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1. Inleiding
1.1.

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.
ITEM is de spil van wetenschappelijk onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en
opleidingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit. Een van ITEM’s
onderzoeksactiviteiten waarmee een wetenschappelijke bijdrage wordt geleverd aan
grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking is de ontwikkeling en toepassing van een
jaarlijkse grenseffectenbeoordeling.
ITEM’s instrument ‘grenseffectenbeoordeling’ heeft tot doel 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 grenseffectenbeoordeling 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 2016 en
beschrijft de beoordeling van tien verschillende dossiers. De focus ligt in 2016 hoofdzakelijk op de
beoordeling van effecten voor grensregio’s van reeds in werking getreden beleid of wetgeving
(EU, nationaal, regionaal) (ex post) en het benoemen van gewenste of ongewenste effecten voor
grensregio’s. Daarnaast zijn ook twee voorstellen van de Europese Commissie in deze eerste
grenseffectenbeoordeling meegenomen die ex ante worden geanalyseerd (detacheringsrichtlijn
en het spoorpakket).
Aangezien deze grenseffectenrapportage de eerste is die door ITEM wordt uitgevoerd sinds haar
oprichting in 2015, ging het bij de ontwikkeling van het instrument ‘grenseffecten beoordeling’
ook om het ontwikkelen van een bepaalde aanpak en het definiëren van de doelstelling van de
grenseffectentoets. Dit rapport is derhalve ook een uitnodiging om over het instrument en de
verdere doorontwikkeling te discussiëren.
In 2016 zijn vooral nationale onderwerpen door ITEM onderzocht die aan de Nederlandse grens
tot veel discussies leiden, zoals het nieuwe belastingverdrag Nederland (NL)-Duitsland (DE) of de
nationale toepassing van erkenning van diploma’s. Het gaat in de grenseffectenrapportage 2016
derhalve vaak om wetgeving die net in werking is getreden, maar waar de gevolgen nog niet
eenvoudig in beeld kunnen worden gebracht. Het nieuwe belastingverdrag tussen Duitsland en
Nederland en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor pensioenen van voormalige mobiele
werknemers, waaronder ook grensarbeiders, zijn hier een voorbeeld van.

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM
www.maastrichtuniversity.nl/item

1

Grenseffectenrapportage 2016 - Inleiding

Het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland is op 1 januari 2016 in werking
getreden, echter de eerste belastingaangiftes zijn nog niet ingediend. Er is wel meer
bekend over de mogelijke gevolgen, maar gezien de ontbrekende harde cijfers (meer of
minder belasting op het loon of het pensioen van (voormalige) mobiele werknemers) blijft
het een analyse tussen ex ante en ex post. Toch zag ITEM de noodzaak dit onderwerp te
onderzoeken, daar grensarbeiders, mobiele werknemers en adviseurs (in front-offices) met
vragen geconfronteerd worden.
Ook de manier waarop lidstaten van de Europese Unie de Europese richtlijnen hebben omgezet
en dit zichtbaar is geworden in de (nationale) praktijk heeft ITEM in enkele dossiers onderzocht.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij het dossier waarin de praktijk van erkenning van diploma’s in
België, Duitsland en Nederland en de effecten geanalyseerd is. In bepaalde dossiers is het
beoordelen van grenseffecten aldus niet beperkt gebleven tot een analyse van wetgeving. Het
beleid van uitvoeringsinstanties, administratieve capaciteiten en regels kunnen namelijk evenzo
een belemmerende of positieve werking hebben en zijn derhalve in enkele dossiers ook
onderzocht.

1.2.

Voor wie is deze grenseffectenbeoordeling bedoeld?

De grenseffectenbeoordeling 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 grenseffectenbeoordeling 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, waardoor tijdige bijsturing tijdens het parlementaire wetgevingsproces
mogelijk is in de vorm van aanpassing van een wetsvoorstel.
Grensregio’s zijn in dit geval institutioneel, bijvoorbeeld de Euregionale partners op
verschillende bestuurlijke niveaus. Maar grensregio’s zijn uiteraard ook organisaties en
burgers, bijvoorbeeld zij die actief zijn op het gebied van grensoverschrijdende
samenwerking.
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. Voor de lidstaten of regionale wetgever kan de rapportage evenzo 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 in deze eerste grenseffectenbeoordeling 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 recente enquête van de Europese Commissie
laat zien dat veel grensregio’s problemen op het gebied van arbeidsmobiliteit ervaren1. De
oorzaak van deze problemen komt 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 diverse belemmeringen door de manier waarop lidstaten EU-recht hebben
geïmplementeerd, 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.
Meer grenseffectentoetsen
De grenseffectentoets 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 danwel 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 dan 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.
Nationale overheden hebben moeite om structureel grenseffectenbeoordelingen in hun eigen
kader van effectentoetsen te integreren. Sinds een aantal jaren voert de Nederlandse regering en
de Tweede Kamer een discussie over de invoering van een grenstoets voor nationale wetgeving
en beleidsinitiatieven. Actueel hierin is dat er een nieuw initiatief van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken ligt dat zou moeten waarborgen dat grenseffecten beter worden mee
genomen in voorstellen van de verschillende vakdepartementen. Het zou een belangrijke stap zijn
wanneer meer wetgevers (nationaal of regionaal) gevolgen voor grensregio’s mee zouden nemen
in hun overwegingen.
1

DG Regio 2016: Overcoming Obstacles in Border Regions. Summary Report on the Online consultation, 21 September 21 December 2015.

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

3

www.maastrichtuniversity.nl/item

Grenseffectenrapportage 2016
Methode

Toch ligt het niet in de lijn der verwachting dat een vakdepartement 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 een van de bouwstenen kunnen zijn voor een nationale analyse, om de
gevolgen van wetgeving en beleid beter in beeld te brengen.
Grensregio’s hebben wel de behoefte aan een structurele analyse maar het ontbreekt ze vaak aan
de tools en know-how. De Nederlandse Provincie Limburg – een grensregio par excellence - heeft
sinds een aantal jaren echter deze problematiek in Den Haag op de agenda gezet en met de
presentatie van een eigen grenseffectenbeoordeling in 2013/14 (Panteia, Grenseffectentoets2) de
discussie bevorderd.
ITEM’s grenseffectentoets zou een bijdrage kunnen leveren aan specifieke analyses voor
grensregio’s en als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. ITEM’s eerste
grenseffectenbeoordeling is derhalve ook een oproep om te komen tot een situatie waarin ook
andere grensregio’s een jaarlijkse grenseffectenbeoordeling nastreven. 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 belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan de evaluaties uitgevoerd door nationale en regionale overheden en wetgevers.

2

Bangma, Klaas: Grenseffectentoets 2014. Update van de toets van april 2013. Panteia, 2014.
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Tabel 1: Effecten beoordeling – verschillende instrumenten
Instrument

Toepassing

Besluitfase

Doelstelling/focus

Europese Commissie

Regulatory Impact
Assessment

Toetsing van een
Commissie voorstel
voor een
beleidsstrategie of
wetgeving

Kosten-baten analyse,
werkgelegenheid,
Europese concurrentie,
duurzaamheid,

Discussie over
grenseffecten toetsing
voorafgaand aan
nationale/Europese
wetgeving/beleid

Nationaal Ex Ante

Afstemming nationaal
beleid/grenssituatie,

Voornemen: toetsen van
grenseffecten van
provinciale besluiten

Ex ante

Voorkomen van negatieve
grenseffecten door
provinciaal beleid

Toetsen van territoriale
effecten van EU
wetgeving

Ex ante

Het verbeteren van de
impact assessments van
de Europese Commissie en
de lidstaten

EURO Institut/Center
for Cross Border
Studies, Impact
Assessment Toolkit for
cross-border
cooperation

Toetsen van
grensoverschrijdende
projecten/beleid

Ex ante

Het verbeteren van
projecten, programma’s

ITEM

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

Ex ante en ex post

Het in kaart brengen van
negatieve effecten van
wetgeving en beleid op de
grensmobiliteit in brede
zin

Nationale Regering
Nederland

Provincie Limburg
Interne grenstoets
ESPON Quickscan
ARTS
Territorial Impact
Assessment

Annual cross-border
impact assessment

Onderdeel van een
voorstel van
vakdepartementen

Territoriale dimensie (tot
nu toe bescheiden)

Afstemming omzetting
Europees recht op
omzetting in buurlanden

(Focus in 2016 op regio
BE/NL/DE)
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2.2

Methodische vraagstellingen

Wat is een grensregio?
Het onderzoeksgebied van deze effectenbeoordeling in bredere zin zijn de grensregio’s langs de
Duitse/Nederlandse/Belgische grens. Dit onderzoeksgebied zou kunnen worden gedefinieerd
zoals dat door het Nederlandse CBS3/PBL4 gedaan is in het onderzoek “Arbeidsmarkt zonder
grenzen” uit 20155, namelijk Nuts 3 gebieden6 direct aan de grens (in Duitsland: ‘Landkreise’) of
met een bepaalde afstand tot de grens. Nadeel van deze definitie is dat deze grensregio’s puur
nationaal gedefinieerd zijn. Anders dan Euregio’s of stedelijke samenwerkingsverbanden zijn deze
grensregio’s geen grensoverschrijdende politieke entiteit. 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
grenseffectenbeoordeling in eerste instantie niet de grensregio, maar de grensoverschrijdende
Euregio.
Zoals eerder aangegeven was het binnen sommige dossiers van ITEM’s grenseffectenrapportage
belangrijk de definitie van “grensregio” verder te definiëren.
In het geval van het INTERREG dossier, zijn dat bijvoorbeeld de geografische gebieden van
de drie INTERREG programma’s, die niet hetzelfde zijn als de Euregio’s of gebieden van
Nuts 3 aan de grens.
De gevolgen van een belastingverdrag Nederland-Duitsland zijn in eerste instantie
onderzocht voor de Duits-Nederlandse verhoudingen en Duits-Nederlandse mobiele
werknemers die in de grensstreek wonen. Maar het nieuwe verdrag heeft ook effect op
mensen die met pensioen zijn en verhuisd, en plotseling buiten de Euregio’s leven.
Toenmalige mobiele werknemers kunnen zo ook, onafhankelijk van de geografische
afbakening, met het belastingverdrag van doen hebben. Ook kunnen deze indirecte
effecten weer invloed uitoefenen op de Euregionale situatie.
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. Veel Euregionale samenwerkingsverbanden hebben de laatste jaren
gemeenschappelijke visiedocumenten met beleidsdoelstellingen ontwikkeld, zoals de “EMR 2020”
strategie van de Euregio Maas-Rijn. Bij een aantal dossiers van ITEM’s grenseffectenrapportage
was het mogelijk het perspectief en de doelstellingen van grensoverschrijdende regio’s als
benchmark voor gewenste of ongewenste effecten te hanteren.
3

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Nederlands Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
5
Weterings, A. & G. van Gessel-Dabekaussen (2015), Arbeidsmarkt zonder grenzen, Den Haag: PBL.
6
Nuts 3 gebieden zijn voor Nederland gelijk aan de COROP-gebieden; https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederlandregionaal/gemeente/gemeenten-en-regionale-indelingen/nuts-regionale-indeling-voor-europese-statistieken
4

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

6

www.maastrichtuniversity.nl/item

Grenseffectenrapportage 2016
Methode

Voor sommige onderwerpen werd aan de geografische afbakening een element toegevoegd. Zo is
arbeidsbemiddeling georganiseerd in arbeidsmarktregio’s (UVW) en in Duitsland in
Arbeitsmarktbezirke (Bundesagentur für Arbeit). Dus het werk van UVW en Duitse en Belgische
partners speelt zich langs de grens af in regio’s die niet precies de bestaande Euregio’s afbeelden.
Daarom zijn ook grensoverschrijdende doelstellingen van deze partners gedefinieerd naast de
geografische grenzen van de arbeidsmarktregio’s aan en over de grens.

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-effectenbeoordeling spitst zich, per dossier, toe op (een van) 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.).
ITEM heeft dit jaar de nadruk gelegd op de thema’s 1. Burgerschap en 3. Euregional cohesie.
Uiteraard is het voor de politiek in grensregio’s ook van belang kennis te hebben over wetgeving
of beleid dat de grensoverschrijdende concurrentiekracht van een grensoverschrijdende regio
(thema 2) aantast of versterkt. Toch laten de juridische onderwerpen van dit jaar zien, dat het bij
verdragen of wetgeving die net in werking zijn getreden, nauwelijks mogelijk is de korte-termijn,
laat staan lange-termijn effecten op de Euregionale economie te schetsen. Dat geldt evenzo voor
een ex ante analyse van een voorstel van de Europese Commissie.
Het is daarentegen wel mogelijk een discussie op te roepen over de mogelijke effecten voor
individuele posities van werknemers of werkgevers. In een aantal van de beoordelingen werd
onderzocht, welke effecten wetgeving - of de toepassing daarvan - heeft op de vrijheden van
burgers en ondernemingen in een grensoverschrijdende context (thema 1). In hoeverre zijn
maatregelen in strijd met de principes van non-discriminatie zoals beschreven in het EU verdrag
of gedefinieerd door richtlijnen, verordeningen en jurisprudentie. Dat is een andere aanpak dan
bijvoorbeeld in de Panteia studie uit 2013/20147, waar het in eerste instantie om concrete
economische gevolgen ging.
ITEM heeft dit jaar ook gekeken naar de gevolgen van wetgeving voor de Euregionale cohesie
(thema 3). Welke effecten heeft beleid of wetgeving op de Euregionale samenwerking of de
Euregionale governance structuur? Dat speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de beoordeling
van de programmering en het management van de nieuwe INTERREG programma’s of bij de
beoordeling van de capaciteiten van het Nederlandse UWV op het gebied van
grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling.
Zoveel als mogelijk hebben de ITEM-onderzoekers op elk onderwerp getracht te beschrijven wat
de gevolgen zijn bezien vanuit de twee hiervoor benoemde thema’s (burgerschap 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 Euroregio, van
een zeer mobiele grensoverschrijdende arbeidsmarkt, kon evenzo van toepassing zijn.

7

Bangma, Klaas: Grenseffectentoets 2014. Update van de toets van april 2013. Panteia, 2014.
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Ten slotte formuleerden de onderzoekers indicatoren waarmee getoetst kon worden of
wetgeving of andere regels ‘good practice’ mogelijk maken dan wel belemmeren.
Heel inzichtelijke indicatoren zijn bijvoorbeeld op het gebied van diploma-erkenning, de
kosten, de duur, de eenvoud en toegankelijkheid van procedures en instanties.
Tabel 2: Voorbeelden van principes, benchmarks en indicatoren
Doelstelling/principes
Europese Integratie,
Europees Burgerschap,
Non-discriminatie

Good practice/benchmark
Geen grenscontroles, open
arbeidsmarkt, makkelijke
erkenning diploma’s, goede
afstemming sociale zekerheden,
belastingen

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

Regionale
concurrentiekracht,
Duurzame ontwikkeling
grensregio

Grensoverschrijdende initiatieven
vestiging bedrijven, Euregionale
arbeidsmarkt strategie,
grensoverschrijdende ruimtelijke
planning

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

Grensoverschrijdende
samenwerking/”Good
Governance”,
Euregionale cohesie

Functioneren van
Grensoverschrijdende diensten,
samenwerking organisaties,
afstemmingsprocedures,
verenigingen

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 grenseffectenbeoordeling 2016

ITEM heeft eind 2015/begin 2016 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.
Gerelateerd aan ITEM’s focus voor 2016 en 2017 werden de professionals en ambtenaren
gevraagd hoofdzakelijk kwesties op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmarkt- en
mobiliteit aan te dragen, die bovendien een juridische component hadden. In volgende
grenseffectenrapportages van ITEM’s hand zal (opnieuw) bekeken worden of economische
vraagstukken diepgaand onderzocht kunnen worden. Grondig onderzoek op dit terrein wordt op
dit moment belet vanwege het onvoldoende of niet beschikbaar hebben van
grensoverschrijdende economische cijfers en data.
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ITEM benadrukt het belang en noodzaak van grensoverschrijdende data en zou er graag
voor pleiten, samen met het CBS en andere partners, te komen tot een structureel
monitoren en verzamelen van (meer) grensoverschrijdende cijfers.
Naar aanleiding van ITEM’s uitgezette enquête zijn 40 inzendingen ontvangen van diverse
partners (grensinfopunten, regionale overheden, Euregio’s, vakbonden). Ook via andere kanalen
werpen onderwerpen aangedragen. Na een screening van de ingezonden dossiers en thema’s
werden tien onderwerpen gekozen. Voor deze keuze maakte de, door ITEM opgerichte,
werkgroep grenseffectenrapportage bestaande uit medewerkers van diverse ITEMpartnerorganisaties, gebruik van een analysetool. Zo heeft ITEM’s werkgroep bij de samenstelling
van de tien 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 beoordelingen gefocust zijn op specifieke juridische effecten
en vraagstellingen, terwijl andere beoordelingen vooral toezien op de effecten voor de
Euregionale samenwerking en cohesie. ITEM heeft ook gebruik gemaakt van haar samenwerking
met andere partijen en studenten laten mee denken bij deze eerste ronde in 2016. Het resultaat
daarvan was een bijzondere effectenbeoordeling door een team van studenten van Fontys
Hogeschool over de praktische gevolgen van de introductie van de Belgische tolheffing voor
vrachtwagens.
Tabel 3: Thema’s van de Effectenbeoordeling 2016

1

2

Thema
Omvangrijke analyse
Het nieuwe Belastingverdrag
Nederland-Duitsland (a. Arbeid
en b. Pensioen)

Erkenning van
beroepskwalificaties nationale
toepassing van Richtlijn
2013/55/EU
BE/NL/DE

Karakter

Vraagstelling

Ex post / Ex ante
(verdrag in kracht
sinds 1 januari 2016),
maar fiscale gevolgen
voor 2017 nog niet
bekend
Ex post
Recente EU Richtlijn
en nationale
wetgeving,
toepassing in de
administratieve
praktijk

Wat zijn mogelijke effecten van het
nieuwe belastingverdrag
Nederland/Duitsland op grensarbeiders
en toenmalige grensarbeiders met een
focus op arbeid en pensioen?
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3

4

Thema
Grensoverschrijdende
samenwerking: Onderzoek naar
INTERREG-programma’s aan de
Nederlandse grens

Juridische Analyses
Sociale zekerheid: ziekte en
arbeidsongeschiktheid

Karakter
Ex post

Vraagstelling
Wat waren en zijn de effecten van de
nieuwe INTERREG verordening en
nationale regelingen op de kwaliteit van
de programma’s (Euregio Maas-Rijn,
Nederland-Duitsland, VlaanderenNederland), de goedkeuring en
afwikkeling van projecten?

Ex post

Wat zijn de gevolgen van Nederlandse
regelingen inzake ziekte en
arbeidsongeschiktheid voor het vrije
verkeer van werknemers over de grens en
kunnen deze tot rechtsonzekerheid
leiden?

5

De kwalificerende buitenlandse
belastingplicht van art. 7.8 IB en
het EU-recht

Ex post / Ex ante

Wat zijn de gevolgen van de Nederlandse
90%-regeling voor grensarbeiders? Is deze
regeling in strijd met Europees Recht?

6

Voorstel voor een richtlijn tot
wijziging van Richtlijn 96/71/EG
(COM(2016) 128 def)

Ex ante

Welke kwaliteit heeft de voorgestelde
herziening van de EU
detacheringsrichtlijn?

7

Wet Flexibilisering
ingangsdatum AOW

Ex ante

Wat zijn de effecten voor de positie van
werknemers die zowel een Nederlandse
AOW alsook een buitenlands wettelijk
pensioen hebben opgebouwd?

8

9

10

Beoordeling met focus of Euregionale Cohesie
Grensoverschrijdende
Ex post
Arbeidsbemiddeling: Effecten
van taakstelling en capaciteiten
van het Nederlandse UWV
Grensoverschrijdend
treinverkeer – Vierde
Spoorwegpakket

Wat zijn de effecten van de huidige
financiering en taakstelling van UWV op
het uitvoeren van grensoverschrijdende
Arbeidsbemiddeling?

Ex ante

Welke effecten zijn te verwachten met
betrekking tot de coördinatie omtrent de
toekenning en organisatie van het grensoverschrijdende interlokaal openbaar
vervoer?

Praktische ad-hoc beoordeling van effecten, team studenten van Fontys Hogeschool
Het Belgische tol systeem voor
Ex post
Wat zijn de meerkosten voor
grensoverschrijdend vervoer voor de
vrachtwagens
logistieke sector in België/
Nederland/Duitsland? Wat zijn de
gevolgen met betrekking tot de routes
van Duitse en Nederlandse vrachtwagens?
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3. Dossiers

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

12

www.maastrichtuniversity.nl/item

Dossier 1A: Belastingverdrag Nederland-Duitsland: Arbeid

3.1

A. Belastingverdrag Nederland-Duitsland: Arbeid
Kilian Heller, LL.M.
Prof. Anouk Bollen-Vandenboorn
Dr. Marjon Weerepas

Inhoudsopgave
1.

Inleiding...................................................................................................................................14

2.

Doel van het Onderzoek, Definities, Onderwerp, Indicatoren ...............................................15

2.1.

Effecten Vandaag of in de Toekomst, Doelstelling: Ex-Post of Ex-Ante ........................... 15

2.2.

Effecten: op welk geografisch gebied? Definitie van de "grensregio” ............................. 16

2.3.
Grensoverschrijdende effecten op? Kernpunten van het Onderzoek, Beginselen,
Benchmarks en Indicatoren ............................................................................................................. 22

3.

2.3.1. Dossier: Belastingverdrag Duitsland - Nederland en Effecten op? Wat is de
Belangrijkste Focus, Wat Zijn de Voornaamste Punten van het Onderzoek? ..............22
2.3.2. Dossier: Belastingverdrag Duitsland - Nederland - Wat zijn de Beginselen,
Doelstellingen en Benchmarks voor een Positieve Situatie in de
Grensoverschrijdende Regio? .......................................................................................22
Bevordert of Beperkt het Nieuwe Belastingverdrag de Europese Integratie en wat
Betekent Dit voor de Bevolking van de Grensregio ................................................................23

3.1.
Wijzigingen die van toepassing zijn op actieve grensarbeiders en gepensioneerde
grensarbeiders ................................................................................................................................. 23
3.2.

4.

Veranderingen voor Grensarbeiders ................................................................................ 26
3.2.1. Algemene Bepaling voor Belastingheffing op Inkomen uit Arbeid in art.14 ................26
3.2.2. Wijzigingen in Directeursvergoedingen in art. 15 ........................................................28
3.2.3. Wijzigingen in art. 19 over Studenten en Professoren .................................................29
3.2.4. Wijzigingen voor Personeel van Schepen en Vliegtuigen en Internationaal
Verkeer in art. 14, lid 4 .................................................................................................31
3.2.5. Wijzigingen voor kunstenaars en sporters in art. 16 ....................................................31
3.2.6. Opname van compensatieregeling voor art. 14, 15, 16 ...............................................32
3.2.7. Afsluitende Opmerkingen over de Wijzigingen in het Nieuwe Belastingverdrag ........35
3.2.8. Praktijkvoorbeelden voor Grensarbeiders. ..................................................................35
3.2.9. Conclusie Parlementaire Voorbeelden .........................................................................48
Conclusie en Suggesties vanuit een Euregionaal Perspectief .................................................49

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

13

www.maastrichtuniversity.nl/item

Dossier 1A: Belastingverdrag Nederland-Duitsland: Arbeid

1. Inleiding
De volgende grensoverschrijdende effectenbeoordelingsrapportage analyseert de gevolgen van
het nieuwe belastingverdrag (hierna te noemen: nieuw belastingverdrag) tussen Nederland en
Duitsland, dat onlangs in werking is getreden op 1 januari 2016.8 De focus van de
effectenbeoordeling ligt op de wijzigingen in het nieuwe belastingverdrag met betrekking tot
huidige en gepensioneerde voormalige grensarbeiders. In dit verband moet erop worden
gewezen dat een van Nederlands grootste zorgen met betrekking tot het oude belastingverdrag
de ongunstige situatie van Nederlandse, in Duitsland werkzame, ingezetenen was.9
Belastingverdragen worden gewoonlijk gesloten tussen staten die sterke economische, financiële
en politieke samenwerking kennen. In het geval van Duitsland en Nederland bestaat er niet alleen
een sterke relatie maar, als directe buren, ook een geografische nabijheid. 10 Deze nauwe relatie
roept veel vragen op over grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende pensioenen.
Het nieuwe belastingverdrag werd op 12 april 2012 in Berlijn ondertekend. Het vervangt het oude
dubbel-belastingverdrag van 16 juni 1959, gesloten in Den Haag (hierna: oude belastingverdrag).
Het onderliggende belang van de onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag was
voornamelijk dat het oude belastingverdrag niet voldeed aan de normen die zijn vastgesteld door
de OESO Modelconventie.11 Het oude belastingverdrag met Duitsland dateert uit 1959 en is, met
het belastingverdrag met Malawi, een van de oudste belastingverdragen gesloten door
Nederland. Daarnaast is het oude belastingverdrag niet langer een afspiegeling van de recente
economische banden tussen de twee landen, waardoor aanpassing onvermijdelijk was.12
Naast deze gemeenschappelijke belangen van beide lidstaten, hadden Nederland als Duitsland
ook elk hun eigen redenen voor het nieuwe verdrag. Het voornaamste belang van Duitsland was
het tegengaan van oneigenlijk gebruik van het belastingverdrag.13 Voor Nederland was de
grootste zorg het versterken van de fiscale situatie van Nederlandse ingezetenen die als

8

Jahrgang Bundesgesetzblatt 2012 Teil II nr. 38; Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012, nr.
123.
9
Er staat een paragraaf in de parlementaire memorie die de situatie van grensarbeiders als expliciet doel van de
onderhandelingen over het nieuwe belastingverdrag benoemt (zie : Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 3 (MvT), punt
I.4 Grensarbeiders). Deze paragraaf werd ingevoegd overeenkomstig de concessies van voormalig staatssecretaris van
Financiën De Jager om expliciete overwegingen over de gevolgen van het nieuwe belastingverdrag voor grensarbeiders
op te nemen (zie hiervoor het Kabinetsstandpunt met betrekking tot de aanbevelingen van de Commissie
grensarbeider, 9 januari 2009 BCPP 2008/2455 met verwijzing naar : Kamerstukken II 2000/2001, 26 834, nr. 5); terwijl
Nederland vooral bezorgd was over grensarbeiders, was Duitsland veeleer bezorgd over grensoverschrijdende
investeringsstructuren en misbruik van de voordelen van het verdrag.
10
Is uitdrukkelijk vermeld in Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 3 (MvT), hoofdstuk I.1; voor de sterke relatie, zie
Statistisches Bundesamt, statistisches Jahrbuch 2011, blz. 474.
11
Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 3 (MvT), onderdeel I.1.
12
Zie Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode, Gesetzentwurf der Bundesregierung, Drucksache 17/10752, A. Problem
und Ziel.
13
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.
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grensarbeiders werken14 - onderzocht in dit verslag - en het verbeteren van de fiscale positie van
de pensioenfondsen van Nederlandse ingezeten.15
Voor Nederland waren vooral de voorwaarden van het Duitse 'Splittingverfahren' en een
compensatieregeling voor in Nederlandse wonende grensarbeiders van vitaal belang. Een
dergelijk compensatiestelsel was reeds opgenomen in het Nederlands-Belgische belastingverdrag
van 2001. Naar dit voorbeeld beoogden de onderhandelingen de invoering van een soortgelijke
regeling ter compensatie van hogere belastingen en sociale zekerheidspremies in Duitslands voor
gevallen waarin het niet mogelijk is van voordelen die in Nederland beschikbaar zijn, te genieten.
Deze grensoverschrijdende effectenbeoordeling onderzoekt in hoeverre het nieuwe
belastingverdrag de situatie van grensarbeiders verandert en welke mogelijke gevolgen dit kan
hebben. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat er een algemene overgangsperiode van
één jaar van kracht is, die de belastingbetaler toestaat de oude verdragsbepalingen te volgen tot
januari 2017.16 Hiermee is direct al één van de beperkingen van deze effectenrapportage
blootgelegd. Omdat grensarbeiders nog kunnen kiezen voor toepassing van het oude verdrag,
zullen slechts enkelen die van het nieuwe verdrag kunnen profiteren, er gebruik van maken. Dit
maakt de beschikbare gegevens en expertise schaars en moeilijk te verkrijgen.
2. Doel van het Onderzoek, Definities, Onderwerp, Indicatoren
2.1.

