, gezondheidszorg en veiligheid.
231
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A12016M000
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2. Werkgelegenheid en een grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Uit de onderzoeksresultaten blijkt een verband tussen taalvaardigheden en de perceptie van de
naburige arbeidsmarkt. Vooral de Nederlandse respondenten zien Duitsland als een land met
aantrekkelijke werkgevers en staan open voor grensoverschrijdende arbeid. Omgekeerd is dat
minder het geval. Uit twee rapporten blijkt dat er inderdaad een grensoverschrijdende arbeidsmarkt
bestaat. Interessant genoeg is er een evenwicht wat betreft het totale aantal werknemers van beide
landen.232 Tegelijkertijd vinden de Duitse en Nederlandse respondenten de Belgische arbeidsmarkt
niet erg aantrekkelijk. Niettemin blijkt uit de laatste cijfers (zie voetnoot 7) dat er bijna net zo veel
Nederlanders zijn die werken over de Belgische grens als over de Duitse grens. In verhouding tot het
totaal aantal werknemers uit de vergeleken landen werken er veel meer Belgische dan Duitse
inwoners over de grens in Nederland.233 In verder onderzoek moet nagegaan worden hoe de
perceptie van de naburige arbeidsmarkt in feite de arbeidsmobiliteit beïnvloedt.
Er zijn ook interessante verschillen ten opzichte van de twee Euregio's. De respondenten uit de ermn
staan gemiddeld gezien meer open voor een baan in het buurland dan die uit de EMR. In de ermn
noemen de respondenten interessante branches als reden om misschien in het buurland te gaan
werken. Daarentegen lijkt het stimuleren van duurzaamheid en innovatie positieve effecten te
sorteren in de EMR. Hier worden beide termen vaak genoemd als reden om in het buurland te
werken. In beide Euregio's zien de Duitse respondenten de Nederlandse bedrijven als duurzamer
(open voor groene technologieën e.d.) dan andersom. De Nederlandse respondenten beschouwen
Duitse bedrijven dan in het algemeen weer als innovatiever dan de Nederlandse bedrijven.
In toekomstig onderzoek zou kunnen worden nagegaan of enkele van de Euregionale projecten die
verband houden met bepaalde branches en bedrijfstakken inderdaad invloed hebben op de
perceptie van de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid.
3. Euregionale cohesie
Weten de burgers van de Euregio's in welke Euregio ze wonen? In beide Euregio's wist ongeveer 60%
van de respondenten het juiste antwoord. Daarnaast waren de Nederlandse respondenten beter op
de hoogte dan de overige. Dit was vooral het geval in de EMR, waar 77% van de Nederlandse, 54%
van de Duitse en 50% van de Belgische respondenten deze vraag juist beantwoordden. Dit is
opvallend, aangezien de Belgische respondenten degenen waren met de sterkste steun voor
Europese integratie. In dit geval houdt openheid voor Europese integratie en open grenzen niet
noodzakelijkerwijs verband met een diepgaande kennis van de eigen Euregio.
Is de Euregio als organisatie bekend bij de burger? Niet echt, volgens deze steekproef. Bijna geen
van de respondenten kende mensen die voor de Euregio werken of de Euregio vertegenwoordigen,
in beide grensregio's. Tot op zekere hoogte wekt dat meer verbazing in de ermn (euregio rijn-maasnoord) waar de gemeentelijke politici een belangrijke rol spelen. De Euregio's als organisatie zijn niet
232