Effecten Vandaag of in de Toekomst, Doelstelling: Ex-Post of Ex-Ante

De grensoverschrijdende effectenbeoordeling levert een bijdrage in de vorm van een ex-post
analyse van de negatieve grensoverschrijdende effecten van het nieuwe belastingverdrag tussen
Nederland en Duitsland, dat op 1 januari 2016 in werking trad. Aangezien het verdrag pas korte
tijd van kracht is, zijn er geen of slechts zeer weinig effecten voor de grensregio meetbaar.
Bovendien rijzen moeilijkheden bij het meten van de effecten van het nieuwe verdrag vanwege
de algemeen geldende overgangsbepaling in het verdrag, die toepassing van het oude verdrag uit
1959 nog voor het gehele jaar 2016 toestaat. Deze overgangsperiode, alsmede het gebrek aan
bewustwording onder grensarbeiders van de wijzigingen in het nieuwe belastingverdrag, staan
een uitwerking van de daadwerkelijke gevolgen van het nieuwe belastingverdrag in de weg. Om
deze redenen kunnen duidelijke effecten voor grensarbeiders pas gemeten worden vanaf het
einde van 2018, zodra de overgangsperiode voorbij is en de eerste aangiften zijn ingeleverd, en
dan nog slechts met behulp van verzamelde gegevens.
Rekening houdend met bovengenoemde beperkingen kan een voorgenomen ex-post evaluatie in
deze fase nog niet plaatsvinden. Het is echter mogelijk de veranderingen van het nieuwe
14

Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 10, p. 1-2; Kamerstukken II 2010/11, 25 087, bijlage bij nr. 7, paragraaf 2.14.
Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 3 (MvT), onderdeel I.1.
16
Art. 33, lid 6 van het 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.”
15
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belastingverdrag voor grensarbeiders en mogelijke vooruitzichten eruit te lichten op basis van
beschikbare berekeningen over grensarbeiders die door het Nederlandse parlement zijn verstrekt,
hetgeen de facto neerkomt op een ex-ante prognose voor de komende jaren met behulp van
gegevens uit het verleden. Dergelijke voorspellingen kunnen op hun beurt weer geïntensifieerd,
versterkt of weersproken worden in een volgende effectenbeoordeling.
2.2.

Effecten: op welk geografisch gebied? Definitie van de "grensregio”

De effecten die in dit verslag worden geanalyseerd betreffen de Duits-Nederlandse grensstrook.
Actieve werknemers zijn werkzaam in een gebied met een bepaalde afstand tot de grens, die door
politieke entiteiten (zoals Landkreise, gemeenten, Arrondissementen, enz.) wordt vastgesteld. De
onderstaande figuur is een illustratie van de Duits-Nederlandse grens. De Nederlands-Belgische
grensstrook is van deze beoordeling uitgesloten.

Ter illustratie van de relevantie van grensoverschrijdende kwesties, worden in het volgende
gedeelte enkele cijfers met betrekking tot grensarbeiders opgevoerd. Daarbij moet echter wel
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worden opgemerkt dat deugdelijke verzameling van de nodige gegevens voor de
grensoverschrijdende effectenbeoordeling nog ontbreekt. Hierdoor kunnen slechts openbaar
beschikbare gegevens worden gepresenteerd. De accuratesse van deze gegevens kan twijfelachtig
zijn en kan in sommige gevallen eerder geschat dan nauwkeurig lijken, vooral in gevallen waar
slechts ronde getallen beschikbaar zijn. Een suggestie die reeds nu moet worden gedaan is dat
voortdurend en passend toezicht op de werkzaamheden van grensarbeiders noodzakelijk is voor
het verkrijgen van een representatief beeld van de effecten die wetswijzigingen op hen hebben.
Zoals hierboven uiteengezet: gegevens over grensarbeiders zijn schaars en wellicht weinig
nauwkeurig. Volgens een schatting van de Europese Commissie waren er in 2014 ongeveer 1,1
miljoen grensarbeiders binnen de EU. 17 Deze schatting suggereert dat het aantal grensarbeiders
binnen de EU met 41% is toegenomen ten opzichte van 2006. Voor de specifieke regio's Euregio
Maas-Rijn, Euregio Rijn-Waal, Euregio Rijn-Maas-Noord en Euregio Rijn-Waddenzee bedroeg het
aantal forenzende grensarbeiders in totaal naar schatting 35.692 in 2006/2007 volgens het
verslag van de Commissie (zie tabel 1).18
Tabel 1: aantal forenzende grensarbeiders DE-NL 2006/2007
Naam van de Eures regio

Aantal forenzende grensarbeiders
2006/2007

Rijn-Waddenzee
Duitsland - Nederland
Euregio Rijn-Waal & Euregio Rijn-Maas- Noord
Duitsland - Nederland

9.194

17.626
Euregio Maas-Rijn
België - Duitsland - Nederland
Totaal

8.872
35.692

Bron: Bijlage van Europese Commissie D Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Verslag 2008, blz. 16-17

Meer recente gegevens over actieve grensarbeiders zijn te vinden in diverse publicaties
gebaseerd op gegevens verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Echter, bij
vergelijking van de cijfers van het CBS met publicaties van de Europese Commissie, zijn de
verschillen in beschikbare gegevens significant. In het bovengenoemde verslag van de Commissie
bedraagt het totale aantal grensoverschrijdende forensen in totaal 35.692 in het jaar 2006/2007.
In 2009 publiceerde het CBS een paper waarin gesuggereerd werd dat er alleen vanaf begin 2007
tot eind 2007 al 40.000 - 49.000 grensarbeiders actief waren. Hierbij werd slechts gekeken naar
Duitse ingezetenen die in Nederland werkten. Dit zou duiden op een veel hoger aantal
17

Michele Alessandrini c.s., Labour mobility and Local and Regional Authorities: benefits, challenges and solutions,
2016, p.40; European Commission (2015), ‘Comparative report – Frontier workers in the EU’, p. 9; European
Commission (2014), ‘Labour mobility within the EU’,p. 4; Eurostat, LFS, 2012.
18
AEBR (2012), Overall Report -Information services for cross-border workers in European border regions, p. 30-31 van:
Http://borderpeople.info/wp-content/uploads/2014/10/aebr_cb_information_provision.pdf; Europese Commissie D
Werkgelegenheid en Sociale Zaken: Wetenschappelijk Verslag over de mobiliteit van grensarbeiders binnen de EU27/EER/EVA-landen, 2008 Bijlage, blz. 16-18.v
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grensarbeiders.19 Afwijkingen in de openbaar beschikbare cijfers kunnen gemakkelijk worden
verklaard door de verschillende benaderingen voor het verzamelen van gegevens. Een belangrijke
suggestie voor toekomstige evaluaties is dan ook te komen tot een coherente aanpak voor het
verzamelen en volgen van grensarbeiders. Coherente gegevensverzameling leidt tot een meer
representatieve analyse, die een toekomstige evaluatie van stijgende of dalende
grensoverschrijdende mobiliteit, en daarmee ook van het succes van het Europese
integratieproject, bevordert.
De volgende twee grafieken vergelijken de ontwikkeling qua nationaliteiten van Nederlandse en
Duitse grensarbeiders tussen 2008 en 2012.

German resident frontier workers commuting to the
Netherlands by nationality
100%
90%
80%
70%
60%

Other

50%

Dutch

40%

German

30%
20%
10%
0%
2008

2012

Bron: CBS 2014; gewijzigd overgenomen uit: CBS 2015 Arbeidsmarkt zonder Grenzen, p. 19.

19

Corpelijn, A. (2009), Grensoverschrijdende Arbeid: Werken in Nederland, Wonen in het Buitenland. CBS,
Sociaaleconomische trends 4e kwartaal 2009, p. 45.
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Dutch resident frontier workers commuting to Germany by
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Bron: Kruispunt 2014 RSZ 2014; IAB 2014; gewijzigd overgenomen uit: CBS 2015 Arbeidsmarkt zonder Grenzen, p. 23.

De meest recente publicatie van het CBS van 15 september 201620 (zie afbeelding hieronder)
bevat een vergelijking van de aantallen Duitse staatsburgers werkzaam in Nederland en
Nederlandse staatsburgers werkzaam in Duitsland tussen 2012 en 2014. Volgens de afbeelding op
de website is er een toename (van 819) in het aantal Nederlandse onderdanen dat in Duitsland
werkt naar 5689 en een daling (van 2,877) in het aantal Duitse staatsburgers dat in Nederland
werkzaam is naar 13.961.

20

Https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/37/meer-duitsers-pendelen-naar-nederland-dan-andersom
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Om een goed overzicht te kunnen verschaffen van het totale aantal grensarbeiders, hebben we
gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens van het CBS. Alle gevonden gegevens zijn
gebundeld en geven zo het aantal grensarbeiders tussen Duitsland en Nederland weer in
tijdsspanne 2008-2014.
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Development Frontier Workers 2008 - 2014
Germany and Netherlands
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Bron: Internationaliseringsmonitor 2016 – Derde kwartaal, p. 24; CBS 2015 Arbeidsmarkt zonder grenzen, p. 18, 22, 33;
Feiten en Cijfers / Zahlen und Fakten, Overijssel-Duitsland in de grensstreek, 8 februari 2016, p. 26; Maatwerktabel Grenspendel en migratie via https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/37/meer-duitsers-pendelen-naar-nederland-danandersom

Hoewel duidelijk kan worden vastgesteld dat er sprake is van een algemene daling van het aantal
grensarbeiders tussen Duitsland en Nederland van meer dan 60,000 tot minder dan 40,000, wordt
deze verandering hoofdzakelijk veroorzaakt door een scherpe daling van het aantal werknemers
dat in Duitsland woont en werkt in Nederland. De belangrijkste reden hiervoor is dat mensen die
in Nederland werken en in Duitsland wonen dat doorgaans niet doen vanwege de
grensoverschrijdende arbeidsmarkt zelf, maar veeleer wegens de aantrekkelijke woningmarkt,
een beter fiscaal klimaat of om persoonlijke redenen.21

21

Internationaliseringsmonitor 2016 - Derde kwartaal, blz. 25; http://www.noz.de/deutschlandwelt/niedersachsen/artikel/780083/mehr-pendler-zwischen-niedersachsen-und-den-niederlanden;
http://www.noz.de/lokales/papenburg/artikel/611679/niederlander-zieht-es-ins-nordlicheemsland#gallery&0&0&611679.
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2.3.

Grensoverschrijdende effecten op? Kernpunten van het Onderzoek,
Beginselen, Benchmarks en Indicatoren

2.3.1. Dossier: Belastingverdrag Duitsland - Nederland en Effecten op? Wat is de
Belangrijkste Focus, Wat Zijn de Voornaamste Punten van het Onderzoek?
De focus van deze effectenbeoordeling ligt op de effecten van grensoverschrijdende situaties
vanuit het perspectief van burgers, verenigingen en bedrijven, in het licht van de doelstellingen en
beginselen van het Europese integratieproject (vrijheden, burgerschap en non-discriminatie). Van
bijzonder belang zijn de grensoverschrijdende effecten vanuit het perspectief en de fiscale positie
van burgers/belastingbetalers.

2.3.2. Dossier: Belastingverdrag Duitsland - Nederland - Wat zijn de Beginselen,
Doelstellingen en Benchmarks voor een Positieve Situatie in de
Grensoverschrijdende Regio?
Beginselen

Benchmarks

Methode

Internationaal
Recht:
a.
Logica
van
het
belastingverdrag:
voorkoming van juridische
dubbele belastingheffing.
b. Art. 24 OESO-Model
Conventie en Commentaar
non-discriminatie.

Geen juridische dubbele
belastingheffing: één object
(inkomen uit arbeid) en één
subject
(grensarbeider)
worden belast door twee
staten.

Onderzoeken
onder
welke
omstandigheden
het
nieuwe
belastingverdrag leidt tot dubbele
belastingheffing of dubbele nietbelastingheffing (in dit verband
tevens rekening houdend met
binnenlandse
wetgeving
en
richtlijnen voor de interpretatie
zoals verstrekt door nationale
overheden).22

De fiscale positie van de
Nederlandse grensarbeider
onder het oude en het
nieuwe belastingverdrag.

Een algemene vergelijking van de
veranderingen tussen het oude en
het nieuwe belastingverdrag dat
grensarbeiders aangaat,

De fiscale positie van een
Duitse grensarbeider onder
het oude en het nieuwe
belastingverdrag.

vooral met betrekking tot de
gewone grensarbeider, inclusief
algemene prognoses over mogelijke
veranderingen in het netto salaris.

Werk:
Vrij verkeer van arbeid Art.
45 VWEU en art. 7, lid 2,
van
Verordening
492/2011/EU: geen fiscaal
discriminerende
behandeling
van
grensarbeiders.

22

Bijvoorbeeld de doorwerking van de Nederlandse nettopensioenregeling onder het nieuwe belastingverdrag.
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3. Bevordert of Beperkt het Nieuwe Belastingverdrag de Europese Integratie en wat
Betekent Dit voor de Bevolking van de Grensregio
In de volgende subsecties wordt beschreven in hoeverre het nieuwe belastingverdrag Europese
integratie kan bevorderen en wat dat betekent voor burgers in de grensregio's. Zoals vermeld in
paragraaf 2.3, berust deze analyse op de beginselen, benchmarks en indicatoren zoals hierboven
beschreven. Startpunt, of liever, benchmarks hiervoor zijn de veranderingen in de fiscale positie
van de actieve Nederlandse grensarbeider onder het oude en het nieuwe belastingverdrag
enerzijds en van de gepensioneerde grensarbeider anderzijds. Met andere woorden, uit het
onderzoek zal blijken in hoeverre de fiscale omstandigheden zijn veranderd voor beide
categorieën grensarbeiders. Dit ex-ante (vroeg-stadium ex-post) overzicht is gebaseerd op de
veranderingen in het nieuwe belastingverdrag en ramingen van potentiële inkomsten zoals
verwacht vóór de inwerkingtreding van dit verdrag. Beide fungeren als indicatoren. Met behulp
van de thans beschikbare informatie zal een raming van het toekomstige inkomen een inschatting
van de mogelijke grensoverschrijdende effecten van het nieuwe belastingverdrag in bepaalde
algemene situaties mogelijk maken. De inkomstenramingen maken de toename of afname van
het nettosalaris of netto-AOW-pensioen - niet te verwarren met 'nettopensioenen' - zichtbaar.
Aan de hand van deze resultaten kunnen voorlopige conclusies worden getrokken, die duiden op
mogelijke belemmeringen voor grensarbeid.
Hier dient nogmaals te worden benadrukt dat er geen exacte gegevens beschikbaar zijn over de
toename of afname in het aantal grensarbeiders / gepensioneerde grensarbeiders in de periode
2014-2016. In de toekomst, wanneer zorgvuldige meting plaatsvindt, zullen zich betere
gelegenheden voordoen om de impact van het nieuwe belastingverdrag op grensarbeid en
pensioenen te beoordelen.
3.1.

Wijzigingen die van toepassing zijn op actieve grensarbeiders en
gepensioneerde grensarbeiders

3.1.1. Non-discriminatie onder het 'Splittingverfahren'
Het non-discriminatiebeginsel speelt een belangrijke rol bij de wijzigingen die worden onderzocht
in deze effectenbeoordeling. Daarom wordt meegenomen in hoeverre de naleving ervan is
verbeterd. In het nieuwe belastingverdrag is het non-discriminatiebeginsel vastgelegd in art. 24,
welk is gebaseerd op art. 24 van het OESO Model Belastingverdrag en tevens in overeenstemming
met het Nederlandse beleid voor de onderhandelingen over het nieuwe belastingverdrag.23
De nieuwe verdragstekst van art. 24 luidt als volgt:
(1) Onderdanen van een verdragsluitende staat worden in de andere verdragsluitende staat niet
aan enige belastingheffing of daarmede verband houdende verplichting 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. Deze bepaling is,
23

Zie Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011.
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niettegenstaande het bepaalde in artikel 1, ook van toepassing op personen die geen inwoner zijn
van een of van beide verdragsluitende staten.
(2) Staatlozen die inwoner zijn van een verdragsluitende staat worden in geen van de
verdragsluitende staten aan enige belastingheffing of daarmee verband houdende verplichting
onderworpen, die anders of zwaarder is dan de belastingheffing en daarmee verband houdende
verplichtingen waaraan onderdanen van de desbetreffende staat onder dezelfde
omstandigheden, in het bijzonder met betrekking tot de woonplaats, zijn of kunnen worden
onderworpen.
(3) De belastingheffing over een vaste inrichting die een onderneming van een verdragsluitende
staat in de andere verdragsluitende staat heeft, is in die andere staat niet ongunstiger dan de
belastingheffing over ondernemingen van die andere staat die dezelfde werkzaamheden
uitoefenen. Deze bepaling mag niet aldus worden uitgelegd, dat zij een verdragsluitende staat
verplicht aan inwoners van de andere verdragsluitende staat bij de belastingheffing de
persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen uit hoofde van de burgerlijke
staat, de samenstelling van het gezin of gezinslasten te verlenen, die eerstbedoelde
verdragsluitende staat aan zijn eigen inwoners verleent.
(4) Behalve indien de bepalingen van artikel 9, eerste lid, artikel 11, vierde lid, of artikel 12, vierde
lid, van toepassing zijn, zijn interest, royalty’s en andere uitgaven betaald door een onderneming
van een verdragsluitende staat aan een inwoner van de andere verdragsluitende staat, bij de
vaststelling van de belastbare winst van die onderneming onder dezelfde voorwaarden aftrekbaar
als wanneer zij betaald waren aan een inwoner van de eerstbedoelde staat.
(5) Ondernemingen van een verdragsluitende staat, waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk,
onmiddellijk of middellijk, in het bezit is van of wordt beheerst door een of meer inwoners van de
andere verdragsluitende staat, worden in de eerstbedoelde staat niet aan enige belastingheffing
of daarmede verband houdende verplichting onderworpen, die anders of zwaarder is dan de
belastingheffing en daarmede verband houdende verplichtingen waaraan andere soortgelijke
ondernemingen van de eerstbedoelde staat zijn of kunnen worden onderworpen.
(6) Bijdragen die door of namens een natuurlijke persoon die een dienstbetrekking uitoefent of
als zelfstandige werkzaam is in een verdragsluitende staat, zijn betaald aan een voor de
belastingheffing in de andere verdragsluitende staat erkende pensioenregeling, worden voor de
belastingheffing in de eerstbedoelde staat op dezelfde wijze behandeld als een bijdrage betaald
aan een in die eerstbedoelde staat voor de belastingheffing erkende pensioenregeling, mits:
a) die natuurlijke persoon reeds bijdroeg aan de pensioenregeling voordat hij een
dienstbetrekking ging uitoefenen of als zelfstandige werkzaam werd in de eerstbedoelde staat; en
b) de bevoegde autoriteit van de eerstbedoelde staat ermee instemt dat de pensioenregeling
over het algemeen gelijkwaardig is aan een door die staat voor de belastingheffing erkende
pensioenregeling. Voor de toepassing van dit lid omvat “pensioenregeling” mede een
pensioenregeling die in het leven is geroepen uit hoofde van een publiekrechtelijk
socialezekerheidsstelsel.
(7) De bepalingen van dit artikel zijn, niettegenstaande de bepalingen van artikel 2, van
toepassing op belastingen van elke soort en benaming.
Een verandering die kan worden toegeschreven aan het non-discriminatie beginsel is terug te
vinden in Art. XVI, eerste alinea van het protocol ter aanvulling van het nieuwe belastingverdrag.
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De nieuwe tekst van het protocol luidt als volgt:
1) De beperkingen van de tweede volzin van artikel 1, lid 3, juncto artikel 1a, lid 2, van de Duitse
wet op de inkomstenbelasting (“Einkommensteuergesetz”) zijn niet van toepassing op
echtgenoten die in Nederland wonen. Hierbij wordt voorondersteld dat de echtgenoot die
belastingplichtig is in de Bondsrepubliek Duitsland persoonlijk voldoet aan de voorwaarden van
artikel 1, lid 3, van de Duitse Wet op de inkomstenbelasting (“Einkommensteuergesetz”). 51
2) Het vijfde lid van artikel 24 belet een verdragsluitende staat niet belastingheffing van inkomen
op geconsolideerde grondslag (“Organschaft” of “fiscale eenheid”) te beperken tot personen die
inwoner zijn van die staat of tot vaste inrichtingen in die staat.
In deze bepaling doet Duitsland concessies aan Nederlandse ingezetenen die inkomsten uit
Duitsland genieten (uit loondienst of pensioenen). Deze concessies vinden uitdrukking in een
vereenvoudiging van de toepassing van het 'Splittingverfahren', in art. 1, lid 3 van het EStG. Op
basis van dit 'Splittingverfahren' kunnen echtelieden onder bepaalde voorwaarden gezamenlijk
worden beoordeeld voor de Duitse inkomstenbelasting. De belastingplicht wordt dan berekend
over de helft van het gezamenlijk inkomen van beide echtgenoten. De berekende
inkomstenbelastingplicht per echtgenoot is dan ook gebaseerd op de helft van het totale
inkomen, hetgeen leidt tot een gunstige belastingschijf.
De belangrijkste eis voor niet-inwoners van Duitsland die in Duitsland belastingplichtig zijn was
voorheen dat minstens 90% van de inkomsten van beide echtgenoten belastingplichtig in
Duitsland moesten zijn om in aanmerking te komen voor het 'Splittingverfahren', of dat het in
Duitsland belastbaar inkomen niet hoger was dan het 'Grundfreibetrag' van €17.304. 24
De vereenvoudiging van het nieuwe belastingverdrag bestaat uit een loslaten van de 90%voorwaarde en het absolute inkomensvereiste voor beide echtgenoten.25 Nu hoeft nog slechts
één echtgenoot die belastingplichtig is in Duitsland persoonlijk aan deze eisen te voldoen. Dus als
één van de echtgenoten voldoet aan de 90%-voorwaarde of het absolute inkomensvereiste, mag
het gehele inkomen van beide echtgenoten bij elkaar op worden geteld om in gebruik te maken
van de gunstigere progressie van het belastingtarief op basis van het 'Splittingverfahren’.
Deze nieuwe voordelige behandeling maakt het mogelijk dat één van de twee echtelieden extra
inkomen buiten Duitsland verdient (bijv. in Nederland) en beide toch nog steeds profiteren van
het 'Splittingverfahren" in Duitsland.26 In bepaalde gevallen heeft de toepassing van het Duitse
'Splittingverfahren' opmerkelijk positieve gevolgen voor de belastingdruk in Duitsland. Ervan
uitgaande dat het inkomen van de echtgenoot die in Nederland werkzaam is de 90%-drempel zou
overtreffen, zou het inkomen van de hoofdkostwinner vervolgens blootstaan aan een relatief
hogere belastingdruk. Dat vereist vervolgens een hogere compensatie om gelijke behandeling

24

Par. 1, lid 3 jo. par. 1a, lid 2 jo. par. 32a, lid 1, sub 2, nummer 1 EStG.
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.
26
Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 3 (MvT), onderdeel II.24 Non-discriminatie.
25
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tussen buren in Nederland veilig te stellen. 27 Met de vereenvoudiging van het 'Splittingverfahren’
levert Duitsland zijn bijdrage aan het garanderen van "gelijkheid op de werkvloer” en koestert wat
dit betreft het non-discriminatiebeginsel.
Duitsland was echter niet bereid tot het garanderen van volledige gelijkheid van mannen en
vrouwen op de werkplek, aangezien het 'Splittingverfahren' slechts werd vereenvoudigd. Er
werden geen concessies gedaan op het gebied van andere persoonlijke toelagen, zoals andere
aftrekposten voor gezinnen, die in Duitsland toegekend worden en deel uitmaken van de Duitse
regelgeving.28 Gezien de complexiteit van een dergelijke regeling op pro-ratabasis, is Duitsland
niet van plan alle obstakels uit de weg te ruimen. Duitsland is van mening dat het met de
bovengenoemde wijzigingen aan zijn verplichtingen ten aanzien van de fiscale behandeling van
grensarbeiders heeft voldaan en rekening heeft gehouden met de uitspraken van het HJEU.29
3.2.

Veranderingen voor Grensarbeiders

Deze paragraaf vergelijkt de voor de effectenbeoordeling relevante veranderingen in het nieuwe
fiscale verdrag betreffende de toewijzing van heffingsbevoegdheden aan actieve grensarbeiders
met de tekst van het oude verdrag. Eerst wordt de nieuwe algemene bepaling betreffende
belastingheffing op inkomsten uit arbeid beschreven. Hoewel de nieuwe bepalingen betreffende
de toewijzing van heffingsbevoegdheden met betrekking tot inkomsten uit arbeid niet
substantieel zijn veranderd, kunnen toch enkele wijzigingen worden waargenomen, met name
betreffende de toewijzingsregels voor directeursvergoedingen en personeel van schepen en
vliegtuigen in art. 1430 en 1531, alsmede kleine wijzigingen voor artiesten, sporters, docenten en
professoren. De grootste veranderingen voor Nederlandse grensarbeiders liggen besloten in het
protocol dat is toegevoegd aan het verdrag en hebben betrekking op de nieuwe
vergoedingsregeling en bovengenoemde nieuwe voorwaarden voor het verdelingstarief. Elke
verandering wordt hieronder kort besproken, maar de focus van de hier besproken berekeningen
die door het Nederlandse parlement zijn verstrekt zal liggen op een aantal algemene situatie van
enkel grensarbeiders.