Ongeveer 0,072% van alle Duitse werknemers pendelt naar Nederland voor het werk. Van alle Nederlandse werknemers
pendelt 0,074% over de grens naar Duitsland. Daarnaast is er een aantal mensen die over de grens zijn gaan wonen en
zowel in hun eigen land als in het nieuwe land werken. (Zie voor meer informatie: PBL (2015) Arbeidsmarkt zonder
grenzen, p. 10 en CBS- Internationaliseringsmotor 2016 – III Duitsland, p. 25)
233
Er zijn 4800 personen die vanuit Nederland naar België pendelen vs. 5100 Nederlanders die de grens naar Duitsland
oversteken. Het percentage Duitsers dat de grens oversteekt om te werken in Nederland is ongeveer 0,072%, terwijl 0,39%
van de Belgen de grens oversteekt om te werken in Nederland (zie rapporten onder voetnoot 6).
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echt bekend bij de respondenten. Blijkbaar helpt zelfs de betrokkenheid van lokale politici (bijv.
burgemeesters) in de Euregionale organisaties niet bij de vergroting van het bewustzijn.
Daarnaast heeft bijna niemand van de respondenten een evenement bijgewoond dat was
georganiseerd door de Euregionale organisaties. Daarom is het heel interessant om onderzoek te
doen naar de vraag hoe de Euregio's – als organisaties en met hun prominente leiders – burgers
bereiken, en of en hoe ze het Euregionale denken kunnen bevorderen door het organiseren van
eigen activiteiten. Volgens de antwoorden uit deze Euregionale steekproef zijn de Euregio's als
organisaties niet erg zichtbaar.
De respondenten werd ook gevraagd naar hun perceptie van de Euregionale samenwerking, hun
vertrouwdheid met Euregionale steden, hun gevoel erbij te horen en of ze zich thuis voelden in de
Euregio. Uit de resultaten bleek dat de algehele Euregionale cohesie (als een mengeling van
verschillende aspecten) wordt beoordeeld als enigszins groter door respondenten uit de EMR dan
die uit de ermn. In beide Euregio's noemden de Nederlandse respondenten een sterkere relatie met
de Euregio en een sterkere Euregionale cohesie. In het geval van de EMR bleek uit het onderzoek dat
de perceptie van de Euregionale samenhang bij de Nederlandse en Belgische respondenten
aanzienlijk sterker was dan die bij de Duitse. Ook in de ermn wijzen de antwoorden van de Duitse
respondenten op minder Euregionale genegenheid dan die van hun Nederlandse buren.
Op de vraag of ze zich thuis voelden in de Euregio, gaven de respondenten uit de EMR gemiddeld
genomen een lager cijfer in vergelijking met de respondenten uit de ermn.
Conclusies
Dit studentenproject heeft aangetoond dat het de moeite waard is om een breder onderzoek te
starten over de Euregionale mindset. Volgens de resultaten uit deze vrij kleine steekproef is het
interessant om te kijken naar de perceptie van Euregio's bij mensen van verschillende
nationaliteiten. Uit het onderzoek blijkt dat nationaliteit ook in grensoverschrijdende regio's nog
steeds een doorslaggevende factor vormt bij de perceptie van de Euregio. Er zijn ook aanwijzingen
dat het zeer moeilijk is om verbanden te vinden tussen de verschillende bestuursstructuur van de
Euregio's en de specifieke mindset van burgers die in deze Euregio's wonen. Dit komt wellicht
doordat de Euregio meer gezien wordt als geografisch dan als politiek concept. Voor toekomstige
onderzoeksprojecten is het belangrijk om de vraag op te nemen of de Euregio's (als organisatie) en
de politieke figuren ervan werkelijk zo weinig zichtbaar zijn bij de burgers. En zo ja, dan zou het
interessant zijn om te analyseren of dit een probleem is voor het idee van een wijdverbreide
Euregionale mindset.
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Ex-ante analyse van de
gegevensbescherming in Limburg
4.2

effecten

van

de

algemene

verordening

Studentenproject van Martin van Rooij, Universiteit Maastricht
In dit project heeft een student van de Universiteit Maastricht een vooronderzoek gedaan naar de
mate waarin het bedrijfsleven zich bewust is van de algemene EU-verordening
gegevensbescherming in Limburg. Het doel was nagaan of de invloed van de verordening op
ondernemingen in het grensgebied al kan worden beoordeeld.
De algemene verordening gegevensbescherming,234 hierna aangeduid als AVG, bevat belangrijke
veranderingen in de gegevensverwerkingsprocedures voor publieke en private organisaties in de EU.
Vanwege haar brede en extraterritoriale reikwijdte kan de verordening ook van toepassing zijn op
organisaties in het buitenland. De AVG omvat een breed scala aan veranderingen met betrekking tot
de beveiliging van persoonsgegevens in de EU. Aangezien de verordening op 25 mei 2018 in werking
treedt, moeten ondernemingen en overheden zich voorbereiden op de deadline.
Na jaren van voorbereiding heeft het EU-Parlement de AVG op 14 april 2016 goedgekeurd ter
vervanging van de Richtlijn 95/46/EG inzake gegevensbescherming. De AVG is ontworpen als
verordening om de gegevensbeschermingswetgeving in de Europese Unie te harmoniseren. De AVG
bevat echter een aantal openingsclausules waardoor de lidstaten speelruimte krijgen bij het besluit
hoe ze de specifieke bepalingen van de AVG precies implementeren. Verder raakt de AVG aan
verschillende nationale rechtsstelsels, wat kan leiden tot mogelijke verschillen in de wetgeving van
verschillende lidstaten. Daarom is en wordt de AVG niet volledig eenduidig geïmplementeerd in de
hele EU. De vraag is of deze tegenstellingen kunnen leiden tot onzekerheden voor organisaties met
meerdere grensoverschrijdende activiteiten.
In het bijzonder is in het onderzoek getracht een voorlopige voorspelling te doen over mogelijke
effecten die de AVG heeft en gaat hebben op het Nederlandse bedrijfsleven in het grensgebied van
Nederlands Limburg.
Volgens de formulering in de AVG richt de verordening zich op:
meer rechten van individuen, een sterkere interne markt van de EU, een betere handhaving
van de regels, stroomlijnen van internationale overdracht van persoonsgegevens, en het
instellen van mondiale gegevensbeschermingsnormen.
Het belangrijkste argument voor een samenhangende benadering voor de gegevensbescherming in
de EU is het ontrafelen en harmoniseren van de verschillende regels en voorschriften die in de hele
Unie zijn ontstaan. De ideale situatie voor het bedrijfsleven in elk land is een gemeenschappelijke
aanpak zonder administratieve rompslomp, zoals beschreven in de doelstellingen van de Commissie:
“Organisaties hebben alleen te maken met één nationale gegevensbeschermingsautoriteit in het EUland waar zij hun hoofdvestiging hebben. Ook personen kunnen verwijzen naar de

234

Verordening (EU) 2016/679
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gegevensbeschermingsautoriteit in hun land.”235 Enkele van de basisverplichtingen van de
verordening hebben onder andere betrekking op de benoeming van een functionaris voor
gegevensbescherming in specifieke gevallen, de aanvaarding van bindende bedrijfsregels en
modelclausules voor het doorgeven van persoonsgegevens aan landen buiten de EU als een van de
middelen om persoonsgegevens van de EU door te geven aan derde landen, en de invoering van een
regeling voor de aanvaarding van gedragscodes.
De bevindingen zijn gebaseerd op interviews met bedrijfsleiders in de regio, evenals deskundigen
over de AVG in Limburg. Er zijn in totaal 23 interviews uitgevoerd. Vanwege de gevoelige informatie
die is besproken, zijn alle ondervraagden echter overeengekomen deel te nemen op voorwaarde dat
hun commentaar anoniem wordt besproken.
Hoewel de AVG een verordening is en derhalve in de gehele EU op geharmoniseerde wijze moet
worden geïmplementeerd, stellen veel bepalingen uit de zogeheten openingsclausules in de AVG de
nationale wetgevers in staat om uitzonderingen op de regel te implementeren. Dit soort verschillen
tussen landen kunnen leiden tot belemmeringen. Het probleem van de naleving van de
gegevensbeschermingswetgeving is dus omstreden voor het bedrijfsleven en de deskundigen. De
bedrijfsvertegenwoordigers en deskundigen op het gebied, met wie de 23 kwalitatieve interviews
zijn afgenomen,236 maakten slechts een klein deel uit van de vele bedrijven waarmee contact is
opgenomen. Veel bedrijven weigerden deel te nemen aan dit onderzoek. Het is waarschijnlijk dat de
bedrijven waar men het niet wilde hebben over de mate waarin ze zich hielden aan het
gegevensbeschermingsbeleid, zich ervan bewust waren dat hun normen ondermaats waren.
Resultaten uit de interviews
Misschien wel het meest opvallende aspect dat veel deskundigen op het gebied herhalen, is
vooralsnog het gebrek aan implementatie van de AVG in alle verschillende sectoren. Op het moment
van de interviews hadden bedrijven minder dan een jaar voordat de AVG in de hele EU van
toepassing zou worden. Een van de redenen waarom bedrijven geen haast leken te hebben met de
benodigde wijzigingen, is dat ze niet voldeden aan de huidige wetgeving, die voorafgaat aan de AVG.
“De meeste bedrijven in de regio houden zich niet aan de oude regels, waarom zouden ze
dan voldoen aan de AVG? Boetes geven is het enige dat werkt om bewustzijn te creëren.”
-Anonieme respondent