3.2.1. Algemene Bepaling voor Belastingheffing op Inkomen uit Arbeid in art.14
De algemene bepaling voor belastingheffing op inkomen uit arbeid is te vinden in art. 14 van het
nieuwe belastingverdrag. De bepalingen in het nieuwe belastingverdrag zijn in zekere mate
gewijzigd en corresponderen voornamelijk met art.10 van het oude belastingverdrag. Voor het
overzicht van deze bepaling worden noch art.10, lid 3 van het oude, noch art.14, lid 4 van het

27

M.G.H. Schaper en R.G. Prokisch, Onderzoek naar een algemene compensatieregeling voor Nederlands-Duitse
grenswerknemers, Univeriseit Maastricht 2009, p. 30.
28
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.
29
HvJ EG 14 februari 1995, C-279/93, ECLI:EU:C:1995:31 (Schumacker).
30
Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 615, nr. 3, p. 23.
31
Ibid, p. 25
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nieuwe belastingverdrag hier behandeld, aangezien de wijzigingen in beide specifiek in een
afzonderlijke sectie behandeld worden.
De oude verdragstekst van art. 10 luidt als volgt:
(1) Indien een natuurlijk persoon met woonplaats in een van de Staten inkomsten verkrijgt uit
niet-zelfstandige arbeid, heeft de andere Staat het recht tot belastingheffing voor deze
inkomsten, indien de arbeid in de andere Staat wordt uitgeoefend.
(2) In afwijking van het eerste lid kunnen inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid slechts in de Staat
worden belast, waar de werknemer zijn woonplaats heeft, indien deze werknemer
1. tijdelijk in totaal niet meer dan 183 dagen gedurende een kalenderjaar, in de andere Staat
verblijft,
2. voor zijn gedurende deze tijd uitgeoefende werkzaamheden vergoeding ontvangt van een
werkgever, die zijn woonplaats niet in de andere Staat heeft en
3. voor zijn werkzaamheden niet ten laste van een zich in de andere Staat bevindende vaste
inrichting of duurzame inrichting van de werkgever vergoeding ontvangt.
De nieuwe verdragstekst van art. 14 luidt als volgt:
(1) Onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 15, 17, 18 en 19 zijn salarissen, lonen
en andere soortgelijke beloningen verkregen door een inwoner van een verdragsluitende staat ter
zake van een dienstbetrekking slechts in die staat belastbaar, tenzij de dienstbetrekking in de
andere verdragsluitende staat wordt uitgeoefend. Indien de dienstbetrekking aldaar wordt
uitgeoefend, mag de ter zake daarvan verkregen beloning in die andere staat worden belast.
(2) Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid, is de beloning verkregen door een inwoner
van een verdragsluitende staat ter zake van een in de andere verdragsluitende staat uitgeoefende
dienstbetrekking slechts in de eerstbedoelde staat belastbaar, indien:
a) de genieter in de andere staat verblijft gedurende een tijdvak dat of tijdvakken die in een
tijdvak van twaalf maanden beginnend of eindigend in het desbetreffende belastingjaar een
totaal van 183 dagen niet te boven gaat of gaan; en
b) de beloning wordt betaald door of namens een werkgever die geen inwoner van de andere
staat is, en
c) de beloning niet ten laste komt van een vaste inrichting die de werkgever in de andere staat
heeft.
(3) Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel, zijn beloningen verkregen ter zake
van een dienstbetrekking van een natuurlijke persoon die inwoner is van een van de
verdragsluitende staten, die ten laste komen van een op een grensoverschrijdend
bedrijventerrein gelegen vaste bedrijfsinrichting, waar de gemeenschappelijke grens tussen de
verdragsluitende staten doorheen loopt, uitsluitend belastbaar in de staat waarvan de natuurlijke
persoon inwoner is, tenzij deze persoon ingevolge Verordening (EEG) 1408/71 van de Raad van 14
juni 1971, Verordening (EG) 883/2004 van de Raad van 29 april 2004 of ingevolge een verordening
van de Europese Unie die na de ondertekening van dit Verdrag daarvoor in de plaats komt, aan de
rechtsregels van de andere staat is onderworpen. Indien de persoon ingevolge Verordening (EEG)
1408/71 van de Raad van 14 juni 1971, Verordening (EG) 883/2004 van de Raad van 29 april 2004
of ingevolge een verordening van de Europese Unie die na de ondertekening van dit Verdrag
daarvoor in de plaats komt, aan de rechtsregels van de andere staat is onderworpen, mogen deze
beloningen in die andere staat worden belast.
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Uit een directe vergelijking tussen de bepalingen van het oude art. 10 en het nieuwe art. 14
komen enkele wijzigingen duidelijk naar voren. Ten eerste is de tekst van het nieuwe art. 14 in
overeenstemming met die van art. 15 van de OESO MC. Met name de hiërarchische volgorde
tussen art. 14 en art. 15, 16, 17 en 18 is verduidelijkt. Een andere wijziging betreft de berekening
van de 183-dagen-grens in art. 14, lid 2, onder a), waarbij het nieuwe belastingverdrag iedere
periode van twaalf maanden als maatstaf neemt, in tegenstelling tot een kalenderjaar volgens het
oude belastingverdrag. Als gevolg hiervan neemt de nieuwe berekening van de 183 dagenperiode
om belastingheffing in de staat van residentie te behouden niet meer het einde van een
kalenderjaar als maatstaf, maar begint deze periode met de eerste dag van arbeidsactiviteit in het
land. Vanaf die dag wordt een tijdvak van twaalf maanden in acht genomen bij het bepalen van
het aantal gewerkte dagen in de andere verdragsluitende staat. Deze nieuwe rekenperiode is in
overeenstemming met de aanpak van de OESO Model-Belastingconventie.
De nieuwe derde alinea van art. 14 in het nieuwe belastingverdrag betekent de formele
implementatie van het derde protocol dat is toegevoegd aan het oude belastingverdrag. Het
betreft de belasting van werknemers die werken in grensoverschrijdende bedrijfsruimten. In
dergelijke gevallen wordt de procedure van Verordening 883/2004/EG gevolgd, hetgeen betekent
dat belastingheffing moet plaatsvinden in de staat waar de werknemer sociaal verzekerd is.32
Een bijzonder interessante sector voor wat betreft belastingheffing en fiscale inkomensgevolgen,
die niet is genoemd en die ook geen nieuwe bepaling in het nieuwe belastingverdrag heeft
gekregen, is die van grensoverschrijdende vrachtwagenchauffeurs. Vanwege het feit dat
vrachtwagenchauffeurs vaak in verschillende rechtsgebieden werken, hebben zij ook te maken
met verschillende fiscale rechtsgebieden en dubbele belastingverdragen. Het is dan moeilijk te
bepalen welk deel van het inkomen aan welke jurisdictie te onderwerpen voor belastingheffing. 33
Het Belgische Hooggerechtshof34 classificeert vrachtwagenchauffeurs volgens de bepaling
opgenomen in art. 14, lid 4, en stelt hen gelijk aan het personeel aan boord van schepen en
vliegtuigen. De Duitse en de Nederlandse rechtbanken volgen deze zienswijze echter niet. Zij
volgen veeleer de redenering dat de vrachtwagenchauffeur belast moet worden in de staat waar
hij heeft gewerkt en aan deze staat ook diens inkomsten zou moeten worden toegewezen.35 Het
nieuwe belastingverdrag had een goed moment kunnen zijn voor het opnemen van een specifieke
clausule voor vrachtwagenchauffeurs, echter de bepalingen van het nieuwe belastingverdrag
zwijgen over hun fiscale behandeling.

3.2.2. Wijzigingen in Directeursvergoedingen in art. 15
Een belangrijke wijziging die van invloed is op de grensarbeid van grensarbeiders is het nieuwe
art. 15 van het nieuwe belastingverdrag inzake de toewijzing van heffingsbevoegdheden over
directeursvergoedingen . Voorheen was er alleen lid 4 van art. 9 dat de toewijzing van
32

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 615, nr. 3,p. 23; Drucksache 17/10752, p. 58.
Weerepas, M. (2011), NTFR-B 2011/13 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid: arbeidsartikelen, part 2.3, p. 3.
34
Belgisch Hooggerechtshof, Besluit van 6 november 2000, FJF 2000/76 en Besluit van 28 mei 2004, FJF 2004/244.
35
Den Haag Hof van Appel, besluit van 26 april 2002, V-N 2002/52.9; BFH, 22 januari 2002, BFH/NV 2002, p.902.
33
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heffingsbevoegdheden over inkomsten van bestuursleden regelde, maar enkel met betrekking tot
de raad van commissarissen.
De oude verdragstekst van art. 9, lid 4, luidt als volgt:
(4) Indien een natuurlijk persoon met woonplaats in een van de Staten als lid van de raad van
commissarissen of als niet aan de bestuurstaak deel hebbend lid van soortgelijke organen,
vergoedingen verkrijgt van een rechtspersoon, die zijn woonplaats in de andere Staat heeft, heeft
de andere Staat het recht tot belastingheffing voor deze vergoedingen.
Dit is veranderd in het recentelijk ingevoerde art. 15. Waar het oude belastingverdrag geen apart
artikel bevatte over de toewijzing van directeursinkomens, is in het nieuwe belastingverdrag
daartoe art. 15 opgenomen. Het geldt voor directeuren, leden van Raden van Bestuur en leden
van Raden van Commissarissen.
De nieuwe verdragstekst van art. 15 luidt als volgt:
(1) Directeursbeloningen en andere beloningen verkregen door een inwoner van een
verdragsluitende staat in zijn hoedanigheid van lid van de raad van beheer van een lichaam dat
inwoner is van de andere verdragsluitende staat, mogen in die andere staat worden belast.
(2) De uitdrukking “lid van de raad van beheer” omvat zowel personen die zijn belast met de
algemene leiding van het lichaam als personen die zijn belast met het toezicht daarop.
De benadering die de nieuwe bepaling hanteert is vergelijkbaar met de aanbevolen benadering in
de OESO Modelconventie en derhalve is eventueel inkomen van een directeur, toezichthoudend
of uitvoerend, belastbaar in de staat waar het bedrijf waarvoor de directeur actief is zich
bevindt.36
Deze wijziging betekent dat geen van de activiteiten van de directeur kunnen vallen onder het
artikel over arbeidsinkomen (het huidige art. 14). Derhalve is de toepassing van de 183-dagenregel niet van toepassing en het volledige genot van de 30%-regeling is nu beperkt voor
bestuurders die in Duitsland resideren en werken voor een Nederlands bedrijf.

3.2.3. Wijzigingen in art. 19 over Studenten en Professoren
Art. 19 van het nieuwe belastingverdrag omvat een speciale regel voor de verdeling van
heffingsbevoegdheden over het arbeidsinkomen. Het behelst in principe dezelfde behandeling
van inkomsten van docenten en professoren als vastgelegd in art. 17 van het oude
belastingverdrag. Derhalve worden leraren en professoren die doceren in de andere staat voor
een periode van maximaal twee jaar belast in de staat waar zij verblijven, zoals kan worden
waargenomen in de verdragsteksten hieronder. Daarna gaat de heffingsbevoegdheid over op de
staat waar zij werken.37

36
37

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 615, nr. 3, p. 25.
17/10752 Drucksache,p. 59.
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De oude verdragstekst van art. 17 luidt als volgt:
Hoogleraren of andere docenten met woonplaats in een van de Staten, die beloning ontvangen
voor het geven van onderwijs gedurende een tijdelijk verblijf van hoogstens twee jaren aan een
universiteit, hogeschool, school of andere onderwijsinstelling in de andere Staat, worden ter zake
van deze beloning slechts in de woonstaat belast.
De nieuwe verdragstekst van art. 19 luidt als volgt:
(1) Vergoedingen en andere beloningen die een hoogleraar of docent, die inwoner is van een
verdragsluitende staat en die in de andere verdragsluitende staat verblijft met het doel
gedurende een tijdvak van ten hoogste twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop het
onderwijs of de wetenschappelijke activiteiten daadwerkelijk aanvangen, onderwijs te geven of
zich met wetenschappelijk onderzoek bezig te houden aan een universiteit, hogeschool of andere
inrichting voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek in die andere staat, voor dat onderwijs
of dat onderzoek ontvangt, zijn vrijgesteld van belasting in de andere verdragsluitende staat
indien deze vergoedingen of andere beloningen niet afkomstig zijn uit die andere
verdragsluitende staat.
(2) Dit artikel is niet van toepassing op inkomsten uit het verrichten van wetenschappelijk
onderzoek, indien dit onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang, maar in de eerste
plaats voor het persoonlijk nut van een bepaalde persoon of bepaalde personen.
Nederland was niet geïnteresseerd in een dergelijke bepaling en waren tegen de invoering ervan
in het nieuwe belastingverdrag. Duitsland stond er echter op. Dit artikel was over het algemeen
niet in lijn met de Nederlandse onderhandeldoelen en is één van de Nederlandse concessies.38
Volgens het nieuwe artikel heeft de staat van verblijf gedurende de eerste twee jaar het recht
heeft om belasting te heffen over het inkomen van gastprofessoren en -docenten. Dat betekent
dat een inwoner van Duitsland die in Nederland woont en werkt voor een Duitse werkgever
belastbaar is in Duitsland. Zou deze persoon voor een Nederlandse werkgever werken, dan zou dit
onder art. 14 van het nieuwe belastingverdrag vallen en zou bijgevolg de belastingplicht in
Nederland liggen. Derhalve hebben de regels vastgelegd in art. 19 voornamelijk betrekking op
korte-termijn detacheringen en het verrichten van onderzoek.39
Een specifiek voorbeeld, dat ook tot uitdrukking komt in het nieuwe lid 2 betreft het volgende:
onderzoek voor projecten betreffende de ontwikkeling van farmaceutische producten mag onder
deze bepaling niet in de eerste plaats uit eigenbelang gedaan worden 40 Daarnaast ontstaat er
langzaam discussie over de invoering van een nieuwe regel, in de vorm van een
grensoverschrijdende test om te bepalen of onderzoek primair ten behoeve van eigenbelang
wordt uitgevoerd.41
38

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 615, nr. 3, p. 29.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 615, nr. 5, p. 37.
40
Eerste Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 33 615, nr. C, p. 8.
41
Zie bij voorbeeld Handelingen II 2014-2015, nr. 50, p. 50-9-1 e.v.; Zo was er de motie-Nijboer/Kerstens over in kaart
brengen van de gevolgen van werken over de grens voor fiscaliteit en sociale zekerheid (33615, nr. 10) zie, Tweede
Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 615, nr. 10; Deze motie is aangenomen, zie Handelingen Tweede Kamer,
vergaderjaar 2014-2015, nr. 15, p. 1-1.
39
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3.2.4. Wijzigingen voor Personeel van Schepen en Vliegtuigen en Internationaal
Verkeer in art. 14, lid 4
Een andere belangrijke verandering in het nieuwe belastingverdrag, betreft de toewijzing van
heffingsbevoegdheden over personeel aan boord van schepen of luchtvaartuigen. In het oude
belastingverdrag werden de inkomsten uit dergelijke arbeid op grond van art. 10, lid 3 belast in de
staat waar het daadwerkelijk bestuur van de scheepvaart- of luchtvaartmaatschappij zetelde. Dit
is ingrijpend gewijzigd in het nieuwe verdrag. Het nieuwe art. 14, lid 4 stelt dat de inkomsten van
personeel aan boord van een schip of luchtvaartuig uitsluitend mogen worden belast in de staat
waarvan de werknemer ingezetene is.42 Deze wijzigingen zijn terug te vinden in onderstaande
fragmenten uit de verdragstekst.
De oude verdragstekst van art. 10, lid 3 luidt als volgt:
(3) Indien een natuurlijk persoon voortdurend of overwegend aan boord van schepen of
luchtvaartuigen van een scheepvaart- of luchtvaartonderneming diensten verricht, wordt de
arbeid geacht te zijn uitgeoefend in de Staat, waar de plaats van de leiding van de onderneming
zich bevindt. Zolang deze Staat de inkomsten uit zodanige arbeid niet belast, heeft de woonstaat
het recht tot belastingheffing voor deze inkomsten.
De nieuwe verdragstekst van art. 14, lid 4 luidt als volgt:
(4) Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel is de beloning verkregen door een
inwoner van een verdragsluitende staat ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord
van een schip of luchtvaartuig dat in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd of aan boord van
een binnenschip, slechts in die staat belastbaar.

3.2.5. Wijzigingen voor kunstenaars en sporters in art. 16
Het oude belastingverdrag kende geen afzonderlijke bepaling voor artiesten en sporters. Alleen
art. 9 over inkomsten uit zelfstandige arbeid noemt en verdeelt de heffingsbevoegdheden.
De oude verdragstekst van art. 9 luidt als volgt:
(1) Indien een persoon met woonplaats in een van de Staten inkomsten uit zelfstandige arbeid
verkrijgt, heeft de andere Staat het recht tot belastingheffing voor deze inkomsten, indien de
arbeid in de andere Staat wordt of is uitgeoefend.
(2) Uitoefening van zelfstandige arbeid in de andere Staat wordt slechts dan aanwezig geacht,
indien de persoon die de zelfstandige arbeid uitoefent, voor zijn werkzaamheden gebruik maakt
van een duurzame inrichting die aldaar geregeld tot zijn beschikking staat. Deze beperking geldt
echter niet voor zelfstandig uitgeoefende werkzaamheden op het terrein van de kunst, de
voordrachtskunst, de sportbeoefening, het circus, het ballet, het variété en dergelijke.

42

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 33 615, nr. 3, p. 23; zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 615, nr.
5, p. 21-24 voor een bespreking van het nieuwe artikel en potentiële conflicten met het EU-recht. Tweede Kamer,
vergaderjaar 2013–2014, 33 615, nr. 8, p. 13-16.
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De nieuwe verdragstekst van art. 16 luidt als volgt:
(1) Niettegenstaande de bepalingen van de artikelen 7 en 14, mogen inkomsten verkregen door
een inwoner van een verdragsluitende staat als artiest, zoals een toneelspeler, een film-, radio- of
televisie-artiest of een musicus, of als sportbeoefenaar, uit zijn persoonlijke werkzaamheden als
zodanig die worden verricht in de andere verdragsluitende staat, worden belast in die andere
staat.
(2) Indien inkomsten ter zake van persoonlijke werkzaamheden die door een artiest of een
sportbeoefenaar in die hoedanigheid worden verricht, niet aan de artiest of sportbeoefenaar zelf
toekomen, maar aan een andere persoon, mogen die inkomsten, niettegenstaande de bepalingen
van de artikelen 7 en 14, worden belast in de verdragsluitende staat waarin de werkzaamheden
van de artiest of sportbeoefenaar worden verricht.
(3) De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op inkomsten verkregen
door een inwoner van een verdragsluitende staat uit werkzaamheden verricht in de andere
verdragsluitende staat, indien het bezoek aan die staat voor ten minste 50 percent wordt
bekostigd uit de openbare middelen van een of beide verdragsluitende staten, een deelstaat, een
staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam van een of beide
verdragsluitende staten of een deelstaat of door een organisatie die in een van de
verdragsluitende staten wordt erkend als een algemeen nut beogende instelling of plaatsvindt in
het kader van een culturele overeenkomst tussen de regeringen van de verdragsluitende staten.
In dergelijke gevallen zijn de inkomsten slechts belastbaar in de verdragsluitende staat waarvan
de artiest of sportbeoefenaar inwoner is
Hoewel het Nederlandse standpunt over de belastingheffing op inkomsten van artiesten en
sporters duidelijk geregeld is in het nationaal recht als belastbaar in de staat waarvan men
ingezetene is, stond Duitsland op invoering van een nieuw artikel met betrekking tot de
inkomsten van sporters en artiesten.43 De achterliggende reden die gegeven werd, is dat men dit
standaard zo doet, ook met het oog op de OESO-Modelconventie (artikel 17). Nederland ging
uiteindelijk akkoord en art. 16 werd opgenomen in het nieuwe belastingverdrag. Dientengevolge
is inkomen dat artiesten en sporters ontvangen in de verdragsluitende staat waar de prestaties
zijn geleverd belastbaar in die staat. Hiermee wordt de OESO benadering van kunstenaars
gevolgd, die als strijdig met de eerdere Nederlandse behandeling kan worden beschouwd.

3.2.6. Opname van compensatieregeling voor art. 14, 15, 16
Een andere belangrijke verandering in het nieuwe belastingverdrag, dat alle vormen van
inkomsten uit actieve dienst behelst, is de opname van een compensatieregeling. De verandering
staat in het aanvullend protocol bij punt XII en introduceert een compensatieregeling voor
Nederlandse ingezeten die als grensarbeiders werken in Duitsland en die niet profiteren van
belastingvoordelen zoals hypotheekrenteaftrek en hogere sociale premies betalen.

43

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 615, nr. 5, p. 31-32; Drucksache 17/10752, p. 59.
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De nieuwe tekst van het nieuwe protocol luidt als volgt:
(1) Een natuurlijke persoon die inwoner is van Nederland en inkomen, beloningen of voordelen
verkrijgt uit de Bondsrepubliek Duitsland die volgens de artikelen 14, 15, 16 en het eerste lid van
artikel 18 in de Bondsrepubliek Duitsland mogen worden belast, kan kiezen voor een
vermindering van belasting toegekend door Nederland voor zover het totaalbedrag van de
verschuldigde Nederlandse en Duitse belasting, tezamen met de bedragen van de door de
desbetreffende inwoners verschuldigde premies voor de Nederlandse volksverzekeringen of
daarmee vergelijkbare bijdragen en premies die op grond van de Duitse regelgeving inzake sociale
zekerheid verschuldigd zijn, hoger is dan het bedrag aan Nederlandse belasting en premies
volksverzekeringen in Nederland die van hen zouden zijn geheven, indien dat inkomen, die
beloningen of die voordelen afkomstig zouden zijn geweest uit Nederland en Nederland ter zake
van dat inkomen, die beloningen of die voordelen van hen belastingen en premies
volksverzekeringen zou hebben geheven.
Deze compensatie wordt gerealiseerd door de door de desbetreffende inwoners verschuldigde
Duitse belasting, bijdragen en premies over hun inkomen, beloningen en voordelen op grond van
de Duitse regelgeving ter zake van sociale zekerheid, voor zover deze bijdragen en premies
vergelijkbaar zijn met de premies uit hoofde van de Nederlandse algemene sociale verzekeringen,
aan te merken als ingehouden Nederlandse loonbelasting en de Duitse belasting, bijdragen en
premies te verrekenen met de in Nederland verschuldigde belasting en premies
volksverzekeringen.
2) De bevoegde autoriteiten regelen in onderlinge 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.
3) Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid worden van de daar bedoelde in de
Bondsrepubliek Duitsland verschuldigde belasting, bijdragen en premies sociale zekerheid
uitgezonderd de belasting, bijdragen en premies die zijn geheven over het loon dat in Nederland
niet tot het loon behoort ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de
loonbelasting 1964 of de rechtsopvolger van deze bepaling indien deze opvolger gelijk of in
wezenlijke mate gelijk is aan de bepaling die hij vervangt.
In dergelijke situaties kunnen Nederlandse grensarbeiders de Nederlandse staat om een
vergoeding verzoeken, die gelijk staat aan de hogere belastingverplichting in Duitsland en de
nalatigheid van bestaande vergoedingsregelingen in Nederland tegengaat. De berekening van
deze compensatie is als volgt en met het verschil tussen het volgende dient rekening te worden
gehouden:
het totaalbedrag aan belastingen dat de werknemer betaalt in Nederland, inclusief sociale
premies, vermeerderd met de belastingen en bijdragen voor de sociale zekerheid die de
werknemer betaalt in Duitsland, gedeeld door het bedrag aan belastingen en sociale premies dat
de werknemer zou moeten betalen in Nederland, als het Duitse salaris in Nederland belastbaar
zou zijn.44
44

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/verdragen/het_
belastingverdrag_tussen_nederland_en_belgie/compensatieregelingen/bijzondere_compensatieregeling_voor_grensar
beiders; Drucksache 17/10752, p. 58-59; Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 615, nr. 8, p. 24.
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Dit betekent kortom:
Duitse belasting en
sociale premie

Belastingverplichting
in Nederland
Compensatie

Belastingen die de werknemer zou moeten betalen als
het Duitse salaris belastbaar werd geacht in Nederland.
De nieuwe compensatieregeling is daarmee gunstig voor in Nederland wonende grensarbeiders,
daar deze nu compensatie kunnen ontvangen voor Nederlandse fiscale voordelen via de door
Nederland betaalde compensatieregeling, iets wat zij voorheen niet konden doen.
Echter, verschillende onzekerheden blijven bestaan ten aanzien van de compensatieregeling,
waaronder met name:45
-

-

De vergelijkbaarheid van de Duitse en de Nederlandse sociale premies betaald door de
grensarbeiders.
De relatie tussen het Duitse 'Kindergeld' en 'Kindergeldfreibeträge" met betrekking tot
hun overwogen opname in de berekening van de compensatie.
De behandeling van de zorgbijdrage van de werkgever voor werknemers die vrijwillig
hebben gekozen voor de algemene zorgverzekering hoewel zij boven de salarisdrempel
zitten waaronder deelname verplicht is. Als de werkgeversbijdrage onder art. 11d van de
Wet op de Loonbelasting 1964 valt, zal de behandeling daarvan worden bepaald door de
buitenlandse belastingdienst. Hoe dit gebeurt, is nog onzeker.
De manier waarop de Duitse belastingplicht wordt berekend in het kader van de
compensatieregeling. Een voorlopige manier om de verschuldigde Duitse belastingen vast
te stellen is via een kopie van het Duitse definitieve fiscaal overzicht. Of dit voldoende is
of niet is echter nog onduidelijk; wellicht zijn andere werkwijzen mogelijk.

Met betrekking tot de eerstgenoemde onzekerheid, de vergelijkbaarheid van de sociale premies,
verschafte de onlangs gepubliceerde wederzijdse overeenkomst tussen Duitsland en Nederland
over een regeling voor in Nederlandse wonende grensarbeiders die werken in Duitsland
duidelijkheid. Zij treedt met ingang van 28 mei 2016 in werking en bepaalt dat de Duitse sociale
zekerheidsbijdragen betaald door in Nederland wonende grensarbeiders niet worden
meegenomen in de berekeningen voor de compensatie. De achterliggende gedachte is dat de
Nederlandse en Duitse sociale zekerheidsbijdragen niet vergelijkbaar zijn.46

45
46

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 615, nr. 8, p. 23-25.
Staatscourant, Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden, Nr. 31614, 15 juni 2016.
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3.2.7. Afsluitende Opmerkingen over de Wijzigingen in het Nieuwe Belastingverdrag
Zoals reeds aangegeven in voorgaand overzicht van de wijzigingen in het nieuwe
belastingverdrag, kunnen verschillende wijzigingen voor grensarbeiders worden uitgelicht. Waar
de algemene bepaling over arbeid (art.14(1-3) slechts kleine veranderingen kent, treffen we heel
wat veranderingen aan in de fiscale behandeling van personeel aan boord van schepen en
vliegtuigen, directeuren, en van artiesten en sporters. De toekenning van heffingsbevoegdheden
over personeel aan boord van een schip of luchtvaartuig is verschoven van de staat waar het
daadwerkelijk bestuur van de werkgever zetelt naar de staat waarvan de werknemer ingezetene
is. Artiesten en sporters worden nu volgens de OESO benadering belast, in de staat waar de
prestatie plaatsvindt en niet meer in de staat waarvan zij ingezetene zijn en bestuurders,
ongeacht of zij lid zijn van een Raad van Toezicht of een Raad van Bestuur, worden nu belast in de
staat waar de onderneming is gevestigd waarvoor zij werken. Er is niet veel veranderd inzake de
inkomens van hoogleraren en docenten tijdens korte bezoeken, behalve het feit dat een
afzonderlijke bepaling hierover is ingevoegd in het nieuwe belastingverdrag.
Afgezien van al deze wijzigingen in het nieuwe belastingverdrag, heeft de invoering van een
compensatieregeling voor de hogere belastingdruk voor in Nederland wonende werknemers de
meeste invloed op alle vormen van arbeidsinkomen dat grensarbeiders tussen Duitsland en
Nederland genieten. Daarom is het volgende gedeelte gewijd aan een bespreking van de
prognoses die het Nederlandse parlement heeft verstrekt aangaande de mogelijke voor- of
nadelen van de compensatieregeling in sommige globale werksituaties zoals gedekt door art. 14
van het nieuwe belastingverdrag.