Andere bedrijven zijn begonnen met het creëren van bewustzijn, dat wil zeggen dat ze zijn begonnen
met de implementatie, wat leidt tot naleving op de langere termijn. Daarbij ging het voornamelijk
om nieuwere bedrijven die actief zijn in de onlinemediasector, en die dus dichter bij het actuele
debat staan.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_en.htm
Bedrijven uit verschillende sectoren: privacyconsultants en -deskundigen, bedrijven uit de auto-industrie,
transportbedrijven, marketingbedrijven, zorgverleners, app-bouwers, diverse technologische start-ups, aannemers.
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Bij de vraag over de uitzonderingen waardoor verschillende lidstaten de AVG op verschillende
manieren mogen implementeren, leek geen van de respondenten zijn bezorgdheid te uiten. In feite
gaven de respondenten aan dat de huidige richtlijn veel meer uitzonderingen bevat, en dat ze
daardoor niet weerhouden worden van grensoverschrijdende handel.
Het vooronderzoek was ook bedoeld om bedrijven te vragen naar hun positieve verwachtingen en
de voordelen van de verordening. Vanwege het bovengenoemde gebrek aan bewustzijn bij de
ondervraagde bedrijven konden ze niet goed beoordelen voor zichzelf of de regeling voor hun bedrijf
gunstig gaat uitpakken.
Een van de aspecten die naar voren kwamen, was dat samenwerking tussen bedrijven invloed kan
hebben omdat er vooralsnog niet nauwgezet wordt gehandhaafd door de
gegevensbeschermingsautoriteiten. Vooral Duitse bedrijven zijn zich veel beter bewust van
privacyproblemen en zouden dus in het vervolg potentiële zakenpartners kunnen weigeren als die
partners niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming aanhouden.
Het gebrek aan voorbereiding is zorgwekkend, aangezien er te verwachten valt dat een meerderheid
van de activiteiten in de regio niet aan de AVG zal voldoen bij het naderen van de deadline. Het was
ook interessant om op te merken dat geen van de geïnterviewde bedrijven in contact stond met de
betreffende gegevensbeschermingsautoriteit.
Aangezien de lidstaten over enige vrijheid beschikken wat betreft bepaalde specifieke aspecten van
de implementatie van de AVG, werd verwacht dat er enige problemen zouden kunnen optreden bij
de samenwerking met bedrijven over de grens. Toch heeft geen enkele van de respondenten
aangegeven dat hij hier nadeel door ondervond. Er zijn deskundigen die zeggen dat dit misschien
komt doordat ze nog niet volledig beseffen wat de effecten zijn en wat de verordening allemaal
behelst. Anderen wijzen erop dat veel van deze uitzonderingen zo specifiek van aard zijn dat slechts
een zeer kleine groep bedrijven hiermee te maken krijgt.
Conclusies
Veel van de ondervraagde bedrijven nemen
nog steeds geen passende maatregelen met
betrekking tot de verplichtingen van de
verordening en zijn zich niet volledig bewust
van de gevolgen. Ze vinden het lastig om de
nodige maatregelen te treffen. Dit betekent
met name dat ze geen duidelijk beeld hebben
van de positieve of negatieve effecten van de
verordening op hun eigen bedrijf waar het
gaat om grensoverschrijdende bedrijvigheid.

“Als de overheid niet streng optreedt tegen de
bedrijven die de AVG niet implementeren, gaan
ze (deze bedrijven) zich alleen aan de regels
houden als er een bepaalde norm wordt
opgesteld door het internationale zakenleven.
De angst om de boot te missen is groter dan het
risico op een boete.”
-Anonieme respondent

Uit dit vooronderzoek is gebleken dat vervolgonderzoek naar de uiteindelijke situatie van de
bedrijven in de hele Euregio nodig is om te kunnen beoordelen in hoeverre het bedrijfsleven is
voorbereid op de deadline. Er zijn aanwijzingen dat dit met name relevant kan zijn voor bedrijven die
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zaken doen met Duitse tegenhangers. Als hun Duitse tegenhangers al voldoen aan de AVG,
verwachten die wellicht een soortgelijke norm van hun potentiële zakelijke partners wat betreft het
voldoen aan de AVG. Als bedrijven in de provincie Limburg niet voldoen aan de strenge normen van
de AVG, willen andere bedrijven er mogelijk geen zaken mee doen. Het is interessant om een goede
analyse uit te voeren van Nederlandse, Duitse en Belgische bedrijven in de grensregio's.
De antwoorden van de weinige bedrijven zijn tot op zekere hoogte alarmerend: de meeste bedrijven
zijn waarschijnlijk niet op tijd gereed voor de volledige implementatiedatum op 25 mei 2018.
Verrassend genoeg blijkt dit vooralsnog geen bezwaar voor de betreffende bedrijven.
Of dit nu komt omdat ze niet zoveel last zullen hebben van de wijzigingen, of omdat ze zich de
verregaande gevolgen alleen zullen realiseren als ze met grote problemen geconfronteerd worden,
is nog maar de vraag. Uit het vooronderzoek is gebleken dat er verder onderzoek nodig is om ook
het scenario te voorkomen waarin te veel bedrijven de grensoverschrijdende bedrijvigheid in gevaar
brengen.
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