3.2.8. Praktijkvoorbeelden voor Grensarbeiders.
Voor de bespreking van de compensatieregeling in het nieuwe belastingverdrag (aanvullend
protocol bij punt XII), worden de berekeningen van de Nederlandse Commissie voor Financiën uit
2013 gehanteerd. Deze voorbeelden werden op verzoek van het Nederlandse parlement47
opgesteld om de mogelijke effecten te illustreren die de compensatieregeling en het
splitsingstarief in sommige algemene situaties hebben op het nettoloon. In tien verschillende
scenario's zijn de veranderingen in het nettosalaris berekend voor echtparen, alleenstaanden en
alleenstaande werkende ouders, met of zonder kinderen, op basis van geschatte brutolonen. Elk
scenario toont de mogelijke compensatie en de voordelen van het splitsingstarief.
Alvorens de casussen die het Nederlandse parlement heeft uitgewerkt hier te presenteren,
dienen hier enige beperkingen te worden vermeld. Ten eerste zijn de situaties die zijn gebruikt
voor de voorbeelden hypothetisch; omdat het nieuwe belastingverdrag pas sinds kort (in januari
2016) in werking is getreden, zijn er nog geen recente cijfers beschikbaar. Ten tweede, de
gepresenteerde scenario's werden in 2013 opgesteld en illustreren dus slechts de potentiële
impact van de compensatieregeling en het Duitse splitsingstarief in deze situaties. Daarnaast zijn
hierdoor recente ontwikkelingen, zoals de onderlinge overeenkomst tussen Duitsland en
47

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 615, nr. 4, pp. 25-28.
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Nederland over de berekening van de compensatieregeling, niet meegenomen. De werkelijkheid,
die pas meetbaar wordt nadat de algemene overgangsperiode voorbij is, kan dus heel anders
blijken. Als derde en laatste punt, betreffen de beschreven situaties slechts enkele algemene
casus-scenario's. In werkelijkheid kunnen er veel verschillende constellaties optreden en kunnen
zich zeer specifieke gevallen voordoen, die maatwerkanalyse vereisen. Dergelijke casussen
bevinden zich niet onder onderstaande voorbeelden. De voorbeelden zoals verstrekt door het
parlement dienen derhalve slechts ter indicatie van de mogelijke veranderingen in de situatie van
grensarbeiders tengevolge van het nieuwe verdrag. In de volgende paragrafen worden de
casussen en bijbehorende berekeningen geschetst, die rechtstreeks uit de parlementaire stukken
komen die openbaar beschikbaar zijn.

'Casus 1: beide ouders werken in Duitsland
Casus 1A
Beide echtgenoten wonen in Nederland en zijn in loondienst in Duitsland. Echtgenoot 1 verdient
een bruto jaarsalaris van €30.000. Echtgenoot 2 verdient een bruto jaarsalaris van €20.000. Ze
hebben een eigen woning met hypotheek. Het openstaand saldo op hun huis is €5000. De
inkomsten van beide echtgenoten worden volledig in Duitsland belast. Beide echtgenoten zijn
onderworpen aan de Duitse wetgeving.
Effect van Casus 1A
Beide echtgenoten genieten het voordeel van het Duitse splitsingstarief. De gecombineerde
Duitse belasting van €5,902 wordt proportioneel verdeeld over het brutosalaris van elke partner.
Als de fiscale aftrekpost van het eigen huis wordt toegewezen aan echtgenoot 2 als kleinste
verdiener, is het box-1 inkomen van deze persoon €12,810. De compensatieberekening komt dan
uit op €1,136. De compensatie is in dit geval € 1225. Het voordeel van het Duitse splitsingstarief is
€68.
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Echtgenoot 1
Salarisconversie
Brutoloon

30.000

Min:
Duitse pensioenverzekering

2.835

Duitse werkloosheidsverzekering

450

Belastbaar salaris NL

26.715

Eigen huis

5.000

Box 1 inkomen

21.715

Berekening van de compensatie
Duitse belasting

3.541

Inkomstenbelasting

1.373

Premie volksverzekeringen

6.764

Min:
Heffingskortingen

3.724

Compensatieberekening

4.413

Compensatie

0

Echtgenoot 2
salarisconversie
Brutoloon

20.000

Min:
Duitse pensioenverzekering

1.890

Duitse werkloosheidsverzekering

300

Belastbaar salaris NL

17.810

Eigen huis
Box 1 inkomen

17.810

Berekening van de compensatie
Duitse belasting

2.361

Inkomstenbelasting

1.041

Premie volksverzekeringen

5.547

Min:
Heffingskortingen

3.603

Compensatieberekening

2.985

Compensatie
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Casus 1B
Zie Casus 1A, maar met twee schoolgaande kinderen van 13 en 16 jaar.
Effect van Casus 1B
Beide echtgenoten genieten het voordeel van het Duitse splitsingstarief. De gecombineerde
Duitse belasting van €5,608 wordt proportioneel verdeeld over het brutosalaris van elke partner.
Als de fiscale aftrekpost voor de eigen woning wordt toegewezen aan echtgenoot 2 als kleinste
verdiener, is de compensatie € 1106. Het voordeel van het Duitse splitsingstarief is €157.
Echtgenoot 1
Salarisconversie
Brutoloon

30.000

Min:
Duitse pensioenverzekering

2.835

Duitse werkloosheidsverzekering

450

Belastbaar salaris NL

26.715

Eigen huis

5.000

Box 1 inkomen

21.715

Berekening van de compensatie
Duitse belastingdienst

3.365

Inkomstenbelasting

1.373

Premie volksverzekeringen

6.764

Min:
Heffingskortingen

3.724

Compensatieberekening

4.413

Compensatie

0

Echtgenoot 2
Salarisconversie
Brutoloon

20.000

Min:
Duitse pensioenverzekering

1.890

Duitse werkloosheidsverzekering

300

Belastbaar salaris NL

17.810

Eigen huis
Box 1 inkomen
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Berekening van de compensatie
Duitse belastingdienst

2.243

Inkomstenbelasting

1.041

Premie volksverzekeringen

5.547

Min:
Heffingskortingen

3.603

Compensatieberekening

2.985

Compensatie

0

Geval 2: alleenstaande werkende in Duitsland
Casus 2A Een alleenstaand persoon die in Nederland woont en in loondienst is in Duitsland. De
werknemer verdient een bruto jaarsalaris van €30.000. Hij heeft een eigen woning met een
hypotheek. Het openstaande saldo op zijn huis is €5000. De inkomsten van de werknemer worden
volledig in Duitsland belast. Hij is onderworpen aan de Duitse wetgeving inzake sociale zekerheid.
Effect van Casus 2A
Salarisconversie
Brutoloon

30.000

Min:
Duitse pensioenverzekering

2.835

Duitse werkloosheidsverzekering

450

Belastbaar salaris NL

26.715

Eigen huis

5.000

Box 1 inkomen

21.715

Berekening van de compensatie
Duitse belastingdienst

4.226

Inkomstenbelasting

1.373

Premie volksverzekeringen

6.764

Min:
Heffingskortingen

3.724

Compensatieberekening

4.413

Compensatie

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

0

39

www.maastrichtuniversity.nl/item

Dossier 1A: Belastingverdrag Nederland-Duitsland: Arbeid

Casus 2B
Zie Casus 2A, maar met een salaris van €95.000 en openstaand saldo op het eigen huis van
€16.000.
Effect van Casus 2B
Salaris conversie
Brutoloon

95.000

Min:
Duitse pensioenverzekering

6.578

Duitse werkloosheidsverzekering

1.044

Belastbaar salaris NL

87.378

Eigen huis

16.000

Box 1 inkomen

71.378

Berekening van de compensatie
Duitse belastingdienst

29.982

Inkomstenbelasting

20.141

Premie volksverzekeringen

10.391

Min:
Heffingskortingen

2.551

Compensatieberekening

27.892

Compensatie
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Geval 3: enige kostwinner in Duitsland
Casus 3A
Beide echtgenoten wonen in Nederland. Echtgenoot 1 is in loondienst in Duitsland. Echtgenoot 2
ontvangt geen inkomen uit arbeid. Echtgenoot 1 verdient een bruto jaarsalaris van €30.000. Ze
hebben een eigen woning met hypotheek. Het openstaande saldo op hun huis is €5000. De
inkomsten van echtgenoot 1 zijn volledig belast in Duitsland. Hij is onderworpen aan de Duitse
wetgeving inzake sociale zekerheid. Het voordeel dankzij het Duitse splitsing tarief bedraagt €
2,830.
Effect van Casus 3A
Salarisconversie
Brutoloon

30.000

Min:
Duitse pensioenverzekering

2.835

Duitse werkloosheidsverzekering

450

Belastbaar salaris NL

26.715

Eigen huis

5.000

Box 1 inkomen

21.715

Berekening van de compensatie
Duitse belastingdienst

1.396

Inkomstenbelasting

1.373

Premie volksverzekeringen

6.764

Min:
Heffingskortingen

3.724

Belastingvoordelen voor niet verdienende partner

2.001

Compensatieberekening

2.412

Compensatie
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Casus 3B
Zie Casus 3A, maar met twee schoolgaande kinderen van 13 en 16 jaar. Het voordeel dankzij het
Duitse splitsingstarief is € 2,610.
Effect van Casus 3B
Salaris conversie
Brutoloon

30.000

Min:
Duitse pensioenverzekering

2.835

Duitse werkloosheidsverzekering

450

Belastbaar salaris NL

26.715

Eigen huis

5.000

Box 1 inkomen

21.715

Berekening van de compensatie
Duitse belastingdienst

1.396

Inkomstenbelasting

1.373

Premie volksverzekeringen

6.764

Min:
Heffingskortingen

3.724

Belastingvoordelen voor niet verdienende partner

2.001

Compensatieberekening

2.412

Compensatie
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Geval 4: beide ouders werken in Nederland en Duitsland
Casus 4A
Beide echtgenoten wonen in Nederland en zijn in loondienst. Echtgenoot 1 werkt in Duitsland en
verdient een bruto jaarsalaris van €30.000. Echtgenoot 2 werkt in Nederland en verdient een
bruto jaarsalaris van €20.000. Ze hebben een eigen woning met hypotheek. Het openstaande
saldo op hun huis is €5000. De inkomsten van echtgenoot 1 zijn volledig belast in Duitsland.
Echtgenoot 1 is onderworpen aan de Duitse wetgeving inzake sociale zekerheid. Ze hebben twee
schoolgaande kinderen van 13 en 16 jaar.
Effect van Casus 4A
Salaris conversie
Brutoloon

30.000

Min:
Duitse pensioenverzekering

2.835

Duitse werkloosheidsverzekering

450

Belastbaar salaris NL

26.715

Eigen huis

5.000

Box 1 inkomen

21.715

Berekening van de compensatie
Duitse belastingdienst

2.702

Inkomstenbelasting

1.373

Premie volksverzekeringen

6.764

Min:
Heffingskortingen

3.724

Compensatieberekening

4.413

Compensatie

0

In dit geval zullen de echtgenoten ervoor kiezen de fiscale aftrek eigen woning toe te wijzen aan
echtgenoot 2, die alleen een Nederlands inkomen heeft, waardoor een fiscaal voordeel ontstaat
van € 1,868. Het voordeel van het Duitse splitsingstarief is € 1,304. Casus 4B Zie Casus 4A, maar
met een salaris van €60.000 voor echtgenoot 1 , van €35.000 voor echtgenoot 2 en een
openstaand saldo op het eigen huis van €16.000.
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Effect van Casus 4B
Salarisconversie
Brutoloon

60.000

Min:
Duitse pensioenverzekering

5.670

Duitse werkloosheidsverzekering

900

Belastbaar salaris NL

53.430

Eigen huis

16.000

Box 1 inkomen

37.430

Berekening van de compensatie
Duitse belastingdienst

12.166

Inkomstenbelasting

4.345

Premie volksverzekeringen

10.392

Min:
Heffingskortingen

3.197

Compensatieberekening

11.540

Compensatie

626

In dit geval zullen de echtgenoten ervoor kiezen de fiscale aftrek eigen woning toe te wijzen aan
echtgenoot 2, die alleen een Nederlands inkomen heeft, waardoor een fiscaal voordeel ontstaat
van € 6,687. Vervolgens zullen zij afzien van de mogelijkheid tot compensatie voor echtgenoot 1.
Het voordeel van het Duitse splitsingstarief is € 1.850.

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

44

www.maastrichtuniversity.nl/item

Dossier 1A: Belastingverdrag Nederland-Duitsland: Arbeid

4C
Zie 4A, maar met een salaris van €60.000 voor echtgenoot 1 , van €35.000 voor echtgenoot 2, een
openstaand saldo op het eigen huis van €16.000 en geen kinderen.
Effect van 4C
Salarisconversie
Brutoloon

60.000

Min:
Duitse pensioenverzekering

5.670

Duitse werkloosheidsverzekering

900

Belastbaar salaris NL

53.430

Eigen huis

16.000

Box 1 inkomen

37.430

Berekening van de compensatie
Duitse belastingdienst

12.356

Inkomstenbelasting

4.345

Premie volksverzekeringen

10.392

Min:
Heffingskortingen

3.197

Compensatieberekening

11.540

Compensatie

816

In dit geval zullen de echtgenoten ervoor kiezen de fiscale aftrek eigen woning toe te wijzen aan
echtgenoot 2, die alleen een Nederlands inkomen heeft, waardoor een fiscaal voordeel ontstaat
van € 6,687. Vervolgens zullen zij afzien van de mogelijkheid tot compensatie voor echtgenoot 1.
Het voordeel van het Duitse splitsingstarief is € 1.902.
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4D
Zie 4A, maar met een salaris van €60.000 voor echtgenoot 1 (75% belast in Duitsland en 25% in
Nederland), van €35.000 voor echtgenoot 2 en een openstaand saldo op het eigen huis van
€16.000. Echtgenoot 1 is in Nederland verzekerd voor de sociale verzekeringen.
Effect van 4D
Salaris conversie
Brutoloon

60.000

Min:
Duitse pensioenverzekering

0

Duitse werkloosheidsverzekering

0

Belastbaar salaris NL

60.030

Eigen huis

16.000

Box 1 inkomen

44.000

Berekening van de compensatie
Duitse belastingdienst

6.586

Inkomstenbelasting

0

Premie volksverzekeringen

10.392

Totale inning

16.044

Inkomstenbelasting

7.104

Premie volksverzekeringen

10.392

Min:
Heffingskortingen

2.934

Compensatieberekening

14.562

Compensatie

1.482

In dit geval levert het Duitse splitsingstarief geen voordeel op. In dit geval zullen de echtgenoten
ervoor kiezen de fiscale aftrek eigen woning toe te wijzen aan echtgenoot 2, die alleen een
Nederlands inkomen heeft, waardoor een fiscaal voordeel ontstaat van € 6,687.
Echtgenoot 1 zal vervolgens afzien van de compensatie van €1482. Echtgenoot 1 zal ook €3556
meer verschuldigd zijn in Nederland. Het totale fiscale verlies voor echtgenoot 1 is €5,038,
hetgeen wordt gecompenseerd door het belastingvoordeel van echtgenoot 2 ter hoogte van
€6,687. De leden van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) vragen of Nederland en Duitsland
voor de toepassing van de compensatieregeling overeenstemming hebben bereikt over de
vergelijkbaarheid van de Duitse sociale zekerheidsbijdragen en de Nederlandse Premie
Volksverzekeringen. Hoewel deze discussie nog niet heeft plaatsgevonden, zal dit aspect, samen
met de andere aspecten van het implementatieproces van het nieuwe verdrag, worden
besproken met de Duitse autoriteiten.
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Tenslotte hebben de leden van het CDA een laatste, vereenvoudigde casus toegevoegd, waarvan
ze zeggen dat deze zich vaak voordoet in de praktijk. De belastingplichtige is ingezetene van
Nederland, gehuwd, zonder kinderen, en de huwelijkspartner geniet geen inkomen. Het bruto
arbeidsinkomen voor arbeid verricht in Duitsland bedraagt €85.000. De Duitse bronbelasting over
deze inkomsten bedraagt €20.000, de werknemersbijdrage aan de Duitse wettelijke
pensioenverzekering bedraagt €6.500; aan de Duitse werkloosheidsverzekering €1.000; en aan de
'Pflegeversicherung', de langdurige-zorgverzekering €560. Het openstaande saldo op de eigen
woning is ongeveer €16.000. De Nederlandse belastingen zijn verder reeds gesteld op €14.000 + €
7.200 inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen en met een heffingskorting van € 2.000
voor de niet-verdienende partner is rekening gehouden. Op basis van bovenstaande gevallen, zou
deze casus de volgende uitkomst hebben:
Salarisconversie
Brutoloon

85.000

Min:
Duitse pensioenverzekering

6.500

Duitse werkloosheidsverzekering

1.000

Belastbaar salaris NL

77.500

Eigen huis

16.000

Box 1 inkomen

61.500

Berekening van de compensatie
Duitse belastingdienst

20.000

Inkomstenbelasting

14.000

Premie volksverzekeringen

7.200

Min:
Heffingskortingen niet verdienende partner

2.000

Compensatieberekening

19.200

Compensatie

800

In dit geval bedraagt de uitkering volgens het Duitse splitsingstarief €7,608".48

48

Lower House of Parliament, session year 2013-2014, 33 615, no. 5, pp. 50-58 retrieved from
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-266255
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3.2.9. Conclusie Parlementaire Voorbeelden
Zoals blijkt uit de verschillende bovenstaande casussen, kan de compensatieregeling, zoals deze in
2013 verwacht werd te functioneren, geen grote voordelen garanderen voor Nederlandse
grensarbeiders die in Duitsland werken. In de gepresenteerde situaties levert het
compensatiestelsel bij een brutosalaris tot € 60.000 slechts geringe compensaties op, tot een
maximum van € 1.600, maar vaak nog onder € 1.000. Voor werknemers met een salaris boven €
80.000 kan het compensatiestelsel lucratief worden met compensaties van € 2.000 of meer.
Alleen als aan specifieke voorwaarden voor één van de loontrekkers is voldaan, kan de werkelijke
compensatie,in bepaalde situaties, oplopen tot een hoger bedrag.49 Ook het splitsingstarief kan
nu gemakkelijker worden toegepast, wat mogelijk fiscale voordelen oplevert in Duitsland en
dientengevolge een toename in nettosalaris. Zoals de algemene voorbeelden laten zien, hangt
uiteindelijk veel af van de specifieke situatie en kunnen de voordelen aanzienlijk uiteenlopen.
Vooral de recentelijk bereikte onderlinge overeenstemming dat de Duitse sociale
zekerheidsbijdragen niet vergelijkbaar zijn met de Nederlandse en daarmee uitgesloten worden
van de compensatieberekening plaatst vraagtekens bij de bovengenoemde voorbeelden. Als de
Duitse sociale zekerheidsbijdragen niet vergelijkbaar zijn (en daarmee niet meegenomen worden
in de compensatieregeling), kan de totale compensatie afnemen. Dat ontmoedigt grensarbeiders
toepassing van de compensatieregeling aan te vragen, aangezien de voordelen minimaal zullen
zijn. Daarnaast heeft de 'Deutsch-Niederländische Gesellschaft' (DNG) zeer recentelijk enkele
kritische kanttekeningen bij het nieuwe belastingverdrag gepubliceerd, waarin ze vraagtekens
plaatst bij de billijkheid van de eenzijdige compensatieregeling in het protocol bij het nieuwe
verdrag (nr. XII).50 Volgens de DNG zou de onlangs goedgekeurde compensatieregeling in
Duitsland wonende grensarbeiders die werkzaam zijn in Nederland minder gunstig behandelen
dan in Nederland wonende grensarbeiders die in Duitsland werken. Zij stuurde dan ook een brief
naar het Ministerie van Financiën van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW), waarin zij
verzoekt ook een compensatieregeling voor in Duitsland werkende grensarbeiders in te voeren.51
Een antwoord op de vraag van de Minister van Financiën wordt nog afgewacht.

49

Zie hiervoor casussen 1a en 1B.
DNG (2016) "Benachteiligung deutscher Grenzgänger in den Niederlanden?", via:
http://aha24x7.com/benachteiligung-deutscher-grenzganger-den-niederlanden/
51
Ibid.
50
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4. Conclusie en Suggesties vanuit een Euregionaal Perspectief
Deze grensoverschrijdende effectenbeoordeling evalueert de gevolgen van het nieuwe
belastingverdrag voor grensarbeiders. Zoals vermeld in hoofdstuk 2.1, is een dergelijke ex-post
evaluatie in dit stadium nog niet mogelijk, om twee redenen: Enerzijds zijn er geen betrouwbare
gegevens beschikbaar over de aantallen grensarbeiders die in de grensregio van Duitsland en
Nederland werken. Dit kan worden toegeschreven aan de verschillende onderzoeksbenaderingen
van grensarbeiders en het feit dat sommige grensarbeiders zich in zeer specifieke situaties
bevinden die buiten deze benaderingen vallen. Anderzijds kunnen effecten alleen worden
gemeten zodra de eerste cijfers verzameld kunnen worden. Dit vereist echter dat het
belastingverdrag in zijn geheel van toepassing is. Aangezien art. 33 van het nieuwe
belastingverdrag een overgangsperiode van één jaar introduceert, waarin het oude
belastingverdrag nog steeds kan worden toegepast, zullen de werkelijke gevolgen voor
grensarbeiders pas aan het einde van 2018 kunnen worden gemeten.
Gezien deze beperkingen biedt deze grensoverschrijdende effectenbeoordeling weinig
toegevoegde waarde als evaluatie. Zij geeft veeleer een overzicht van de nieuwe wijzigingen die
invloed hebben op grensarbeiders. Bovendien biedt zij een beknopte bespreking van de
prognoses voor de nieuwe compensatieregeling en het Duitse 'Splittingverfahren’, zoals
aangevraagd door het Nederlandse parlement in 2013,
Zo bleken deze prognoses louter
indicatieve schattingen en mogelijk niet langer realistisch door nieuwe ontwikkelingen, zoals de
onlangs gepubliceerde wederzijdse overeenkomst die stelt dat de sociale zekerheidspremies van
beide landen niet vergelijkbaar zijn en derhalve niet meegenomen worden bij de berekening van
de compensatie.
Voor een definitieve conclusie is dan ook geduld vereist tot betrouwbare gegevens beschikbaar
zijn. Eén duidelijke les die deze effectenbeoordeling ons leert is dat een tijdige en consequente
monitoring van grensarbeiders en van de gevolgen die voortvloeien uit het nieuwe
belastingverdrag essentieel is voor toekomstige effectenbeoordelingen.
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Lijst van gebruikte afkortingen

AOW

Algemene Ouderdomswet

Anw

Algemene nabestaandenwet

EStG

Einkommensteuergesetz

EStGV

Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 1955

MBB

Maandblad Belasting Beschouwingen

MvT

Memorie van Toelichting

PW

Pensioenwet

SVB

Sociale Verzekeringsbank

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAZ

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wet IB 2001

Wet inkomstenbelasting 2001

Wet LB 1964

Wet op de loonbelasting 1964

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
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1. Inleiding
Met ingang van 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland in werking
getreden. Met het sluiten van belastingverdragen wordt getracht te voorkomen dat dubbele
belastingheffing dan wel geen belastingheffing zich kan voordoen.52 Belastingverdragen worden
gesloten tussen staten met sterke politieke, financiële en economische betrekkingen, zoals tussen
Nederland en Duitsland.53 Daarnaast zijn Nederland en Duitsland natuurlijk buurlanden, hetgeen
onder meer kwesties met zich brengt op het gebied van grensoverschrijdende arbeid en
grensoverschrijdende pensionering. Op het laatstgenoemde thema zal in dit onderdeel van de
grenseffectenrapportage worden ingegaan.
Het nieuwe belastingverdrag dient ter vervanging van het op 16 juni 1959 te Den Haag tot stand
gekomen belastingverdrag (hierna: het oude verdrag). De belangrijkste redenen voor vervanging
van het oude verdrag zijn gelegen in het feit dat het oude verdrag op essentiële onderdelen niet
meer in overeenstemming was met de huidige OESO-standaarden en het verdrag niet meer
beantwoordde aan de huidige stand van de economische relaties tussen beide staten.54 Bij de
herziening van het oude verdrag zette Nederland in op de verbetering van de fiscale positie van in
Nederland woonachtige grenswerknemers en een gunstigere fiscale behandeling van in
Nederland gevestigde pensioenfondsen.55 Duitsland zette in op de bestrijding van het oneigenlijke
gebruik van het verdrag.56
Het belastingverdrag en de daarin opgenomen wijzigingen zijn gedurende de totstandkoming vele
malen onderwerp van discussie geweest. Dit blijkt onder meer uit de (zeer) uitgebreide

52

Indien gesproken wordt van dubbele belastingheffing dan zijn een tweetal begrippen relevant:
- economische dubbele belastingheffing: “bij twee natuurlijke personen of lichamen over één object door een of twee
instanties belasting wordt geheven of bij een persoon twee maal over formeel verschillende, doch materieel identieke
objecten door een of twee instanties belasting wordt geheven.”
- juridische dubbele belastingheffing: “één persoon over één object door twee heffingsbevoegde instanties wordt
belast.“ Beide definities zijn ontleend aan de Syllabus vrijstelling, verrekening, verliescompensatie internationaal
belastingrecht <http://wetten.overheid.nl/BWBR0016602/2004-04-13>.
53
Dit is ook onderkend tijdens de parlementaire behandeling, zie hiervoor Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 3
(MvT), onderdeel I.1.
54
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.
55
Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 3 (MvT), onderdeel I.1. Zo is in de Memorie van Toelichting een aparte
paragraaf opgenomen ten aanzien van de gevolgen van het nieuwe belastingverdrag voor grensarbeiders (zie
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).
Hoewel in de parlementaire stukken veelal gesproken wordt van ‘grensarbeiders’ zal in deze rapportage zo veel als
mogelijk de minder ouderwetse term ‘grenswerknemers’ worden gehanteerd.
56
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.
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Nederlandse parlementaire behandeling.57 Zo werd bij de behandeling in de Tweede Kamer met
regelmaat aandacht gevraagd voor gepensioneerden in Duitsland met een Nederlands pensioen.58
Ook tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is expliciet aandacht gevraagd voor de positie van
gepensioneerden woonachtig in Duitsland en die pensioen hebben opgebouwd in Nederland.59
Voor deze groep personen brengt het nieuwe belastingverdrag, als gevolg van een gewijzigd
verdragsartikel inzake pensioen, financiële consequenties mee. Dit ondanks een zogenoemde
algemene en bijzondere overgangsregeling die de financiële consequenties van de het nieuwe
verdrag dienen af te zwakken.60 De bijzondere overgangsregeling richt zich specifiek op de
financiële consequenties die de wijziging in het pensioenartikel tot gevolg heeft. In tegenstelling
tot Nederland is in Duitsland het nieuwe belastingverdrag zeer summier in het parlement
behandeld.61 Mede als gevolg van de uitvoerige parlementaire behandeling in Nederland werd de
oorspronkelijke beoogde inwerkingsdatum van 1 januari 2014 niet gehaald. Naast de
parlementaire behandeling is het nieuwe belastingverdrag ook uitvoerig behandeld (met name
becommentarieerd) in de relevante fiscale literatuur en media.62
1.1.
Opzet / plan van behandeling
In dit onderdeel van de onderhavige grenseffectenrapportage zal met behulp van
rekenvoorbeelden nader inzichtelijk worden gemaakt welke inkomenseffecten verbonden zijn aan
het nieuwe belastingverdrag voor gepensioneerden die woonachtig zijn in Duitsland en in het
verleden in Nederland pensioen hebben opgebouwd. Zoals al kort aangegeven is dit de groep
gepensioneerden die wordt ‘geraakt’ door het nieuwe belastingverdrag. Naast Nederlanders die
tijdens hun pensionering zijn verhuisd naar Duitsland betreft dit ook Duitsers die in het verleden
als grenswerknemer in Nederland hebben gewerkt: “In totaal gaat het om naar schatting 5.500 in
Duitsland wonende gepensioneerden (Nederlanders en Duitsers) die een Nederlands pensioen
hebben van meer dan € 15.000.”63 Op deze € 15.000-grens zal bij de beschouwing van het huidige
verdragsartikel nader worden ingegaan. Naast de beschouwing van het oude verdragsartikel en
57

De volledige Nederlandse parlementaire geschiedenis van het nieuwe belastingverdrag is integraal opgenomen in
Douven (red.), Het Belastingverdrag met Duitsland 2012 Teksten, toelichtingen en parlementaire geschiedenis, p. 301535, te raadplegen via: <http://www.grensoverschrijdendwerken.nl/ebook-verdrag-nl-dld>.
58
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer werd slechts één motie aangenomen inzake het in kaart brengen van de
gevolgen van werken over de grens voor de fiscaliteit en sociale zekerheid (waaronder pensioenen). Zie Kamerstukken II
2013/14, 33 615, nr. 10 (Motie van de leden Nijboer en Kerstens).
59
Zie Kamerstukken I 2014/15, 33 615, nr. B.
60
De staatssecretaris (van Financiën) wees in dit kader herhaaldelijk op de algemene en bijzondere overgangsregeling
en de in de parlementaire geschiedenis uitgewerkte voorbeelden.
61
Zie bijvoorbeeld Deutscher Bundestag, Gesetzentwurf der Bunderregierung, Entwurf eines Gesetzes zu dem
Abkommen vom 12. April 2012 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkuürzung auf dem Gebiet der Steueren vom
Einkommen, Drucksache 17/10752, 24.09.2012.
62
Wat betreft de media kan onder meer gewezen worden op: Opinieartikel, ‘Belastingverdrag hakt er te diep in, Het
Financieele Dagblad, 13 augustus 2014 en K. Broekhuizen, ‘Belastingverdrag met Duitsland treedt pas per 2016 in
werking’, Het Financieele Dagblad, 30 december 2014. Naar de fiscale literatuur zal indien relevant voor deze
grenseffectenrapportage worden verwezen in de hiernavolgende paragrafen.
63
P.H.J. Essers, ‘Pensionado’s in Duitsland met in Nederland opgebouwde pensioenrechten en het nieuwe verdrag
Nederland-Duitsland’, in: Ondernemend met pensioen (Dietvorstbundel), Deventer: Kluwer 2015, p. 41. Cijfers ontleend
aan: Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 8 (Nota naar aanleiding van het nader verslag), p. 6.
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het nieuwe verdragsartikel wordt ook ingegaan op de algemene en bijzondere overgangsregeling
en een praktijktoepassing, namelijk de verdragsverklaring. Bij de rekenvoorbeelden zal rekening
worden gehouden met de algemene en bijzondere overgangsregeling. Ter illustratie van de wijze
waarop een recente nationale fiscale maatregel onder een belastingverdrag kan uitpakken voor
een grenswerknemer wordt tevens ook ingegaan op de zogenoemde Nederlandse
nettopensioenregeling. Het nettopensioenproduct is het resultaat van een eenzijdige nationale
fiscale ‘aftoppingsmaatregel’. De uitwerking van deze ‘aftoppingsmaatregel’ kan onder het
belastingverdrag mogelijk leiden tot juridische dubbele belastingheffing waarbij één
inkomensobject en één subject (de belastingplichtige) door twee staten wordt belast.64
In dit dossier is gekozen voor een fiscaal juridische beoordeling van de grenseffecten. Denkbaar is
dat in de toekomst, vanuit economisch perspectief nader onderzoek wordt verricht naar de
uitwerking van het nieuwe belastingverdrag op de duurzame economische ontwikkeling van de
grensregio en het vestigingsklimaat, met dien verstande dat er wel voldoende
grensoverschrijdende data bekend moeten zijn om tot gefundeerde bevindingen te komen.
2. Doelstellingen van het onderzoek, definities, thema’s, indicatoren
2.1.
Effecten vandaag of in de toekomst, doelstelling: ex-post of ex-ante
De grenseffectenbeoordeling van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland zal een bijdrage
leveren aan het ‘ex-post’ in kaart brengen van de grenseffecten van het per 1 januari 2016 in
werking getreden belastingverdrag Nederland-Duitsland. Aangezien het verdrag dus zeer
recentelijk van kracht is geworden, zijn de effecten op de grensregio’s nauwelijks te meten.
Daarbij komt dat op grond van de algemene overgangsregeling, het oude verdrag uit 1959 voor
het jaar 2016 nog kan worden toegepast.65 Daarom zullen pas vanaf 1 januari 2017 de eerste
gevolgen voor de grensregio’s kunnen worden vastgesteld.
Op basis van feiten en gegevens die momenteel reeds bekend zijn, zal in deze
grenseffectenbeoordeling op basis van inkomensprojecties een inschatting worden gemaakt van
de grenseffecten van het nieuwe belastingverdrag. Op basis van deze inkomensprojecties wordt
de toe- of afname van het netto uit te betalen pensioen – niet te verwarren met de Nederlandse
‘nettopensioenregeling’- zichtbaar en zullen op basis hiervan voorlopige conclusies worden
getrokken.66

64

Zie ook <http://wetten.overheid.nl/BWBR0016602/2004-04-13>.
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.”
66
De hiervoor genoemde Nederlandse nettopensioenregeling zal in paragraaf 3.1.4 worden behandeld, met name met
het oog op de doorwerking van nationale fiscale wetgeving onder het nieuwe belastingverdrag.
65
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2.2.
Effecten op welk geografisch gebied? Definitie van de ‘grensregio’
Het concreet inzichtelijk maken op welk geografisch gebied het belastingverdrag ‘doorwerkt’, is
vanwege diverse redenen niet of nauwelijks mogelijk. Zoals aangehaald in de vorige paragraaf zou
een groep van ongeveer 5.500, met een pensioen van meer dan € 15.000, in Duitsland
woonachtige gepensioneerden worden ‘geraakt’ door het nieuwe verdragsartikel inzake
pensioen. Echter niet bekend is uit welk jaar deze gegevens dateren.67 Voorts wordt hierbij geen
onderscheid gemaakt tussen Nederlanders die na pensionering naar Duitsland zijn verhuisd en
Duitsers die in het verleden als grenswerknemer in Nederland hebben gewerkt. Daarnaast is, in
tegenstelling tot actieve grenswerknemers, het voor gepensioneerde grenswerknemers zeer lastig
concreet aan te geven in welk geografisch gebied zij woonachtig zijn. De gepensioneerde
grenswerknemer is in tegenstelling tot een grenswerknemer immers niet noodzakelijkerwijs
gebonden aan een grensregio. Het geografisch gebied kan dan ook niet nader worden geduid.
Mede ook vanwege het feit dat geen statistische informatie wordt bijgehouden waaruit kan
worden afgeleid waar gepensioneerde grenswerknemers woonachtig zijn / of waar zij zijn gaan
wonen na pensionering. Daarom verdient het voor de toekomst aanbeveling dit in kaart te
brengen naast het inzichtelijk maken van het aantal gepensioneerden dat in Duitsland woont en
pensioen uit Nederland ontvangt (zowel eerste als tweede pijler pensioen) en vice versa.68

67

Zie Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 8 (Nota naar aanleiding van het nader verslag), p. 6 alwaar gesproken wordt
van: “Uit de meest recente gegevens van de Belastingdienst (…)”.
68
Uit gegevens van de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank (SVB) alsook uit de parlementaire behandeling kunnen ter
indicatie enkele gegevens worden ontleend (let wel, deze kunnen enkel ter indicatie dienen en zijn niet volledig):
-Voor
het
aantal
AOW’ers
in
het
buitenland
in
de
periode
2005-2014,
zie
<http://www.svbkennisplatform.nl/kennisbank/a1461_Algemene-Ouderdomswet-AOW> (laatst geraadpleegd: 14-82016).
e
- Aantal AOW-klanten in Nederland en het buitenland (waaronder Duitsland), zie voor de meest recente gegevens (4
kwartaal 2015, gepubliceerd in maart 2016): <https://www.svb.nl/Images/KB%202015%204e%20kwartaal.pdf>.
- Gegevens uit parlementaire geschiedenis:
63.917 personen die in Nederland wonen, ontvangen in 2014 een Duitse Rente, zie Rapportage fiscale
knelpunten grenswerknemers 11 september 2015, DGB/2015/3635U, p. 1.
Over het jaar 2013 ontvangen ruim 64.500 inwoners van Nederland een Duitse Rente. Van hen ontvangen
ongeveer 2.500 personen een bedrag dat hoger is dan € 15.000, terwijl ruim 62.000 personen onder de
€ 15.000-grens blijven. Volgens de beschikbare gegevens zouden van deze 62.000 personen ongeveer 1.000
personen alsnog boven de € 15.000-grens uitkomen doordat zij tevens een aanvullend pensioen uit Duitsland
ontvangen. Dus kan het aantal personen met Duits Rente-inkomen dat tezamen met een eventueel ander
relevant inkomen onder de € 15.000-grens blijft, per saldo worden geschat op 61.000 personen, zie
Goedkeuring belastingverdrag Nederland-Duitsland (2012); Nadere Memorie van Antwoord; 6 februari 2015
IZV/2015/79U, p. 3.
17.066 inwoners van Duitsland ontvangen een pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering uit Nederland,
waarvan 12.856 gepensioneerden onder de € 15.000-grens blijven. Het door deze groep personen te
ontvangen Nederlandse pensioenbedrag bedraagt jaarlijks € 65,6 miljoen, waarmee een jaarlijkse
belastingderving gepaard gaat van ongeveer € 1,5 miljoen, na aftrek van het IB-deel van de heffingskortingen,
zie Kamerstukken II 2013/2014, 33 615, nr. 5 (Nota naar aanleiding van het verslag).
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2.3.

Grenseffecten op? Wat zijn de thema’s van het onderzoek, de principes (en
benchmarks) en de indicatoren?

2.3.1. Dossier Belastingverdrag Nederland-Duitsland (pensioenaspecten) en de
effecten op de grensoverschrijdende situatie uit het perspectief van burgers,
verenigingen en ondernemingen gezien de doelstellingen en principes van de
Europese integratie
De grenseffecten in dit dossier moeten worden opgevat als inkomenseffecten. Met behulp van
rekenvoorbeelden wordt voor het thema pensioen inzichtelijk gemaakt wat de concrete
inkomenseffecten zijn voor gepensioneerde grenswerknemers. Hiertoe wordt een vergelijking
gemaakt tussen het nieuwe en oude belastingverdrag. Op basis van deze vergelijking en
rekenvoorbeelden kan worden aangegeven in hoeverre het nieuwe belastingverdrag in een
bepaalde situatie positief dan wel negatief uitpakt. Voor een zo volledig mogelijke vergelijking, is
het vervolgens voor de beoordeling van een fiscale gelijke behandeling (non-discriminatie op
grond van art. 24 van het verdrag), van belang het onderstaande in kaart te brengen in een
vervolg op onderhavige eerste grenseffectenbeoordeling:
de inkomenssituatie van de buurman en oud-collega van de Nederlandse gepensioneerde
grenswerknemer, zowel onder het oude als het nieuwe belastingverdrag;
de inkomenssituatie van de buurman en oud-collega van de Duitse gepensioneerde
grenswerknemer, zowel onder het oude als het nieuwe belastingverdrag.
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2.3.2. Dossier Belastingverdrag Nederland-Duitsland (pensioenaspecten): wat zijn de
principes, doelstellingen en benchmarks voor een positieve situatie van
grensregio’s
In onderstaand overzicht zijn de principes, benchmarks en de onderzoekmethode opgenomen
zoals deze worden toegepast in dit dossier.
Principes

Benchmarks

Methode

Internationaal recht:
a. ratio belastingverdrag:
voorkoming juridische
dubbele belastingheffing.
b. art. 24 OESO-Modelverdrag
en commentaar: nondiscriminatie.

Geen juridische dubbele
belastingheffing: één object
(inkomen uit dienstbetrekking
of pensioenuitkering) en één
subject (gepensioneerde)
grenswerknemer) worden
belast door twee staten.

Onderzoeken in welke
gevallen onder het huidige
belastingverdrag sprake kan
zijn van dubbele
belastingheffing (dus ook
analyse van nationale wet- en
regelgeving en doorwerking
ervan op belastingverdrag).69

Pensioen:
Vrij verkeer van EU-burgers
ex. art. 21 VWEU: geen
discriminatoire fiscale
behandeling van
gepensioneerde
grenswerknemers.70

Fiscale positie Nederlandse
gepensioneerde
grenswerknemer, zowel onder
het oude als het nieuwe
belastingverdrag.71 Fiscale
positie van Duitse
gepensioneerde
grenswerknemer, zowel onder
het oude als het nieuwe
belastingverdrag.

Verschil berekenen in netto
uit te betalen pensioen van
Nederlandse gepensioneerde
grenswerknemer onder oude
en nieuwe belastingverdrag.
Verschil berekenen in netto
uit te betalen pensioen van
Duitse gepensioneerde
grenswerknemer onder oude
en nieuwe belastingverdrag.

De in bovenstaand overzicht opgenomen principes en benchmarks geven sturing aan de wijze
waarop de grenseffecten van het nieuwe belastingverdrag voor gepensioneerde
grenswerknemers kunnen worden geanalyseerd. In onderhavige beoordeling wordt de eerste
aanzet hiertoe gegeven specifiek voor de positie van Duitse gepensioneerde grenswerknemers,
hierbij rekening houdend met de toepassing van de algemene en bijzondere overgangsregeling.

69

Bijvoorbeeld de doorwerking van de Nederlandse nettopensioenregeling onder het nieuwe belastingverdrag.
HvJ EG 23 april 2009, C-544/07 (Rüffler).
71
Zoals hiervoor opgemerkt kan de verschuiving van de heffingsbevoegdheid invloed hebben op de inkomenspositie
van zowel Nederlanders die na pensionering naar Duitsland zijn verhuisd en Duitsers die in het verleden als
grenswerknemer in Nederland hebben gewerkt en zodoende pensioen hebben opgebouwd. Daarom betreffen de
berekeningen zowel de positie van een Nederlandse gepensioneerde werknemer als een Duitse gepensioneerde
werknemer.
70
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3. Bevordert of belemmert de maatregel Europese integratie en wat betekent dat
voor de burger in de grensregio?
Gezien de zeer recente inwerkingsdatum van het nieuwe belastingverdrag kan nog niet worden
aangegeven in hoeverre de wijzigingen op het vlak van pensioen daadwerkelijk de Europese
integratie kunnen bevorderen of belemmeren. Wel kunnen op basis van de inkomensprojecties,
voorzichtige conclusies worden getrokken ten aanzien van de inkomenseffecten voor de
gepensioneerde grenswerknemer. Daarom is het zaak dat in de toekomst een en ander wordt
gemonitord. Deze opmerking sluit aan bij de opmerking zoals gemaakt in paragraaf 2.2.
Van belang hierbij is dat adequate statistische gegevens voorhanden zijn en eventueel kwalitatief
onderzoek wordt uitgevoerd om de concrete ‘betekenis’ van het nieuwe belastingverdrag voor de
burger in de grensregio te kunnen ‘meten’. Hoewel dit ‘toekomstmuziek’ is, wordt hiernavolgend
ingegaan op de wijzigingen in het belastingverdrag ten aanzien van pensioen om vervolgens toe te
komen aan de inkomensprojecties / rekenvoorbeelden op basis waarvan een voorzichtige
inschatting kan worden gemaakt of sprake is van een mogelijke belemmering van de Europese
integratie.
3.1.
Wijzigingen op het gebied van pensioen
Hierna zal worden ingegaan op de voor deze grenseffectenrapportage relevante wijzigingen in de
toewijzing van heffingsrechten over pensioenen in het nieuwe belastingverdrag.72

3.1.1. Toewijzingsregels onder het oude belastingverdrag (1959)
Onder het oude verdrag werd het heffingsrecht over (private) bedrijfspensioenen, als hoofdregel,
toegewezen aan de woonstaat op grond van art. 12, lid 1 van het verdrag. Onder het oude
belastingverdrag luidde de verdragstekst als volgt:
(1) Indien een natuurlijk persoon met woonplaats in een van de Staten wachtgelden,
pensioenen, weduwe- of wezenpensioenen, andere uitkeringen of op geld waardeerbare
voordelen ter zake van vroegere diensten verkrijgt, heeft de woonstaat het recht tot
belastingheffing voor deze inkomsten.
Ten aanzien van een in Duitsland wonende pensioengerechtigde met een Nederlands
bedrijfspensioen (2e pijler), was Duitsland heffingsbevoegd. Daarentegen werd de bronstaat het
heffingsrecht over socialeverzekeringspensioen (bijv. AOW in de eerste pijler) toegewezen op
grond van art. 12, lid 2 jo. lid 3, sub a van het verdrag. Het AOW-pensioen van de in Duitsland
wonende gepensioneerde werd dus in Nederland belast. Onder het oude belastingverdrag luidde
de verdragstekst van dit artikel als volgt:

72

Zie voor een uitgebreide uiteenzetting: P.H.J. Essers, ‘Pensionado’s in Duitsland met in Nederland opgebouwde
pensioenrechten en het nieuwe verdrag Nederland-Duitsland’, in: Ondernemend met pensioen (Dietvorstbundel),
Deventer: Kluwer 2015.
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(2) In afwijking van het eerste lid komt het recht tot belastingheffing voor wachtgelden,
pensioenen, weduwe- en wezenpensioenen, andere uitkeringen of op geld waardeerbare
voordelen ter zake van vroegere diensten, die een van de beide Staten of „Länder",
provinciën, gemeenten of gemeentelijke verbanden en andere publiekrechtelijke
rechtspersonen van een van de beide Staten rechtstreeks of door tussenkomst van een
hiertoe in het leven geroepen publiekrechtelijke instelling aan zijn werknemers of hun
nagelaten betrekkingen betalen, aan deze Staat toe.
(3) Het tweede lid vindt ook toepassing op:
1. uitkeringen, die krachtens de wettelijke sociale verzekering worden betaald;

3.1.1.1.

AOW-pensioenen

Het ‘oude’ pensioenartikel bewerkstelligde een gunstige fiscale positie voor de in Duitsland
wonende gepensioneerden met een Nederlands pensioen. De AOW wordt namelijk in Nederland
belast als loon uit vroegere arbeid ex. art. 11, lid 1 sub c jo. lid 2 Uitvoeringsbesluit loonbelasting
1965. Deze AOW-uitkeringen worden, op grond van art. 2.10 Wet inkomstenbelasting (hierna:
Wet IB 2001), in Nederland belast tegen maximaal 5,85% inkomstenbelasting in de eerste schijf en
10,85% in de tweede schijf.73
De in Duitsland wonende gepensioneerde is in beginsel in Nederland geen premies
volksverzekeringen verschuldigd aangezien hij in Duitsland sociaal verzekerd is. Aangezien op
grond van art. 11, lid 3, onderdeel a, Verordening 883/2004 is een postactieve verzekerd in de
woonstaat, ongeacht of er een verzekeringsplicht is in de uitkeringsstaat.74

3.1.1.2.

Bedrijfspensioenen

Daarnaast is de Duitse belastingheffing over de bedrijfspensioenen aanzienlijk lager vanwege de
lagere tarieven in de Duitse ‘Einkommensteuer’ en anderzijds doordat deze pensioenen in
Duitsland niet volledig tot de belastinggrondslag worden gerekend.75 Duitsland neemt het
bedrijfspensioen namelijk in aanmerking als overige inkomsten met toepassing van het
zogenoemde ‘Ertragsanteil’.76 Op grond van deze ‘Ertragsanteilsbesteuerung’ in combinatie met
de - bij een gezamenlijke aangifte voor partners verdubbelde – grondslagvrijstelling, was in veel
gevallen geen Duitse inkomstenbelasting verschuldigd over het Nederlandse bedrijfspensioen.77
73

Gehanteerde percentages uit 2016.
Onder postactieve wordt verstaan: een persoon die al dan niet definitief zijn beroepswerkzaamheden heeft gestaakt
(HvJ 11 juni 1998, zaak C-275/96 (Kuusijärvi), Jur. 1998, p. I-3419.
75
Zie paragraaf 32a EStG. Bijvoorbeeld: bedragen tot € 8.652 zijn vrijgesteld als ‘Grundfreibetrag’ en bedragen boven
€ 254.447 worden belast tegen maximaal 45%.
76
Sonstige Einkünfte (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7), § 22 Arten der sonstigen Einkünfte EStG
(Einkommensteuergesetz).
77
Onder omstandigheden waren de in Duitsland woonachtige ontvangers van een Nederlands pensioen met een
omvang van(max.) € 50.000 geen Duitse belasting verschuldigd. Aldus T. Lühn, ‘Quellenstaatsbesteuerung von Renten
und Ruhegehältern im neuen DBA mit den Niederlanden‘, IWB nr. 4 vom 26.02.2016, NWB DokID (YAAAF-67040).
74
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3.1.2. Toewijzingsregel onder het nieuwe belastingverdrag (2012)
Uit het Nederlandse fiscale verdragsbeleid zoals opgenomen in de beleidsnotitie uit 2011, blijkt
dat Nederland bij verdragsonderhandelingen inzet op een bronstaatheffing ten aanzien van
pensioenen.78 In het belastingverdrag met Duitsland is een zogenoemde geclausuleerde
bronstaatheffing opgenomen. Dit in navolging van het belastingverdrag met België. Het
belastingverdrag met België is in 2001 gesloten en van kracht sinds 1 januari 2003 en kent een
€ 25.000-grens. Hiernavolgend wordt de toewijzingsregel in het nieuwe belastingverdrag met
Duitsland nader toegelicht.
Onder het nieuwe belastingverdrag wordt het heffingsrecht over pensioenen in beginsel
toegewezen aan de woonstaat op grond van art. 17, lid 1 van het verdrag. Voor Nederland gaat
het dan om reguliere pensioenen in de zin van art. 18 Wet LB 1964, uitkeringen uit
beroepspensioenfondsen en bedrijfstakspensioenfondsen.79 Inzake de werkingsfeer ten aanzien
van Duitse wettelijke pensioenen gaat Nederland ervan uit dat het gaat om de
‘Rentenversicherung’, de ‘Rürup-Rente’, de uitkeringen uit ‘landwirtschaftlichen Alterskassen’ en
de ‘berufständischen Versorgungseinrichtungen’, de ‘Riester-Rente’, de ‘Betriebliche
Altersvorsorge’, uitkeringen uit een ‘Pensionfonds’, uit ‘Pensionkassen’, uit ‘Direktversicherungen’
en uitkeringen van lijfrenten van private verzekeringsmaatschappijen.80
Daarnaast is de bronstaat heffingsbevoegd ten aanzien van de uitkeringen betaald krachtens de
bepalingen van een socialezekerheidsstelsel.81 Hiermee wordt voor Nederland gedoeld op de
sociale uitkeringen, ofwel sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.82 Het gaat dan met
name om uitkeringen ingevolge de AOW, Anw, Ziektewet, WAO, WIA en de WAZ. Deze verdeling
van heffingsrechten betekent dat voor de in Duitsland wonende pensioengerechtigde met
Nederlands pensioen in beginsel zijn situatie ongewijzigd blijft.
De verdragstekst luidt als volgt:
(1) Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 18, tweede lid, zijn pensioenen en
andere soortgelijke beloningen betaald aan een inwoner van een verdragsluitende staat
alsmede lijfrenten betaald aan een inwoner van een verdragsluitende staat slechts in die
staat belastbaar. Pensioenen en andere uitkeringen betaald krachtens de bepalingen van
een socialezekerheidsstelsel van een verdragsluitende staat (socialezekerheidspensioenen)
aan een inwoner van de andere verdragsluitende staat zijn slechts in die andere staat
belastbaar.

78

Ministerie van Financiën, Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, 11 februari 2011, p. 53.
De term ´pensioen´ ziet overigens ook op nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioenen in de tweede pijler.
Kamerstukken II 2013/2014, 33 615, nr. 5 (Nota naar aanleiding van het verslag), p. 16.
80
Kamerstukken II 2013/2014, 33 615, nr. 5 (Nota naar aanleiding van het verslag), p. 16.
81
Nederland zal aan Duitsland een overzicht vragen van de (meest voorkomende) Duitse socialezekerheidsuitkeringen
die onder artikel 17 vallen. Wel wijst de wetgever erop dat ´Elterngeld´ wordt aangemerkt als
socialezekerheidsuitkering. Zie Kamerstukken II 2013/2014, 33 615, nr. 5 (Nota naar aanleiding van het verslag), p. 61.
82
Kamerstukken II 2013/2014, 33 615, nr. 5 (Nota naar aanleiding van het verslag), p. 15.
79
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Op grond van art. 17, lid 2 van het verdrag geldt echter een uitzondering op de hiervoor
genoemde heffingsregel. Indien het totale brutobedrag aan (privaat) pensioen of andere
soortgelijke beloning, alsmede een lijfrente of socialezekerheidspensioen in enig kalenderjaar de
som van € 15.000 overschrijdt, mag de bronstaat heffen.83 Met deze grens van € 15.000 wordt
overigens bewerkstelligd dat ‘kleine’ pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen
slechts in de woonstaat worden belast. Hiermee wordt vermeden dat voor relatief kleine
bedragen aan te ontvangen pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen door de
belastingplichtige in de bronstaat aangifte dient te worden gedaan. De toepassing van deze grens
vindt plaats op jaarbasis, waardoor pas aan het einde van het jaar kan worden vastgesteld of de
belastingplichtige de grens van € 15.000 overschrijdt.84 Indien blijkt dat de belastingplichtige
minder dan € 15.000 aan pensioen heeft ontvangen – en de bronstaat daarmee ten onrechte het
heffingsrecht is toegewezen – zal deze staat de belasting restitueren.85
De verdragstekst luidt als volgt:
(2) Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid, mag een pensioen of andere
soortgelijke beloning, alsmede een lijfrente of socialezekerheidspensioen ook worden belast
in de verdragsluitende staat waaruit het afkomstig is, in overeenstemming met de
wetgeving van die staat, indien het totale brutobedrag ervan in enig kalenderjaar de som
van 15.000 euro te boven gaat.
Ingeval van een in Duitsland wonende gepensioneerde met een AOW-pensioen en een
bedrijfspensioen van samen meer dan € 15.000, is Nederland ten aanzien van beide pensioenen
heffingsbevoegd en zal Duitsland verrekening verlenen van de in Nederland geheven belasting.86
Niet van belang is hoe de pensioenen en lijfrenten in de woonstaat in de belastingheffing worden
betrokken.87 Het enige relevante criterium voor bronstaatheffing onder het nieuwe verdrag is dus
de omvang van de uitkeringen. Dit betekent onder andere dat voor in Duitsland wonende
gepensioneerden met voor een deel een Duits en voor een deel een Nederlands pensioen, het
afhankelijk is van de hoogte van het Nederlandse pensioen of Nederland ten aanzien van het
Nederlandse pensioen heffingsbevoegd is. Overigens is de Belastingdienst in staat om, op basis
van de renseigneringsplicht die voor pensioenen bestaat, te bepalen of een belastingplichtige de
grens van € 15.000 al dan niet overschrijdt.88
83

De bronstaat van een pensioen, andere soortgelijke beloning of lijfrente wordt op grond van art. 17, lid 5 van het
verdrag geacht de staat te zijn waar de premies voor het pensioen of de lijfrente voor belastingvermindering in
aanmerking zijn gekomen. Het is overigens Nederlands verdragsbeleid te streven naar een zo ruim mogelijke toewijzing
van de heffingsbevoegdheid aan de bronstaat indien hij gedurende de opbouw een faciliteit heeft toegestaan waarbij
tevens wordt geabstraheerd van de behandeling in de (nieuwe) woonstaat (Ministerie van Financiën, Notitie Fiscaal
Verdragsbeleid 2011, 11 februari 2011).
84
Kamerstukken II 2013/2014, 33 615, nr. 5 (Nota naar aanleiding van het verslag), p. 32.
85
Kamerstukken II 2013/2014, 33 615, nr. 5 (Nota naar aanleiding van het verslag), p. 34.
86
Voor deze franchise tellen te ontvangen overheidspensioenen (art. 18 van het verdrag) niet mee.
87
Geen of lage belastingheffing over de betreffende uitkeringen in de woonstaat kunnen onder het verdrag met België
aanleiding zijn het heffingsrecht mede toe te staan aan de bronstaat.
88
Kamerstukken II 2013/2014, 33 615, nr. 5 (Nota naar aanleiding van het verslag), p. 35.
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Kortom, onder het oude belastingverdrag was de in Duitsland wonende gepensioneerde in
Nederland belasting verschuldigd over zijn AOW en in Duitsland belasting verschuldigd over zijn
bedrijfspensioen. Onder het nieuwe verdrag zijn zowel de AOW als het bedrijfspensioen in
Nederland belastbaar, mits het totale brutobedrag € 15.000 te boven gaat. Het pensioen wordt
daarmee integraal in Nederland belast en de belastingplichtige kan daarmee, indien hij aan de
voorwaarden voldoet, worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.89
Hiermee kunnen hem dezelfde aftrekposten en heffingskortingen worden toegekend als een
inwoner van Nederland zoals hypotheekrenteaftrek. Een in Nederland wonende gepensioneerde
was onder het oude verdrag in Duitsland belasting verschuldigd over zijn ‘Rente’ en over zijn Duits
bedrijfspensioen in Nederland belasting verschuldigd. Onder het nieuwe verdrag zijn zowel de
‘Rente’ als het bedrijfspensioen in Duitsland belastbaar, mits het totale brutobedrag € 15.000 te
boven gaat.
Een voorbeeld kan de gevolgen van deze verandering van de heffingsrechten kort illustreren.90
Een ongehuwde Nederlander is in het verleden naar Duitsland geëmigreerd en ontvangt een in
Nederland opgebouwd bedrijfspensioen van € 30.000 en een AOW van € 13.500. Onder het oude
verdrag was aan Nederland slechts het heffingsrecht over de AOW toegewezen en was de heffing
over het bedrijfspensioen toegewezen aan Duitsland. In 2014 zou deze Nederlander in totaal
€ 735 aan Duitse en Nederlandse belasting tezamen verschuldigd zijn. Onder het nieuwe verdrag
wordt Nederland zowel het heffingsrecht toegekend over de AOW als over het bedrijfspensioen,
aangezien het pensioen de grens van € 15.000 overschrijdt. Daarom zal de belastingplichtige in
totaal in 2016 afgerond € 7.316 aan Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd zijn. Dit is een
stijging van afgerond € 6.581, ofwel afgerond 895%. De hiervoor genoemde verandering van de
heffingsrechten is met name ingevoerd met het oog op het ongedaan maken van een naar
Nederlands opzicht onbedoeld voordeel, namelijk de fiscale faciliëring van de pensioenopbouw in
Nederland en de gunstige Duitse belastingheffing over buitenlandse pensioenen.91

3.1.3. Vermijden van dubbele belasting onder het nieuwe belastingverdrag en de percountry-limitation: dubbele belastingheffing
Deze paragraaf behandelt vanuit het principe van de ratio van belastingverdragen - het
voorkomen van dubbele belastingheffing - de methoden ter vermijding van dubbele belasting
onder het nieuwe belastingverdrag. Uitgangspunt (benchmark) hierbij is geen juridische dubbele
belastingheffing. Bij de analyse wordt tevens de nationale wet- en regelgeving van beide landen in
acht genomen.
Indien de in Duitsland wonende gepensioneerde een Nederlands pensioen ontvangt van meer
dan € 15.000 is Nederland ook heffingsbevoegd onder het nieuwe verdrag. Het feit dat Nederland
ook heffingsbevoegd is, lijkt ertoe te leiden dat het pensioen zowel door Nederland en Duitsland
belast wordt en daarmee dubbele belastingheffing ontstaat. Ter vermijding van deze dubbele
89

Art. 7.8 Wet IB 2001.
Voorbeeld ontleend aan Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 8, p. 27 e.v.
91
Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 5 (Nota naar aanleiding van het verslag), p. 16.
90
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belasting verleent Duitsland echter op grond van art. 22, lid 1, sub b, onder ee van het verdrag
een verrekening. Dit artikel bepaalt namelijk dat, in geval van een inwoner van Duitsland, met
inachtneming van de bepalingen van het Duitse belastingrecht ter zake van de verrekening van
buitenlandse belasting, de verschuldigde Duitse belasting ter zake van de bestanddelen van het
inkomen die in overeenstemming met artikel 17, tweede en derde lid (pensioenen, lijfrenten en
socialezekerheidsuitkeringen) in Nederland mogen worden belast, wordt verrekend met de
ingevolge het Nederlandse belastingrecht verschuldigde Nederlandse belasting. Deze verrekening
wordt echter verleend met inachtneming van het Duitse belastingrecht ter zake van de
verrekening van buitenlandse belasting. Bij de vaststelling van deze verrekening is paragraaf 34c
EstG (Einkommensteuergesetz) jo. paragraaf 68a, lid 1 EStGV 1955 (EinkommensteuerDurchführungsverordnung 1955) van toepassing.92 Zoals hiervoor reeds behandeld, belast
Duitsland de Nederlandse pensioenen van in Duitsland woonachtige gepensioneerden gering. De
door Duitsland te verlenen verrekening ter zake van de in Nederland verschuldigde belasting is
gemaximeerd op deze geringe Duitse belasting. Hierdoor stijgt de totale belastinglast van de in
Duitsland wonende gepensioneerde.
Indien echter een inwoner van Nederland een Duits pensioen ontvangt, dat op grond van art. 17,
lid 2 van het verdrag in Duitsland mag worden belast – dus een totaalbedrag van meer dan
€ 15.000 – verleent Nederland, op grond van art. 22, lid 2, sub b van het verdrag, een vrijstelling
van dit pensioen door middel van de evenredigheidsmethode met progressievoorbehoud.
Deze vermindering wordt berekend op basis van de bepalingen in de Nederlandse wetgeving tot
het vermijden van dubbele belasting.93

3.1.4. De Nederlandse nettopensioenregeling en de grenswerknemer: dubbele
belastingheffing?
Onderhavige paragraaf heeft als doel inzichtelijk te maken hoe een recente nationale maatregel,
namelijk de Nederlandse nettopensioenregeling, onder een belastingverdrag kan uitpakken voor
een grenswerknemer.
De nettopensioenregeling is een vrijwillige pensioenregeling waarbij de fiscale faciliëring zich richt
op deelnemers met een pensioengevend loon van meer dan € 101.519 (2016). Boven dit
genoemde bedrag wordt namelijk op grond van art. 18ga, lid 1 Wet LB 1964 geen fiscale
faciliëring in het zogenoemde ‘Witteveenkader’ verleend. Voor de nettopensioenregeling vindt de
omkeerregel dus geen toepassing. Daarentegen bestaat de fiscale faciliëring uit een box 3vrijstelling. Op grond van art. 5.17, lid 1 Wet IB 2001 worden aanspraken ingevolge een
nettopensioenregeling namelijk niet tot de bezittingen gerekend.94

92

Dit artikel bepaalt namelijk: “Die für die Einkünfte aus einem ausländischen Staat festgesetzte und gezahlte und um
einen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte ausländische Steuer ist nur bis zur Höhe der deutschen Steuer
anzurechnen, die auf die Einkünfte aus diesem ausländischen Staat entfällt.”
93
Zie art. 10 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.
94
Ten behoeve van deze fiscale faciliëring wordt een netto-ouderdomspensioen in art. 5.17a, lid 1 Wet IB 2001
omschreven als een pensioen, opgebouwd op basis van een beschikbarepremieregeling, dat is gericht op een pensioen
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Naast het hiervoor genoemde geval van mogelijk dubbele belastingheffing kan dit ook
plaatsvinden in de context van de grenswerknemer met een nettopensioen.95 Hiermee wordt
gedoeld op de in Duitsland woonachtige postactieve grenswerknemer die in Nederland heeft
gewerkt en via zijn werkgever gebruik heeft gemaakt van een de nettopensioenregeling.

3.1.4.1.

Oude belastingverdrag met Duitsland (1959)

De in Duitsland wonende grenswerknemer, die in Nederland werkt, kan via zijn Nederlandse
werkgever gebruik maken van de nettopensioenregeling. Aangezien de grenswerknemer reeds in
het buitenland woont, kan hij geen gebruik maken van de fiscaal geruisloze afkoopmogelijkheid.
Hij emigreert immers niet en het nettopensioen dient hij dus te laten uitkeren.
Duitsland zal in bovengenoemd voorbeeld, het pensioen aanmerken als pensioen in de zin van art.
12, lid 1 van het Verdrag 1959. Het heffingsrecht was als hoofdregel toegewezen aan de
woonstaat - in het voorbeeld Duitsland. Het is hierbij onwaarschijnlijk dat Duitsland het
onderscheid tussen brutopensioen – waarop de omkeerregel van toepassing is geweest – en
nettopensioen in acht neemt.96 Daarom zal Duitsland de uitkeringen uit het nettopensioen
belasten waardoor dubbele belastingheffing ontstaat aangezien Nederland geen vrijstelling van
pensioenaanspraken en aftrek van betaalde pensioenpremies heeft verleend.

3.1.4.2.

Nieuwe belastingverdrag met Duitsland (2016)

Onder het nieuwe verdrag is de woonstaat – in het gehanteerde voorbeeld Duitsland – als
hoofdregel heffingsbevoegd op grond van art. 17, lid 1 van het verdrag. In een dergelijk geval doet
zich dezelfde problematiek voor als in de vorige paragraaf behandeld.
Op grond van art. 17, lid 2 van het verdrag mag de bronstaat - in het gehanteerde voorbeeld
Nederland – de uitkeringen uit het nettopensioen ook belasten, mits het totale brutobedrag aan
te ontvangen pensioen meer dan € 15.000 bedraagt. Nederland zal deze uitkeringen op grond van
nationaal recht echter niet belasten. Tot zover ontstaat geen dubbele heffing. Ook in het nieuwe
verdrag zijn geen specifieke afspraken gemaakt omtrent het nettopensioen. Daardoor zal
Duitsland ook onder het nieuwe verdrag geen onderscheid maken tussen brutopensioen en
nettopensioen.97 Onder deze bronstaatheffing krijgt Nederland dit heffingsrecht overigens niet
exclusief toegekend.98

dat na 40 jaren opbouw niet meer bedraagt dan 75% van het gemiddelde bedrag dat ingevolge art. 18ga Wet LB 1964
niet tot het pensioengevend loon behoort, vermenigvuldigd met de nettofactor, bedoeld in art. 5.16, lid 4 Wet IB 2001.
95
Zie voor een uitgebreide uiteenzetting over deze problematiek: A.H.H. Bollen-Vandenboorn, ‘De vergeten
grensarbeider en zijn nettopensioen’, MBB 2015/09.
96
In gelijke zin: A.H.H. Bollen-Vandenboorn, ‘De vergeten grensarbeider en zijn nettopensioen’, MBB 2015/09. Zoals de
staatssecretaris stelt is het afhankelijk van het nationale recht van het nieuwe woonland of het nettopensioen ook
daadwerkelijk (geheel of gedeeltelijk) in de heffing wordt betrokken (Kamerstukken II 2015/16, 32 042, nr. 329 (Verslag
van een schriftelijk overleg)).
97
Zie ook A.H.H. Bollen-Vandenboorn, ‘Belastingverdrag Nederland-Duitsland’, MBB 2013/11, paragraaf 4.1.
98
Art. 17, lid 2 van het verdrag stelt immers ‘mag een pensioen of andere soortgelijke beloning, alsmede een lijfrente of
socialezekerheidspensioen ook worden belast in de verdragsluitende staat waaruit het afkomstig is‘.
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Indien Nederland als bronstaat ook mag heffen over het nettopensioen van de in Duitsland
woonachtige grenswerknemer, wordt ter vermijding van dubbele heffing de
verrekeningsmethode toegepast op grond van art. 22, lid 1, onderdeel b, sub ee van het verdrag.
Dit betekent dat de Duitse belasting wordt verrekend met de op grond van het Nederlandse
belastingrecht verschuldigde belasting. Zoals hiervoor reeds opgemerkt, wordt de
nettopensioenuitkering in Nederland niet belast. Op grond van de verrekeningsmethode wordt
slechts verrekening verleend indien daadwerkelijk belasting is geheven. Aangezien geen
daadwerkelijke belastingheffing plaatsvindt, verleent Duitsland geen verrekening ten aanzien van
de uitkeringen uit de nettopensioenregeling en worden deze dus dubbel belast.

3.1.4.3.

Resumé

Het voorgaande maakt duidelijk dat bij de verdragsonderhandelingen onvoldoende geanticipeerd
is op de mogelijke negatieve consequenties van de eenzijdig door Nederland ingevoerde
´aftoppingsmaatregel´. Voor het concreet kunnen duiden van deze consequenties is het van
belang inzicht te hebben in het aantal grenswerknemers dat gebruik maakt van een
nettopensioenregeling.99

3.1.5. Algemene en bijzondere overgangsregeling voor pensioenen
Ten gevolge van de overgang van heffingsbevoegdheid in het nieuwe belastingverdrag kunnen in
Duitsland wonende gepensioneerden die in het verleden als grenswerknemer in Nederland
hebben gewerkt en een pensioen ontvangen uit Nederland dat hoger is dan € 15.000 worden
geconfronteerd met een forse wijziging in hun inkomenspositie in vergelijking met het oude
belastingverdrag. Deze groep wordt het meest geraakt door de overgang van deze
heffingsbevoegdheid. Hierbij gaat het om naar schatting 5.500 gepensioneerden.100
Onder het oude belastingverdrag werd aan Nederland slechts het heffingsrecht over de AOW
toegewezen. Over het bedrijfspensioen, dat ter heffing aan Duitsland was toegewezen, werd
slechts zeer gering of geen Einkommensteuer geheven. Het gegeven dat Duitsland nauwelijks
belasting heft over Nederlandse pensioenen, hangt samen met het zogenoemde
‘Besteuerungsanteil’ van paragraaf 22, onderdeel 1, derde volzin, letter a, letter aa van het
Einkommensteuergesetz (EStG). Iemand die bijvoorbeeld vanaf het jaar 2005 een AOW-uitkering
ontvangt wordt voor slechts 50% van deze uitkering in Duitsland belast. Voor iemand die vanaf
2016 een AOW-uitkering ontvangt, wordt deze uitkering voor 72% belast. Deze vrijstelling blijft
overigens in stand voor alle volgende jaren. Voor Nederlandse bedrijfspensioenen geldt het
zogenoemde ‘Ertragsanteil’ van paragraaf 22, onderdeel 1, derde volzin, letter a, letter bb, van
het EStG. Van iemand die met 65 jaar of 66 jaar met pensioen gaat, wordt slechts 18% van het
bedrijfspensioen in de Einkommensteuer tot de belastinggrondslag gerekend en voor een
67-jarige gepensioneerde slechts 17%. Ten aanzien van aanvullende pensioenen doet zich in
99

Zie ook Kamerstukken II 2015/16, 32 043, nr. 329. Volgens de staatssecretaris wordt het aantal gepensioneerden met
een nettopensioen niet op geaggregeerd niveau geregistreerd.
100
Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 8, p. 6 waarin wordt verwezen naar de meeste recente gegevens van de
Belastingdienst.
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Duitsland echter een kwalificatieprobleem voor. Sommige ‘Finanzämter’ stellen deze pensioenen
gelijk met ‘Leistungen aus einer betrieblichen Altersvorsorge’, waardoor 58% ervan tot de
belastinggrondslag wordt gerekend als ‘Besteuerungsanteil’ en sommige ‘Finanzämter’ merken de
pensioenen aan als een ‘Leibrente aus einem Altersvorsorgevertrag oder aus einer betrieblichen
Altersvorsorgung’ waardoor slechts 18% ervan belast wordt als ‘Ertragsanteil’.101
De hiervoor genoemde overgang van het heffingsrecht van Duitsland naar Nederland kan voor de
gepensioneerde aanzienlijke fiscale gevolgen hebben. Daarom is ten eerste de algemene
overgangsregeling ingevoerd, neergelegd in artikel 33, lid 6 van het verdrag. Op grond van deze
overgangsregeling kan de belastingplichtige ervoor kiezen voor het jaar 2016 nog het oude
belastingverdrag toe te passen. Gezien de hiervoor genoemde gunstige Duitse heffing over
Nederlandse pensioenen zal de gepensioneerde in de meeste gevallen hiervoor opteren.
Dit betekent dat pas vanaf 1 januari 2017 de gevolgen merkbaar zijn voor de in Duitsland
wonende gepensioneerden met een Nederlands pensioen.
Bij het opstellen van deze overgangsregelingen heeft de staatssecretaris van Financiën overigens
rekening gehouden met een aantal factoren, waaronder de hoogte van de belastingtarieven in
beide landen, het aantal gepensioneerden met een Nederlands pensioeninkomen en de
verhouding tussen het aantal gepensioneerden in beide landen.102 Mede met het oog op deze
factoren hebben Duitsland en Nederland de in artikel 33, lid 6 van het verdrag neergelegde
algemene overgangsregeling van één jaar passend gevonden.
Daarnaast heeft het Nederlandse kabinet aanleiding gezien om als onderdeel van de
goedkeuringswet een eenzijdig aanvullende bijzondere overgangsregeling te treffen. Ook bij de
vormgeving van deze eenzijdige overgangsregeling is het niveau van de belasting in Duitsland in
vergelijking met het Nederlandse belastingniveau een belangrijke factor geweest. Deze bijzondere
overgangsregeling is ingevoerd voor bepaalde inkomsten die onder artikel 17, lid 2 van het
nieuwe verdrag vallen en waarvan het heffingsrecht onder het oude belastingrecht aan Duitsland
was toegekend.103 Deze inkomensbestanddelen worden, onder bepaalde voorwaarden, in de
eerste zes kalenderjaren volgend op het jaar van inwerkingtreding (2016) tegen een lager tarief
belast.

101

In 2011 werd geconstateerd dat geen sprake is van een consistente aanpak bij de Finanzämter met betrekking tot de
kwalificatie van Nederlandse bedrijfspensioenen. Sommige ‘Finanzämter’ stellen deze pensioenen gelijk met
‘Leistungen aus einer betrieblichen Altersvorsorge’, waardoor 58% ervan tot de belastinggrondslag wordt gerekend als
‘Besteuerungsanteil’ en sommige ‘Finanzämter’ merken de pensioenen aan als een ‘Leibrente aus einem
Altersvorsorgevertrag oder aus einer betrieblichen Altersvorsorgung’ waardoor slechts 18% ervan belast wordt als
‘Ertragsanteil’. Aldus B. Kloosterman, Ulrich P. Meyer en D. Laruelle, ´Welk buurland is een fiscaal paradijs voor
gepensioneerden?’, Over de grens 2011/3.
102
Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. E (Nadere memorie van antwoord).
103
Ingevoerd bij Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 6 (Nota van wijziging).
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Kalenderjaar

Maximale belastingdruk

2016

10%

2017

10%

2018

15%

2019

20%

2020

25%

2021

30%

De compensatie wordt bewerkstelligd door het verlenen van een vermindering op de
inkomstenbelasting die verschuldigd zou zijn volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 zonder
toepassing van deze overgangsregeling. Dit zal hierna in de calculaties worden verduidelijkt.
Voor de toepassing van deze overgangsregeling geldt een aantal cumulatieve voorwaarden:
1. het gaat om een pensioen of andere soortgelijk beloning, een lijfrente of een pensioen of
andere uitkering betaald krachtens de bepalingen van het socialezekerheidsstelsel van
Nederland;
2. de ontvangende natuurlijke persoon is sinds het tijdstip van de ondertekening van het
verdrag op 12 april 2012 onafgebroken inwoner geweest van Duitsland;
3. voor de datum van inwerkingtreding van het verdrag ( 1 januari 2016) heeft een betaling
van een hiervoor genoemd inkomensbestanddeel plaatsgevonden; (het gaat dus om
reeds ingegane pensioenen, lijfrenten etc.)
4. volgens art. 17, lid 2 van het verdrag mogen de hiervoor genoemde
inkomensbestanddelen in Nederland worden belast, dat betekent dat het totale
brutobedrag per kalenderjaar aan pensioen of andere soortgelijk beloning, een lijfrente of
andere uitkering betaald krachtens de bepalingen van het socialezekerheidsstelsel van
Nederland het bedrag van € 15.000 overschrijdt;
5. het inkomensbestanddeel was onder het oude verdrag uitsluitend ter heffing aan
Duitsland toegewezen.
Het voorgaande betekent dat een belastingplichtige die tussen 12 april 2012 en 1 januari 2016
inwoner van Duitsland is geworden, geen recht heeft op toepassing van deze bijzondere
overgangsregeling. Daarnaast kan de in Duitsland wonende gepensioneerde met Nederlands
pensioen die vóór 1 januari 2016 naar Nederland is geremigreerd geen aanspraak maken op de
overgangsregeling. Ook is de bijzondere overgangsregeling niet van toepassing voor in Duitsland
wonende gepensioneerde ambtenaren met naast een overheidspensioen alleen een AOWuitkering. Voor deze groepen zullen de inkomensgevolgen dus niet gemitigeerd worden. Tevens
kan uit de voorwaarde onder 4 worden opgemaakt dat afkoopsommen van lijfrenten en
pensioenen niet onder de overgangsregeling vallen aangezien deze immers onder artikel 17,
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derde lid van het verdrag vallen. Daarnaast is onder 5 opgenomen dat het dient te gaan om een
inkomensbestanddeel waarover Duitsland onder het oude verdrag het heffingsrecht had. Door
deze voorwaarde vallen socialezekerheidsuitkeringen uit Nederland (bijvoorbeeld AOW, WIA,
WAO en Wajong) niet onder deze overgangsregeling.104 Daarentegen tellen deze uitkeringen wel
mee voor de € 15.000-grens.
De hiervoor genoemde vermindering wordt als volgt berekend: het totaal aan verschuldigde
belasting van een belastingplichtige in een kalenderjaar wordt verminderd met het verschil tussen
het gedeelte van de totale inkomstenbelasting over het belastbare inkomen uit werk en woning
volgens afdeling 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van een belastingplichtige in een
kalenderjaar dat naar evenredigheid is toe te rekenen aan de inkomensbestanddelen zonder
toepassing van de overgangsregeling en de verschuldigde belasting over deze
inkomensbestanddelen berekend volgens de lagere tarieven. Het gedeelte van de totale belasting
over het inkomen uit werk en woning dat naar evenredigheid is toe te rekenen aan de
inkomensbestanddelen zonder toepassing van de overgangsregeling betekent dat het bedrag van
de verschuldigde belasting uit het inkomen van werk en woning wordt vermenigvuldigd met de
verhouding waarin de relevante inkomensbestanddelen staan tot het totale positieve inkomen uit
werk en woning volgens afdeling 7.2 Wet IB 2001. In het hiernavolgende voorbeeld zal deze
berekening worden verduidelijkt.
Daarnaast kan de belastingplichtige naast het pensioen, de lijfrente of de
socialezekerheidsuitkering ook andere in Nederland belastbare inkomensbestanddelen hebben
waarop de overgangsregeling niet van toepassing is. In dat geval wordt bij een hoger inkomen de
belastingdruk op het pensioen, de lijfrente of de socialezekerheidsuitkering hoger ten gevolge van
het progressieve tarief in de inkomstenbelasting. De toepassing van de hiervoor genoemde lagere
tarieven kunnen dan tot een grotere compensatie leiden naarmate het inkomen hoger is. Dit blijkt
tevens uit de hierna opgenomen calculaties.
Voorbeeld van de vermindering105
De belastingplichtige is woonachtig in Duitsland, ouder dan 65 jaar en ontvangt een Nederlands
bedrijfspensioen van € 30.000. Daarnaast ontvangt hij andere Nederlandse inkomsten voor een
bedrag van € 20.000, welke tevens in Nederland belastbaar zijn. Indien de belastingplichtige in
2016 gebruik maakt van de overgangsregeling, wordt de verschuldigde Nederlandse belasting als
volgt berekend:106

104

Onder het oude verdrag werden deze uitkeringen in Duitsland niet belast maar meegenomen in het
progressievoorbehoud.
105
Onderhavig voorbeeld is ontleend aan Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 6 (Nota van wijziging). Uit een plenair
verslag (Handelingen II 2013/14, 92, item 12, p. 2) komt naar voren dat ook de Vereniging Europese Grenslandbewoners
(VEG) aan de hand van diverse rekenvoorbeelden de consequenties van het nieuwe belastingverdrag inzichtelijk heeft
gemaakt.
106
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de tarieven voor de Nederlandse inkomstenbelasting van 2016 en worden
aftrekposten en heffingskortingen buiten beschouwing gelaten.
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Totaal inkomen uit werk en woning (BOX 1)

€ 50.000

Verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting
2016

€ 9.853

Verhouding waarin het pensioen staat tot het
totale inkomen

€ 30.000/€ 50.000 = 60%

Evenredig deel van de belasting op pensioen
zonder overgangsregeling (60% * € 9.853)

€ 5.911

Maximaal verschuldigde belasting over het
pensioen

10%

Maximale belasting op pensioen ten gevolge van € 3.000 (10% * € 30.000)
de overgangsregeling (10%)
Vermindering ten gevolge van de
overgangsregeling

€ 2.911 (€ 5.911 -/- € 3.000)

Totale Nederlandse belasting over inkomen na
toepassing overgangsregeling

€ 6.942 (€ 9.853 -/- € 2.911)

Daarnaast is in artikel 2, lid 5 van de bijzondere overgangsregeling de samenloop geregeld met de
algemene overgangsregeling van artikel 33, lid 6 van het verdrag. Ingeval de belastingplichtige
kiest voor deze overgangsregeling voor het jaar 2016, bestaat voor dat jaar geen recht op
toepassing van de bijzondere overgangsregeling.
In de parlementaire geschiedenis is eveneens gewezen op het feit dat de overgangsregeling niet
reeds wordt toegepast bij de betaling van de inkomensbestanddelen (pensioen, lijfrenten en
socialezekerheidsuitkeringen) door de uitbetalende instanties (pensioenfondsen, verzekeraars
respectievelijk Sociale Verzekeringsbank).107 De volgens de overgangsregeling te verlenen
vermindering op de verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting is immers afhankelijk van de
omvang van de eventuele inkomsten waarvoor de overgangsregeling niet geldt. Daarom zullen de
uitbetalende instanties bij de eventuele inhouding van Nederlandse loonbelasting geen rekening
houden met de toepassing van de overgangsregeling. De compensatie kan niet worden verkregen
via een voorlopige aanslag, maar de belastingplichtige dient aangifte te doen voor de
inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen.108

107

Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 6 (Nota van wijziging).
<http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/verdragen/he
t_nieuwe_belastingverdrag_tussen_nederland_en_duitsland/compensatieregeling/compensatieregeling>
(laatst
geraadpleegd: 8-8-2016).
108

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

69

www.maastrichtuniversity.nl/item Dossier 1B: Belastingverdrag Nederland-Duitsland: Pensioen

3.2.
Verdragsverklaringen
Onder het oude verdrag was het heffingsrecht over pensioenen als hoofdregel toegewezen aan
de woonstaat. Voor in Duitsland wonende gepensioneerden betekent dit dat Duitsland exclusief
heffingsbevoegd was ten aanzien van bedrijfspensioenen. In de praktijk houdt de uitkerende
instantie – in dit geval de pensioenuitvoerder – loonheffing in en draagt deze af aan de
Belastingdienst. Uitvoerders kunnen van deze inhoudingsplicht worden ontheven indien een
zogenoemde ‘verdragsverklaring’ (verzoek vrijstelling loonbelasting / premie volksverzekeringen)
is afgegeven aan de pensioengerechtigde.
Aangezien het heffingsrecht ten aanzien van bedrijfspensioenen onder het nieuwe verdrag is
overgegaan naar Nederland – voor de gevallen waarin het totale brutobedrag € 15.000
overschrijdt – zal een dergelijke verdragsverklaring zijn geldigheid verliezen. De uitvoerders
dienen in dat geval immers loonheffing in te houden. In dergelijke gevallen kan de vraag worden
gesteld wie de pensioengerechtigden op de hoogte brengt van de wijzigingen.109
De Belastingdienst heeft toegezegd de in Duitsland woonachtige gepensioneerden met een
Nederlands pensioen of uitkering en in verband hiermee een verdragsverklaring hebben
ontvangen, per brief te informeren over de gevolgen van het nieuwe verdrag en de mogelijkheid
van de overgangsregeling van één jaar.110
Reeds afgegeven verdragsverklaringen zijn overigens niet per direct ingetrokken, met name
vanwege de mogelijkheid om het oude verdrag nog voor 2016 toe te passen op grond van art. 33,
lid 6 van het verdrag. Daarnaast is intrekking afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het
individuele geval, zoals het al dan niet overschrijden van de € 15.000-eis. De Belastingdienst heeft
in Duitsland wonende gepensioneerden met een Nederlands pensioen actief benaderd met de
vraag of zij gebruik wilden maken van bovengenoemde overgangsregeling. Hierop volgend heeft
de Belastingdienst beoordeeld welke verdragsverklaringen ingetrokken werden en hieromtrent
zowel de belastingplichtige als de uitvoerders geïnformeerd.

109

In gelijke zin: H. van Bijnen & M. Visser, ‘Pensioenperikelen in het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland’,
Pensioenmagazine februari 2014, p. 14. e.v.
110
Rapportage fiscale knelpunten grenswerknemers 11 september 2015, DGB
/2015/3635U, p. 5.
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3.3.

Calculaties inzake pensioen: de in Duitsland wonende gepensioneerde met een
Nederlands pensioen111
De groep gepensioneerden woonachtig in Duitsland die in Nederland pensioen hebben
opgebouwd, AOW alsook bedrijfspensioen, worden geconfronteerd met een mogelijke
inkomensterugval als gevolg van het nieuwe belastingverdrag. In onderhavige paragraaf zal met
behulp van een vijftal casusposities worden geschetst wat de inkomenseffecten zijn onder het
oude verdrag en het nieuwe verdrag (hierbij rekening houdend met toepassing van de algemene
en bijzondere overgangsregeling). Hiertoe zal gebruik worden gemaakt van de systematiek zoals
gehanteerd in het voorbeeld in paragraaf 3.1.5. De onderstaande uitgangspunten liggen ten
grondslag aan deze casusposities:
Er wordt verondersteld dat deze gepensioneerde zowel AOW alsook bedrijfspensioen (en
dus bijvoorbeeld geen lijfrente) heeft opgebouwd in Nederland.
Ten aanzien van de hoogte van de AOW: de twee meest gangbare situaties worden
uitgewerkt in de vijf casusposities: alleenstaand (bruto-AOW op jaarbasis van € 13.736,64)
dan wel gehuwd of samenwonend, beiden AOW-leeftijd (bruto-AOW op jaarbasis van
€ 9.465,72). De AOW-bedragen liggen dan ook vast. Daarnaast wordt gemakshalve
verondersteld dat deze AOW-bedragen voor de jaren 2016 en verder niet geïndexeerd.
Ten aanzien van de hoogte van het bruto bedrijfspensioen op jaarbasis wordt uitgegaan
van de onderstaande bedragen:
€ 10.000;
€ 30.000;
€ 50.000;
€ 75.000;
€ 110.000.112
De berekeningen zijn gebaseerd op de stand van de fiscale wet- en regelgeving van 2016. Bij de
uitwerking van deze onderstaande casusposities wordt uitgegaan van toepassing van de
algemene overgangsregeling voor 2016. Zoals hiervoor reeds aangehaald, betekent dit dat van de
bijzondere overgangsregeling slechts vijf jaar gebruik kan worden gemaakt, namelijk vanaf 2017
tot en met 2021. Voor deze jaren zal de toepassing van de bijzondere overgangsregeling in kaart
worden gebracht.
111

Zie voor diverse andere voorbeelden Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 5, NNV II, p. 27-30. Bij de calculaties zoals
opgenomen in dit onderzoek worden premies volksverzekeringen niet meegenomen aangezien de persoon geacht
wordt in Duitsland sociaal verzekerd te zijn. Zie ook de voorbeelden opgenomen in de bijlage bij de voornoemde
kamerstukken.
112
Deze inkomenscategorie is opgenomen met het oog op de uitwerking voor topinkomens en niet met het oog op
toepassing van de nettopensioenregeling. Gezien de voorwaarden voor toepassing van de overgangsregeling zou vóór
de datum van inwerkingtreding van het verdrag ( 1 januari 2016) een betaling uit de nettopensioenregeling dienen te
hebben plaatsgevonden. Gezien de recente datum van inwerkingtreding van de nettopensioenregeling (1 januari 2015)
is dit onwaarschijnlijk. Daarmee is ook toepassing van de overgangsregeling voor uitkeringen uit de
nettopensioenregeling onwaarschijnlijk.
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3.3.1. Casuspositie 1: € 10.000 bedrijfspensioen en AOW
Alleenstaand
2017

2018

2019

2020

2021

AOW

€ 13.736,64

€ 13.736,64

€ 13.736,64

€ 13.736,64

€ 13.736,64

Bedrijfspensioen

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Totaal inkomen uit werk
en woning (BOX 1)

€ 23.736,64

€ 23.736,64

€ 23.736,64

€ 23.736,64

€ 23.736,64

€ 2.140,74

€ 2.140,74

€ 2.140,74

€ 2.140,74

€ 2.140,74

42,13%

42,13%

42,13%

42,13%

42,13%

Evenredig deel van de
belasting op
bedrijfspensioen zonder
overgangsregeling

€ 901,87

€ 901,87

€ 901,87

€ 901,87

€ 901,87

Maximaal verschuldigde
belasting over het
bedrijfspensioen

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

€ 2.500,00

€ 3.000,00

Geen
vermindering
(€ 901,87 €1.000,00)

Geen
vermindering
(€ 901,87 €1.500,00)

Geen
vermindering
(€ 901,87 €2.000,00)

Geen
vermindering
(€ 901,87 €2.500,00)

Geen
vermindering
(€ 901,87 €3.000,00)

€ 2.140,74

€ 2.140,74

€ 2.140,74

€ 2.140,74

€ 2.140,74

Verschuldigde
Nederlandse
inkomstenbelasting
Verhouding waarin het
bedrijfspensioen staat tot
het totale inkomen

Maximale belasting op
bedrijfspensioen ten
gevolge van de
overgangsregeling

Vermindering ten gevolge
van de overgangsregeling

Totale Nederlandse
belasting over inkomen
na toepassing
overgangsregeling
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Gehuwd of samenwonend, beiden AOW-leeftijd
2017
AOW

2018

2019

2020

2021

€ 9.465,72

€ 9.465,72

€ 9.465,72

€ 9.465,72

€ 9.465,72

Bedrijfspensioen

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Totaal inkomen uit werk
en woning (BOX 1)

€ 19.465,72

€ 19.465,72

€ 19.465,72

€ 19.465,72

€ 19.465,72

€ 1.617,55

€ 1.617,55

€ 1.617,55

€ 1.617,55

€ 1.617,55

51,37%

51,37%

51,37%

51,37%

51,37%

Evenredig deel van de
belasting op
bedrijfspensioen zonder
overgangsregeling

€ 830,98

€ 830,98

€ 830,98

€ 830,98

€ 830,98

Maximaal verschuldigde
belasting over het
bedrijfspensioen

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

€ 2.500,00

€ 3.000,00

Geen
vermindering
(€ 830,98 €1.000,00)

Geen
vermindering
(€ 830,98 €1.500,00)

Geen
vermindering
(€ 830,98 €2.000,00)

Geen
vermindering
(€ 830,98 €2.500,00)

Geen
vermindering
(€ 830,98 €3.000,00)

€ 1.617,55

€ 1.617,55

€ 1.617,55

€ 1.617,55

€ 1.617,55

Verschuldigde
Nederlandse
inkomstenbelasting
Verhouding waarin het
bedrijfspensioen staat tot
het totale inkomen

Maximale belasting op
bedrijfspensioen ten
gevolge van de
overgangsregeling

Vermindering ten gevolge
van de overgangsregeling

Totale Nederlandse
belasting over inkomen
na toepassing
overgangsregeling
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Conclusie
Uit deze casuspositie blijkt dat de bijzondere overgangsregeling geen effect heeft bij een
bedrijfspensioen van € 10.000 en een AOW van € 13.736,64 (alleenstaand) respectievelijk
€ 9.465,72 (gehuwd of samenwonend), ten gevolge van de geringe vermindering vanwege de
lagere tarieven. Voor de inkomens beneden deze grens heeft de overgangsregeling nauwelijks tot
geen effect, terwijl juist voor deze groep compensatie dient te worden geboden aangezien voor
deze belastingplichtigen de lastenverhoging relatief zwaarder weegt.
Onder het oude belastingverdrag werd Nederland slechts het heffingsrecht over de AOW
toegekend. In dat geval zou de belastingplichtige slechts € 1.153,88 (€ 13.736,64 AOW)
respectievelijk € 795,12 (€ 9.465,72 AOW) aan Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd
zijn.113 Over bedrijfspensioenen, welke ter heffing aan Duitsland waren toegewezen, werd slechts
zeer gering of geen Einkommensteuer geheven.

113

Op basis van percentages voor 2016.
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3.3.2. Casuspositie 2: € 30.000 bedrijfspensioen en AOW
Alleenstaand
2017

2018

2019

2020

2021

AOW

€ 13.736,64

€ 13.736,64

€ 13.736,64

€ 13.736,64

€ 13.736,64

Bedrijfspensioen

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

Totaal inkomen uit werk
en woning (BOX 1)

€ 43.736,64

€ 43.736,64

€ 43.736,64

€ 43.736,64

€ 43.736,64

€ 7.324,01

€ 7.324,01

€ 7.324,01

€ 7.324,01

€ 7.324,01

68,59%

68,59%

68,59%

68,59%

68,59%

Evenredig deel van de
belasting op
bedrijfspensioen zonder
overgangsregeling

€ 5.023,71

€ 5.023,71

€ 5.023,71

€ 5.023,71

€ 5.023,71

Maximaal verschuldigde
belasting over het
bedrijfspensioen

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

€ 3.000,00

€ 4.500,00

€ 6.000,00

€ 7.500,00

€ 9.000,00

Vermindering ten gevolge
van de overgangsregeling

€ 2.023,71
(€5.023,71 € 3.000,00)

€ 523,71
(€5.023,71 € 4.500,00)

Geen
vermindering
(€ 5.023,71 € 6.000,00)

Geen
vermindering
(€ 5.023,71 € 7.500,00)

Geen
vermindering
(€ 5.023,71 € 9.000,00)

Totale Nederlandse
belasting over inkomen
na toepassing
overgangsregeling

€ 5.300,30
(€7.324,01 € 2.023,71)

€ 6.800,30
(€7.324,01 € 523,71)

€ 7.324,01

€ 7.324,01

€ 7.324,01

Verschuldigde
Nederlandse
inkomstenbelasting
Verhouding waarin het
bedrijfspensioen staat tot
het totale inkomen

Maximale belasting op
bedrijfspensioen ten
gevolge van de
overgangsregeling
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Gehuwd of samenwonend, beiden AOW-leeftijd
2017
AOW

2018

2019

2020

2021

€ 9.465,72

€ 9.465,72

€ 9.465,72

€ 9.465,72

€ 9.465,72

Bedrijfspensioen

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

Totaal inkomen uit werk
en woning (BOX 1)

€ 39.465,72

€ 39.465,72

€ 39.465,72

€ 39.465,72

€ 39.465,72

€ 5.598,55

€ 5.598,55

€ 5.598,55

€ 5.598,55

€ 5.598,55

76,02%

76,02%

76,02%

76,02%

76,02%

Evenredig deel van de
belasting op
bedrijfspensioen zonder
overgangsregeling

€ 4.255,76

€ 4.255,76

€ 4.255,76

€ 4.255,76

€ 4.255,76

Maximaal verschuldigde
belasting over het
bedrijfspensioen

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

€ 3.000,00

€ 4.500,00

€ 6.000,00

€ 7.500,00

€ 9.000,00

Vermindering ten gevolge
van de overgangsregeling

€ 1.255,76
(€ 4.255,76 € 3.000,00)

Geen
vermindering
(€ 4.255,76 € 4.500,00)

Geen
vermindering
(€ 4.255,76 € 6.000,00)

Geen
vermindering
(€ 4.255,76 € 7.500,00)

Geen
vermindering
(€ 4.255,76 € 9.000,00)

Totale Nederlandse
belasting over inkomen
na toepassing
overgangsregeling

€ 4.342,79
(€ 5.598,55 € 1.255,76)

€ 5.598,55

€ 5.598,55

€ 5.598,55

€ 5.598,55

Verschuldigde
Nederlandse
inkomstenbelasting
Verhouding waarin het
bedrijfspensioen staat tot
het totale inkomen

Maximale belasting op
bedrijfspensioen ten
gevolge van de
overgangsregeling
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Conclusie
Uit deze casuspositie blijkt dat de bijzondere overgangsregeling slechts een effect heeft bij een
pensioen van € 30.000 en een AOW van € 13.736,64 (alleenstaand) respectievelijk € 9.465,72
(gehuwd of samenwonend). Voor een AOW van € 13.736,64 en een bedrijfspensioen van € 30.000
is de regeling effectief in 2017 en 2018. Voor een AOW van € 9.465,72 en een bedrijfspensioen
van € 30.000 is de regeling slechts effectief in 2017. Voor de inkomens beneden deze grens heeft
de overgangsregeling nauwelijks tot geen effect, terwijl juist voor deze groep compensatie dient
te worden geboden aangezien voor deze belastingplichtigen de lastenverhoging relatief zwaarder
weegt.
Onder het oude belastingverdrag werd Nederland slechts het heffingsrecht over de AOW
toegekend. In dat geval zou de belastingplichtige slechts € 1.153,88 (€ 13.736,64 AOW)
respectievelijk € 795,12 (€ 9.465,72 AOW) aan Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd
zijn.114 Over bedrijfspensioenen, welke ter heffing aan Duitsland waren toegewezen, werd slechts
zeer gering of geen Einkommensteuer geheven.

114

Op basis van percentages voor 2016.
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3.3.3. Casuspositie 3: € 50.000 bedrijfspensioen en AOW
Alleenstaand
2017

2018

2019

2020

2021

AOW

€ 13.736,64

€ 13.736,64

€ 13.736,64

€ 13.736,64

€ 13.736,64

Bedrijfspensioen

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Totaal inkomen uit
werk en woning (BOX 1)

€ 63.736,64

€ 63.736,64

€ 63.736,64

€ 63.736,64

€ 63.736,64

Verschuldigde
Nederlandse
inkomstenbelasting

€ 15.404,01

€ 15.404,01

€ 15.404,01

€ 15.404,01

€ 15.404,01

78,45%

78,45%

78,45%

78,45%

78,45%

Evenredig deel van de
belasting op
bedrijfspensioen zonder
overgangsregeling

€ 12.084,11

€ 12.084,11

€ 12.084,11

€ 12.084,11

€ 12.084,11

Maximaal
verschuldigde belasting
over het
bedrijfspensioen

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

€ 5.000,00

€ 7.500,00

€ 10.000,00

€ 12.500,00

€ 15.000,00

Vermindering ten
gevolge van de
overgangsregeling

€ 7.084,11
(€12.084,11 €5.000,00)

€ 4.584,11
(€12.084,11 €7.500,00)

€ 2.084,11
(€12.084,11 €10.000,00)

Geen
vermindering
(€ 12.084,11 €12.500,00)

Geen
vermindering
(€ 12.084,11 €15.000,00)

Totale Nederlandse
belasting over inkomen
na toepassing
overgangsregeling

€ 8.319,90
(€15.404,01 € 7.084,11)

€ 10.819,90
(€ 15.404,01 € 4.584,11)

€ 13.319,90
(€ 15.404,01 € 2.084,11)

€ 15.404,01

€ 15.404,01

Verhouding waarin het
bedrijfspensioen staat
tot het totale inkomen

Maximale belasting op
bedrijfspensioen ten
gevolge van de
overgangsregeling
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Gehuwd of samenwonend, beiden AOW-leeftijd
2017
AOW

2018

2019

2020

2021

€ 9.465,72

€ 9.465,72

€ 9.465,72

€ 9.465,72

€ 9.465,72

Bedrijfspensioen

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Totaal inkomen uit
werk en woning (BOX 1)

€ 59.465,72

€ 59.465,72

€ 59.465,72

€ 59.465,72

€ 59.465,72

Verschuldigde
Nederlandse
inkomstenbelasting

€ 13.678,55

€ 13.678,55

€ 13.678,55

€ 13.678,55

€ 13.678,55

84,08%

84,08%

84,08%

84,08%

84,08%

Evenredig deel van de
belasting op
bedrijfspensioen zonder
overgangsregeling

€ 11.501,21

€ 11.501,21

€ 11.501,21

€ 11.501,21

€ 11.501,21

Maximaal
verschuldigde belasting
over het
bedrijfspensioen

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

€ 5.000,00

€ 7.500,00

€ 10.000,00

€ 12.500,00

€ 15.000,00

Vermindering ten
gevolge van de
overgangsregeling

€ 6.501,21
(€ 11.501,21 € 5.000,00)

€ 4.001,21
(€ 11.501,21 € 7.500,00)

€ 1.501,21
(€ 11.501,21 €10.000,00)

Geen
vermindering
(€ 11.501,21 €12.500,00)

Geen
vermindering
(€ 11.501,21 €15.000,00)

Totale Nederlandse
belasting over inkomen
na toepassing
overgangsregeling

€ 7.177,34
(€ 13.678,55 € 6.501,21)

€ 9.677,34
(€ 13.678,55 € 4.001,21)

€ 12.177,34
(€ 13.678,55 € 1.501,21)

€ 13.678,55

€ 13.678,55

Verhouding waarin het
bedrijfspensioen staat
tot het totale inkomen

Maximale belasting op
bedrijfspensioen ten
gevolge van de
overgangsregeling
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Conclusie
Uit deze casuspositie blijkt dat de bijzondere overgangsregeling een effect heeft bij een pensioen
van € 50.000 en een AOW van € 13.736,64 (alleenstaand) respectievelijk € 9.465,72 (gehuwd of
samenwonend). In beide gevallen is de regeling effectief in 2017 tot en met 2019. Voor de
inkomens beneden deze grens heeft de overgangsregeling nauwelijks tot geen effect, terwijl juist
voor deze groep compensatie dient te worden geboden aangezien voor deze belastingplichtigen
de lastenverhoging relatief zwaarder weegt.
Onder het oude belastingverdrag werd Nederland slechts het heffingsrecht over de AOW
toegekend. In dat geval zou de belastingplichtige slechts € 1.153,88 (€ 13.736,64 AOW)
respectievelijk € 795,12 (€ 9.465,72 AOW) aan Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd
zijn.115 Over bedrijfspensioenen, welke ter heffing aan Duitsland waren toegewezen, werd slechts
zeer gering of geen Einkommensteuer geheven.

115

Op basis van percentages voor 2016.
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3.3.4. Casuspositie 4: € 75.000 bedrijfspensioen en AOW
Alleenstaand
2017

2018

2019

2020

2021

AOW

€ 13.736,64

€ 13.736,64

€ 13.736,64

€ 13.736,64

€ 13.736,64

Bedrijfspensioen

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

Totaal inkomen uit
werk en woning (BOX 1)

€ 88.736,64

€ 88.736,64

€ 88.736,64

€ 88.736,64

€ 88.736,64

Verschuldigde
Nederlandse
inkomstenbelasting

€ 28.092,62

€ 28.092,62

€ 28.092,62

€ 28.092,62

€ 28.092,62

84,52%

84,52%

84,52%

84,52%

84,52%

Evenredig deel van de
belasting op
bedrijfspensioen zonder
overgangsregeling

€ 23.743,82

€ 23.743,82

€ 23.743,82

€ 23.743,82

€ 23.743,82

Maximaal
verschuldigde belasting
over het
bedrijfspensioen

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

€ 7.500,00

€ 11.250,00

€ 15.000,00

€ 18.750,00

€ 22.500,00

Vermindering ten
gevolge van de
overgangsregeling

€ 16.243,82
(€ 23.743,82 € 7.500,00)

€ 12.493,82
(€ 23.743,82 €11.250,00)

€ 8.743,82
(€ 23.743,82 €15.000,00)

€ 4.993,82
(€ 23.743,82 €18.750,00)

€ 1.243,82
(€ 23.743,82 €22.500,00)

Totale Nederlandse
belasting over inkomen
na toepassing
overgangsregeling

€ 11.848,80
(€ 28.092,62 € 16.243,82)

€ 15.598,80
(€ 28.092,62 € 12.493,82)

€ 19.348,80
(€ 28.092,62 € 8.743,82)

€ 23.098,80
(€ 28.092,62 € 4.993,82)

€ 26.848,80
(€ 28.092,62 € 1.243,82)

Verhouding waarin het
bedrijfspensioen staat
tot het totale inkomen

Maximale belasting op
bedrijfspensioen ten
gevolge van de
overgangsregeling
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Gehuwd of samenwonend, beiden AOW-leeftijd
2017
AOW

2018

2019

2020

2021

€ 9.465,72

€ 9.465,72

€ 9.465,72

€ 9.465,72

€ 9.465,72

Bedrijfspensioen

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

Totaal inkomen uit
werk en woning (BOX 1)

€ 84.465,72

€ 84.465,72

€ 84.465,72

€ 84.465,72

€ 84.465,72

Verschuldigde
Nederlandse
inkomstenbelasting

€ 25.871,74

€ 25.871,74

€ 25.871,74

€ 25.871,74

€ 25.871,74

88,79%

88,79%

88,79%

88,79%

88,79%

Evenredig deel van de
belasting op
bedrijfspensioen zonder
overgangsregeling

€ 22.972,40

€ 22.972,40

€ 22.972,40

€ 22.972,40

€ 22.972,40

Maximaal
verschuldigde belasting
over het
bedrijfspensioen

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

€ 7.500,00

€ 11.250,00

€ 15.000,00

€ 18.750,00

€ 22.500,00

Vermindering ten
gevolge van de
overgangsregeling

€ 15.472,40
(€ 22.972,40 € 7.500,00)

€ 11.722,40
(€ 22.972,40 € 11.250,00)

€ 7.972,40
(€ 22.972,40 € 15.000,00)

€ 4.222,40
(€ 22.972,40 € 18.750,00)

€ 472,40
(€ 22.972,40 € 22.500,00)

Totale Nederlandse
belasting over inkomen
na toepassing
overgangsregeling

€ 10.399,34
(€ 25.871,74 € 15.472,40)

€ 14.149,34
(€ 25.871,74 € 11.722,40)

€ 17.899,34
(€ 25.871,74 € 7.972,40)

€ 21.649,34
(€ 25.871,74 € 4.222,40)

€ 25.399,34
(€ 25.871,74 € 472,40)

Verhouding waarin het
bedrijfspensioen staat
tot het totale inkomen

Maximale belasting op
bedrijfspensioen ten
gevolge van de
overgangsregeling
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Conclusie
Uit deze casuspositie blijkt dat de bijzondere overgangsregeling een effect heeft bij een pensioen
van € 75.000 en een AOW van € 13.736,64 (alleenstaand) respectievelijk € 9.465,72 (gehuwd of
samenwonend). In beide gevallen is de regeling effectief in 2017 tot en met 2021. Onder het oude
belastingverdrag werd Nederland slechts het heffingsrecht over de AOW toegekend. In dat geval
zou de belastingplichtige slechts € 1.153,88 (€ 13.736,64 AOW) respectievelijk € 795,12
(€ 9.465,72
AOW)
aan
Nederlandse
inkomstenbelasting
verschuldigd
zijn.116
Over bedrijfspensioenen, welke ter heffing aan Duitsland waren toegewezen, werd slechts zeer
gering of geen Einkommensteuer geheven.

116

Op basis van percentages voor 2016.
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3.3.5. Casuspositie 5: € 110.000 bedrijfspensioen en AOW
Alleenstaand
2017
AOW

2018

2019

2020

2021

€ 13.736,64

€ 13.736,64

€ 13.736,64

€ 13.736,64

€ 13.736,64

Bedrijfspensioen

€ 110.000,00

€ 110.000,00

€110.000,00

€110.000,00

€110.000,00

Totaal inkomen uit
werk en woning (BOX 1)

€ 123.736,64

€ 123.736,64

€123.736,64

€123.736,64

€123.736,64

€ 46.292,62

€ 46.292,62

€ 46.292,62

€ 46.292,62

€ 46.292,62

88,90%

88,90%

88,90%

88,90%

88,90%

Evenredig deel van de
belasting op
bedrijfspensioen zonder
overgangsregeling

€ 41.153,44

€ 41.153,44

€ 41.153,44

€ 41.153,44

€ 41.153,44

Maximaal
verschuldigde belasting
over het
bedrijfspensioen

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Maximale belasting op
bedrijfspensioen ten
gevolge van de
overgangsregeling

€ 11.000

€ 16.500

€ 22.000

€ 27.500

€ 33.000

Vermindering ten
gevolge van de
overgangsregeling

€ 30.153,44
(€ 41.153,44 € 11.000)

€ 24.653,44
(€ 41.153,44 € 16.500)

€ 19.153,44
(€ 41.153,44 € 22.000)

€ 13.653,44
(€ 41.153,44 € 27.500)

€ 8.153,44
(€ 41.153,44 € 33.000)

Totale Nederlandse
belasting over inkomen
na toepassing
overgangsregeling

€ 16.139,18
(€ 46.292,62 € 30.153,44)

€ 21.639,18
(€ 46.292,62 €24.653,44)

€ 27.139,18
(€ 46.292,62 €19.153,44)

€ 32.639,18
(€ 46.292,62 €13.653,44)

€ 38.139,18
(€ 46.292,62 €8.153,44)

Verschuldigde
Nederlandse
inkomstenbelasting
Verhouding waarin het
bedrijfspensioen staat
tot het totale inkomen
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Gehuwd of samenwonend, beiden AOW-leeftijd
2017
AOW

2018

2019

2020

2021

€ 9.465,72

€ 9.465,72

€ 9.465,72

€ 9.465,72

€ 9.465,72

Bedrijfspensioen

€ 110.000,00

€ 110.000,00

€ 110.000,00

€ 110.000,00

€ 110.000,00

Totaal inkomen uit
werk en woning (BOX 1)

€ 119.465,72

€ 119.465,72

€ 119.465,72

€ 119.465,72

€ 119.465,72

€ 44.071,74

€ 44.071,74

€ 44.071,74

€ 44.071,74

€ 44.071,74

92,08%

92,08%

92,08%

92,08%

92,08%

Evenredig deel van de
belasting op
bedrijfspensioen zonder
overgangsregeling

€ 40.579,77

€ 40.579,77

€ 40.579,77

€ 40.579,77

€ 40.579,77

Maximaal
verschuldigde belasting
over het
bedrijfspensioen

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Maximale belasting op
bedrijfspensioen ten
gevolge van de
overgangsregeling

€ 11.000

€ 16.500

€ 22.000

€ 27.500

€ 33.000

Vermindering ten
gevolge van de
overgangsregeling

€ 29.579,77
(€ 40.579,77 € 11.000)

€ 24.079,77
(€ 40.579,77 € 16.500)

€ 18.579,77
(€ 40.579,77 € 22.000)

€ 13.079,77
(€ 40.579,77 € 27.500)

€ 7.579,77
(€ 40.579,77 € 33.000)

Totale Nederlandse
belasting over inkomen
na toepassing
overgangsregeling

€ 14.491,97
(€ 44.071,74 € 29.579,77)

€ 19.991,97
(€ 44.071,74 € 24.079,77)

€ 25.491,97
(€ 44.071,74 € 18.579,77)

€ 30.991,97
(€ 44.071,74 € 13.079,77)

€ 36.491,97
(€ 44.071,74 € 7.579,77)

Verschuldigde
Nederlandse
inkomstenbelasting
Verhouding waarin het
bedrijfspensioen staat
tot het totale inkomen
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Conclusie
Uit deze casuspositie blijkt dat de bijzondere overgangsregeling een effect heeft bij een pensioen
van € 110.000 en een AOW van € 13.736,64 (alleenstaand) respectievelijk € 9.465,72 (gehuwd of
samenwonend). In beide gevallen is de regeling effectief in 2017 tot en met 2021. Onder het oude
belastingverdrag werd Nederland slechts het heffingsrecht over de AOW toegekend. In dat geval
zou de belastingplichtige slechts € 1.153,88 (€ 13.736,64 AOW) respectievelijk € 795.12
(€ 9.465,72 AOW) aan Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd zijn.117 Over
bedrijfspensioenen, welke ter heffing aan Duitsland waren toegewezen, werd slechts zeer gering
of geen Einkommensteuer geheven.
Deze inkomenscategorie is opgenomen met het oog op de uitwerking voor topinkomens en niet
met het oog op toepassing van de nettopensioenregeling. Gezien de voorwaarden voor
toepassing van de overgangsregeling zou vóór de datum van inwerkingtreding van het verdrag
( 1 januari 2016) een betaling uit de nettopensioenregeling dienen te hebben plaatsgevonden.
Gezien de recente datum van inwerkingtreding van de nettopensioenregeling ( 1 januari 2015) is
dit onwaarschijnlijk. Daarmee is ook toepassing van de overgangsregeling voor uitkeringen uit de
nettopensioenregeling onwaarschijnlijk.

117

Op basis van percentages voor 2016.
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4. Conclusies en aanbevelingen uit een Euregionaal perspectief
4.1.

Inhoudelijke conclusies: effecten van belastingverdrag Nederland-Duitsland
(pensioenaspecten)
Zoals al aangegeven, stonden de inkomenseffecten als gevolg van het nieuwe belastingverdrag,
centraal in dit dossier. Voor de komende jaren is voor diverse inkomensgroepen inzichtelijk
gemaakt wat de inkomenseffecten zijn ten gevolge van het nieuwe pensioenartikel, rekening
houdend met toepassing van de bijzondere overgangsregeling.
Uit onderhavig onderzoek kan worden geconcludeerd dat de bijzondere overgangsregeling met
name effect heeft voor de in Duitsland wonende gepensioneerden met een relatief hoog
pensioen, zoals blijkt uit de vijftal casusposities die gebruikt zijn in dit onderzoek om de
uitwerking van de bijzondere overgangsregeling inzichtelijk te maken. Een verklaring hiervoor kan
gevonden worden in de progressieve tarieven in art. 2.10a Wet IB 2001. De eerste twee
belastingschijven kennen immers een maximaal belastingtarief van 5.85% respectievelijk 10.85%
(2016). Daarom zullen vooral de belastingplichtigen die belast worden in de derde (42%) en vierde
schrijf (52%) een relatief hoger voordeel hebben van de overgangsregeling. Naarmate de
verschuldigde belasting hoger is, neemt de vermindering op grond van de bijzondere
overgangsregeling relatief meer toe. De Nederlandse staatssecretaris van Financiën heeft
overigens gesteld dat het kabinet de bijzondere overgangsregeling voor in Duitsland wonende
pensioengenieters getroffen heeft met het specifieke doel om met name voor de hogere
pensioeninkomens een meer geleidelijke overgang te bewerkstelligen omdat vooral in die
gevallen het nieuwe verdrag een hogere belastingdruk kan meebrengen.118 De hiervoor
genoemde verlaagde percentages houden daarom specifiek verband met het niveau van de
belastingtarieven in Duitsland en de tarieven in Nederland anderzijds. Daarnaast benadrukt de
staatssecretaris dat de vormgeving van iedere overgangsregeling maatwerk is. De staatssecretaris
heeft overwogen dat inwoners van Nederland met een pensioen, lijfrente of
socialezekerheidsuitkering uit Duitsland van in totaal minder dan € 15.000 geen
inkomensachteruitgang hebben. Daarom is geen overgangsregeling voor deze groep
gepensioneerden ontworpen.119 Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de woonstaat
heffingsbevoegd blijft voor pensioenen tot € 15.000 en dus geen overgang van heffingsrecht heeft
plaatsgevonden.
Ondanks het uitgangspunt dat de overgang van het heffingsrecht geleidelijker dient te verlopen,
heeft de overgang met name voor de in Duitsland wonende gepensioneerden met een
Nederlands pensioen van meer dan € 15.000, waarvoor de overgangsregeling met name is
ontworpen, grote inkomensgevolgen. Bij het voorgaande dient te worden opgemerkt dat de in
Duitsland wonende gepensioneerde wiens pensioen hoger is dan € 15.000 en daarmee integraal
in Nederland wordt belast, kan worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse

118
119

Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. E (Nadere memorie van antwoord).
Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 5 (tabel 3 en 4 in de bijlage).
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belastingplichtige.120 Indien de belastingplichtige aan de voorwaarden voldoet, kunnen hem
dezelfde aftrekposten en heffingskortingen worden toegekend als een inwoner van Nederland
zoals hypotheekrenteaftrek.
4.2.

Conclusies met betrekking tot de grenseffectenbeoordeling en de verdere
ontwikkeling van het instrument
De uitwerking van dit dossier kan worden gezien als een eerste aanzet vanuit een Nederlandse
fiscaal juridische invalshoek voor nader onderzoek in de toekomst. Het pretendeert dan ook niet
volledig te zijn. Zodoende is ook expliciet aandacht besteed aan een nationale fiscale maatregel,
de Nederlandse nettopensioenregeling. Een maatregel die verdragstechnisch vragen kan
opwerpen over de fiscale behandeling ervan. In de toekomst kan ook vanuit Duits perspectief het
verdrag ‘onder de loep worden genomen’. Hiervoor is ook van belang dat adequate statistische
gegevens voorhanden zijn aan de hand waarvan de uitwerking van het nieuwe belastingverdrag in
de praktijk inzichtelijk kan worden gemaakt. Onderstaand de onderwerpen die in het kader van
vervolgonderzoek in de toekomst kunnen worden meegenomen:
het feit dat de overgangsregeling dient voor een inwoner van Duitsland die in Nederland
pensioen heeft opgebouwd, kan worden gezien als indicatie dat de problematiek zich met
name daar voordoet en niet vice versa. In de toekomst verdient het desalniettemin
aanbeveling ook laatstgenoemde situatie inzichtelijk te maken.121 Met als uiteindelijke doel,
een vergelijking te kunnen maken wat betreft:
o

de inkomenssituatie van de ‘buurman in de straat’ en oud-collega van de Nederlandse
gepensioneerde grenswerknemer, zowel onder het oude als het nieuwe belastingverdrag.

o

de inkomenssituatie van de ‘buurman in de straat’ en oud-collega van de Duitse
gepensioneerde grenswerknemer, zowel onder het oude als het nieuwe belastingverdrag.

het vanuit economisch perspectief nader onderzoek verrichten naar de uitwerking van het
nieuwe belastingverdrag op de duurzame economische ontwikkeling van de grensregio en het
vestigingsklimaat.

120
121

Art. 7.8 Wet IB 2001.
Zie ter illustratie: Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 5 (Nota naar aanleiding van het verslag), bijlage 1.
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1. Inleiding
Het onderwerp van de erkenning van beroepskwalificaties wordt al meer dan 50 jaar in Europees
verband behandeld. Door middel van het Verdrag van Rome uit 1957 kreeg de Europese
Gemeenschap voor het eerst een bevoegdheid om wetgeving te creëren op het gebied van de
erkenning van beroepskwalificaties.122 Die bevoegdheid markeerde het begin van uitgebreide
wetgevingsinstrumenten die het vrij personenverkeer voor beroepsbeoefenaren in
gereglementeerde beroepen ten goede dienden te komen.123
Het laatste instrument in de lange reeks van wetgevingsinstrumenten die erkenning van
beroepskwalificaties betreffen is Richtlijn 2013/55/EU.124 Door middel van deze laatste richtlijn
werd geen nieuw instrument voor de erkenning van beroepskwalificaties geïntroduceerd, maar
werden veranderingen en moderniseringen aangebracht aan de bestaande regels die in Richtlijn
2005/36/EG uiteengezet werden.125 Het Europese juridische kader voor de erkenning van
beroepskwalificaties diende gemoderniseerd te worden om het potentieel van een geïntegreerde
dienstenmarkt beter te benutten en om groeiende tekorten aan gekwalificeerde arbeidskrachten
te verlichten.126
De modernisering van Richtlijn 2005/36/EG was, onder andere, het resultaat van uitgebreide
stakeholder consultaties van de Europese Commissie. Daaruit bleek dat alle betrokkenen een
verbeterde toegang tot informatievoorziening, vereenvoudiging van de erkenningsprocedures
met behoud van de kwaliteit van de dienstverrichting en een modernisering van het systeem van
automatische erkenning wenselijk achtten.127
Door middel van Richtlijn 2013/55/EU zijn een aantal amendementen aan Richtlijn 2005/36/EG
aangebracht. Zo hebben sommige beroepsbeoefenaren nu de mogelijkheid om van versnelde
procedures gebruik te maken door middel van de Europese beroepskaart, is er een
waarschuwingsmechanisme geïntroduceerd, zijn de voorwaarden voor taaltoetsen gespecificeerd,
kan automatische erkenning door middel van gemeenschappelijke opleidingsbeginselen uit
worden gebreid én is het principe van gedeeltelijke toegang nu in EU-wetgeving vastgelegd.
De voorafgaande elementen van Richtlijn 2013/55/EU zijn de meest prominente
moderniseringen. Desalniettemin leert de ervaring dat beroepsbeoefenaren die
grensoverschrijdend wensen te werken vaak obstakels ervaren die het gevolg zijn van praktische
122

Artikel 57 Verdrag van Rome.
Een gereglementeerd beroep is een beroep waarvoor specifieke eisen ten aanzien van de uitoefening van dat beroep
bij wet zijn vastgesteld. De toegang tot niet-gereglementeerde beroepen is in de EU vrij als gevolg van het vrij
personenverkeer.
124
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening“), [2013] PB L 354/132.
125
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties, [2005] PB L 255/22.
126
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening […] betreffende de administratieve samenwerking
via het Informatiesysteem interne markt, COM(2011) 883 definitief, p. 2.
127
Ibid., p. 4.
123
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zaken zoals het vinden van de juiste informatievoorziening, de tijdsduur van de
erkenningsprocedures en de kosten daarvan.128 Het doel van de analyse is om te achterhalen hoe
enkele essentiële praktische zaken, die van groot belang zijn voor de grensarbeider, na de
modernisering van Richtlijn 2005/36/EG door middel van Richtlijn 2013/55/EU in enkele
geselecteerde landen/deelstaten geïmplementeerd zijn en uitgevoerd worden.
2. Doelstellingen van het onderzoek, definities, thema’s, indicatoren
2.1.
Effecten vandaag of in de toekomst, doelstelling: Ex-post
Het doel van het dossier erkenning beroepskwalificaties is om een ex-post analyse van enkele
implementaties van Richtlijn 2013/55/EU te realiseren. De implementatiedatum van deze richtlijn
was 18 januari 2016.129 Als gevolg van deze recente implementatiedatum en het feit dat de
implementatiewerkzaamheden betreffende de richtlijn in sommige van de bestudeerde gebieden
nog niet afgerond zijn is sprake van een ex-post analyse in een zeer vroeg stadium.
Richtlijn 2005/36/EG, zoals reeds geamendeerd door Richtlijn 2013/55/EU, wordt veelal zowel in
algemene wetgeving als in sectorale wetgeving geïmplementeerd. Dit is onder andere het gevolg
van de structuur van de richtlijn. De richtlijn voorziet verschillende regimes voor de erkenning van
beroepskwalificaties. Een eerste categorisering wordt gemaakt naar aanleiding van de duur van
het verblijf. Enerzijds, voorziet de richtlijn regels omtrent het vrij verrichten van diensten. Deze
bepalingen zijn enkel van toepassing indien de dienstverrichter tijdelijk en incidenteel naar een
andere lidstaat gaat om zijn beroep uit te oefenen.130 Het vrij verrichten van diensten maakt geen
deel uit van het huidige onderzoek.
De analyse in dit dossier richt zich op de vrijheid van vestiging. In dit geval verricht de
beroepsbeoefenaar op lange termijn diensten in het buurland. Onder de vrijheid van vestiging
hebben beroepsbeoefenaren de mogelijkheid erkenning te verkrijgen door middel van drie
regimes:
Erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen131
Beroepsbeoefenaren van bepaalde beroepen kunnen automatische erkenning verkrijgen
indien zij voldoen aan de opleidingseisen en titels die in de richtlijn vastgelegd zijn. Dit
stelsel is enkel beschikbaar voor basisartsen/medisch specialisten, tandartsen,
verpleegkundigen, verloskundigen, dierenartsen, apothekers en architecten.
128

Zie bijvoorbeeld: Institute for Transnational and Euregional Cross border cooperation and Mobility / ITEM,
‘Berichterstattung ITEM Workshop 19. Oktober 2016 – Die Anerkennung von Berufsqualifikationen auf dem
niederländisch-deutschen Arbeitsmarkt: Chancen fuer die Bereiche Erziehung und Pflege’,
https://www.maastrichtuniversity.nl/sites/default/files/downloadables/berichterstattung_workshop_anerkennung_ite
m-nrw_final_de.pdf laatst bezocht 28 september 2016; Institute for Transnational and Euregional Cross border
cooperation and Mobility / ITEM, ‘ITEM Report Seminar 29 June 2016 – The Recognition of Qualifications: Improving
Recognition to Enhance Cross-border Labour Mobility‘,
https://www.maastrichtuniversity.nl/sites/default/files/downloadables/final_report_item_seminar_29_june_2016.pdf
laatst bezocht 28 september 2016.
129
Artikel 3 lid 1 Richtlijn 2013/55/EU
130
Artikel 5 lid 2 geconsolideerde versie Richtlijn 2005/36/EG.
131
Titel III, Hoofdstuk III geconsolideerde versie Richtlijn 2005/36/EG.
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Erkenning van beroepservaring132
Beroepsbeoefenaren in ambachtelijke en handelsberoepen kunnen ook automatische
erkenning krijgen, maar verkrijgen deze erkenning op basis van hun beroepservaring (en
dus niet op basis van minimumopleidingseisen).
Algemeen stelsel van erkenning van opleidingstitels133
De grootste groep beroepsbeoefenaren valt onder het algemeen stelsel. Alle
beroepsbeoefenaren die niet voldoen aan de voorwaarden voor automatische erkenning
kunnen alsnog erkenning verkrijgen onder dit stelsel. Daarnaast vallen alle overige
gereglementeerde beroepen die sowieso niet in aanmerking komen voor automatische
erkenning onder dit stelsel. Alhoewel het uitgangspunt in dit stelsel erkenning is, mogen
lidstaten onder bepaalde voorwaarden compenserende maatregelen opleggen.134
Deze onderverdeling in verschillende categorieën erkenning en in verschillende beroepen
resulteert veelal in een implementatie “op verschillende plekken”. Zo is in Nederland het
overgrote deel van de richtlijn geïmplementeerd in de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, maar zijn een aantal bepalingen (waaronder die voor de beroepen van
basisartsen/medisch specialisten, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, dierenartsen,
apothekers en architecten) in sectorale wetgeving geïmplementeerd.135
Alhoewel de grote complexiteit enerzijds een verklaring is voor het feit dat de implementatie van
de richtlijn in sommige landen niet afgerond is, is dit niet de enige verklaring voor vertragingen in
het implementatieproces. Zo is de omzetting van Richtlijn 2013/55/EU momenteel nog gaande in
België omdat deze samenvalt met de zesde staatshervorming waarbij de overdracht van bepaalde
bevoegdheden (waaronder de erkenning van beroepskwalificaties) naar de gemeenschappen en
gewesten centraal staat.136
2.2.
Effecten op welk geografisch gebied? Definitie van de ‘grensregio’
Het dossier erkenning beroepskwalificaties kent een geografische grensregio die het gebied
betreft dat direct grenst aan de Provincie Limburg. Echter, heeft het dossier in vergelijking met
andere dossiers in deze Grenseffectenrapportage een bijzonder karakter ten aanzien van de
definitie van de grensregio. De erkenningsprocedures verlopen namelijk voor een grensarbeider,
die vanuit een buurland erkenning van zijn beroepskwalificaties zoekt, niet anders dan voor de
beroepsbeoefenaar die zijn kwalificaties in een lidstaat heeft behaald die niet direct aan de
betrokken lidstaat grenst. Daarmee is de juridische situatie van een grensarbeider in dit dossier

132

Titel III, Hoofdstuk II geconsolideerde versie Richtlijn 2005/36/EG.
Titel III, Hoofdstuk I geconsolideerde versie Richtlijn 2005/36/EG.
134
Artikel 14 geconsolideerde versie Richtlijn 2005/36/EG.
135
Zie bijvoorbeeld: Overheid.nl, ‘Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties – wetstechnische informatie’,
http://wetten.overheid.nl/BWBR0023066/2016-01-18/0/informatie laatst bezocht 28 september 2016.
136
Belgium.be, ‘De zesde staatshervorming’,
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/land/geschiedenis/belgie_vanaf_1830/vorming_federale_staat/zesde_staatshe
rvorming laatst bezocht 28 september 2016.
133
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aldus niet anders dan die van een EU-burger wiens kwalificaties behaald zijn in een EU-lidstaat die
niet direct aan de Provincie Limburg grenst.
Als gevolg hiervan dient het toepassingsgebied van dit dossier nader gespecificeerd te worden.
Voor Nederland en België geldt dat de analyse van dit dossier voor dat hele (grens)gebied van
toepassing is. Aangezien de EU-wetgeving op het gebied van de erkenning van
beroepskwalificaties in Duitsland voor een groot deel op het niveau van de Bundesländer geregeld
is, geldt ten aanzien van de Nederlands/Duitse grens dat de analyse in dit dossier zich toespitst op
het (grens)gebied tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen.
2.3.

Grenseffecten op? Wat zijn de thema’s van het onderzoek, de principes,
benchmarks en de indicatoren?

2.3.1. Dossier erkenning beroepskwalificaties en de effecten op?
Het dossier erkenning beroepskwalificaties heeft twee thema’s: effecten op Europese integratie
en de grensoverschrijdende duurzame ontwikkeling. Daarbij zijn de effecten op de Europese
integratie het hoofdthema van dit dossier.
De erkenning van beroepskwalificaties is een onderwerp dat voortvloeit uit het vrij
personenverkeer, dat onder de EU verdragen onderdeel is van het Europees burgerschap. 137
Niet alleen is het verkeer van werknemers in de EU vrij, deze vrijheid voor EU burgers om vrij te
bewegen gaat gepaard met het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit.138
Het onderwerp van de erkenning van beroepskwalificaties heeft echter ook gevolgen voor de
duurzame ontwikkeling van de grensregio en het vestigingsklimaat. EU-burgers hebben de vrijheid
om zich over grenzen te bewegen. Deze vrijheid gaat ook gepaard met het realiseren van een
optimale allocatie van middelen. Door middel van de erkenning van beroepskwalificaties worden
de fundamentele vrijheden van de interne markt niet alleen voor EU-burgers gerealiseerd, maar
wordt ook de mogelijkheid geboden om groeiende tekorten aan gekwalificeerde arbeidskrachten
aan te pakken.139
Het thema Euregionale cohesie komt niet terug in het huidige onderzoek. De indicatoren die in
het kader van Richtlijn 2005/36/EG en de onderliggende principes getoetst zijn richten zich op het
contact tussen de beroepsbeoefenaar en de bevoegde autoriteit in de ontvangende lidstaat. De
bevoegde autoriteiten van twee lidstaten kunnen, in het kader van de bestudeerde indicatoren,
enkel met elkaar in contact komen in de context van het opvragen van aanvullende documenten
die niet geleverd kunnen worden door de aanvrager.140 Echter, is in het huidige onderzoek enkel
uitgegaan van het contact tussen de beroepsbeoefenaar en de bevoegde autoriteit van het
buurland.
137

Artikel 20(2)(a) VWEU.
Artikel 45(2) VWEU.
139
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening […] betreffende de administratieve samenwerking
via het Informatiesysteem interne markt, COM(2011) 883 definitief, p. 2.
140
Bijlage VII geconsolideerde versie Richtlijn 2005/36/EG.
138
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2.3.2. Dossier erkenning beroepskwalificaties: wat zijn de principes, doelstellingen en
benchmarks voor een positieve situatie van grensregio’s
Principes
Europese integratie
Artikel 20 VWEU: burgerschap van
de Unie gaat gepaard met ‘het
recht zich op het grondgebied van
de lidstaten te verplaatsen en er
vrij te verblijven’
Artikel 45/49 VWEU: het vrij
personenverkeer gaat gepaard met
de afschaffing van discriminatie op
basis van nationaliteit, EU-burgers
hebben de mogelijkheid om in een
andere lidstaat te werken en zich
daar te vestigen
Principe van wederzijdse erkenning
als volgend uit de Jurisprudentie
van het Hof van Justitie: de
kwalificaties die volgens de wet- en
regelgeving van één lidstaat tot
stand zijn gekomen dienen op
gelijke wijze beschouwd te worden
in de overige lidstaten141
Duurzame
ontwikkeling/socioeconomische ontwikkeling
Optimale
allocatie
van
gekwalificeerde werknemers als
manier om de economie in
grensregio’s te bevorderen.

Benchmark

Indicator/Methode

Erkenning
binnen
overzienbare tijd en
tegen kosten die niet
hoger zijn dan wat
noodzakelijk is
Gemakkelijke
aanmelding
voor
erkenning
Duidelijkheid
ten
aanzien van welke
autoriteit bevoegd is
en waar informatie
of
ondersteuning
verkregen
kan
worden
Erkenning
wordt
zoveel
mogelijk
direct
toegekend,
zonder
compensatiemaatregelen

Wat is de beslissingstermijn in de
verschillende
bestudeerde
landen/deelstaten?

De mobiliteit na de
implementatie van
Richtlijn
2013/55/EU.

Wat is de grensoverschrijdende
mobiliteit in België, Nederland en
Noordrijn-Westfalen
na
implementatie
van
Richtlijn
2013/55/EU?
Invulling van dit criterium is
grotendeels afhankelijk van de
informatie die door de relevante
autoriteiten aangeleverd is.

Wat zijn de kosten verbonden aan de
erkenningsprocedures?
Worden
de
documenten
in
verschillende talen geaccepteerd?
Hoeveel documenten zijn vereist voor
een aanvraag, zijn hier aanvullende
kosten aan verbonden?
Langs hoeveel loketten dient de
aanvrager te gaan om erkenning te
krijgen?
Is er een centraal informatiepunt?
Zijn
elektronische
beschikbaar?

procedures

Bestaat er een assistentie-centrum?
Wordt erkenning direct toegekend?

141

Zaak 120/78 Rewe-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, EU:C:1979:42; Zaak C-340/89
Vlassopoulou v. Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten Baden-Württemberg, EU:C:1991:193.
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De grenseffecten van het dossier erkenning beroepskwalificaties zullen door middel van een
mapping study geanalyseerd worden. De analyse is gericht op een viertal beroepen die
verschillende scenario’s onder Richtlijn 2005/36/EG, zoals reeds geamendeerd door Richtlijn
2013/55/EU, vertegenwoordigen. De geselecteerde beroepen vertegenwoordigen verschillende
type opleidingen, soorten erkenning en de combinatie niet-gereglementeerd/gereglementeerd
beroep. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de volgende beroepen:
Beroepen
Artsen

Hoger onderwijs opleiding
Automatische erkenning (minimumopleidingsvereisten)

Verpleegkundigen

Hoger onderwijs opleiding
Automatische erkenning (minimumopleidingsvereisten

Medewerkers kinderopvang

Beroepsopleiding
Algemeen stelsel
Gereglementeerd/niet-gereglementeerd

Elektriciens

Beroepsopleiding
Automatische erkenning (beroepservaring)
Gereglementeerd/niet-gereglementeerd

Naast het vertegenwoordigen van verschillende scenario’s onder de Europese richtlijn, kennen de
bovenstaande beroepen aanvullend een hoge mobiliteitsgraad. Uit de Commissie impact
assessment blijkt dat beroepen in de gezondheidszorg (59%), leraren en sociale/culturele
beroepen (17%) en ambachtelijke alsook technische beroepen (11%) enkele van de meest
mobiele beroepen onder de eerste versie van Richtlijn 2005/36/EG waren.142
Voor deze beroepen zijn de grenseffecten van Richtlijn 2013/55/EU en de onderliggende principes
aan de hand van 9 indicatoren getoetst. Iedere indicator bestaat uit drie opties waarvoor punten
(0-100) toegekend zijn. Des te meer de nationale wetgeving en procedures in lijn met de Richtlijn
en de onderliggende principes zijn, des te hoger de toegekende score. Een hogere score
impliceert aldus positieve grenseffecten terwijl een lagere score negatieve grenseffecten
suggereert. De maximale score die behaald kan worden bedraagt 900 punten. In de onderstaande
tabel zijn de indicatoren uiteengezet.

142

Commission staff working paper – Impact assessment – Accompanying document to the Proposal for a Directive of
the European Parliament and of the Council amending Directive 2005/36/EC on the recognition of the professional
qualifications and Regulation on administrative cooperation through the Internal Market Information System, SEC(2011)
1558 final, p. 6.
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Indicator
1. Beslissingstermijn

Minder dan 4 maanden (100 punten)
4 tot 8 maanden (50 punten)
Meer dan 8 maanden (0 punten)

2. Kosten van de procedure

Minder dan 100 euro
100-500 euro
Meer dan 500 euro

3. Door de autoriteiten
geaccepteerde taal van de vereiste
documenten

3+ talen

4. Documenten vereist voor
erkenning

Enkel de richtlijndocumenten

2 talen
1 taal

Aanvullende documenten zonder
aanmerkelijke kosten
Extra documenten met (mogelijke)
aanmerkelijke kosten

5. Aantal loketten gedurende het
erkenningsproces

1 loket
2 loketten
Meer dan 2 loketten

6. Centraal informatiepunt

Met alle informatie
Niet centraal, informatie wel beschikbaar
Geen informatiepunt

7. Gebruik elektronische procedure
voor de aanvraag

Aanmelding volledig elektronisch
Elektronisch en op papier
Alles op papier

8. Bestaan van een Assistance Centre

Ja
In aanbouw
Nee

9. Toekenning erkenning
beroepskwalificaties

Direct (algemeen stelsel of automatische
erkenning)
Na compensatiemaatregelen
Geen erkenning
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3. Bevordert of belemmert de maatregel de Europese integratie en wat betekent dat
voor de burger in de grensregio
In de onderstaande tabel zijn de scores weergegeven die het resultaat zijn van het onderzoek in
dit dossier. De volledige weergave van de analyse per beroep is in de Annexen te vinden. Op basis
van de scores in de tabel zijn enkele verschillen tussen de beroepen vast te stellen. Zo is te zien
dat de erkenningsprocedures voor artsen over het algemeen het laagst scoren, wijzend op
mogelijke negatieve grenseffecten. Voor dat beroep blijken in alle bestudeerde gebieden de
kosten en manier van aanvraag doen de hoofdzakelijke bron van onduidelijkheid te vormen. Voor
Noordrijn-Westfalen is daaraan toe te voegen dat documenten enkel in één taal aangeleverd
kunnen worden.
De erkenningsprocedures voor de verpleegkundigen behalen een hogere score (600 punten of
hoger). De indicator waaraan mogelijke grenseffecten verbonden zijn houdt voor dit beroep
verband met de taal waarin de documenten geaccepteerd worden (Noordrijn-Westfalen). Voor de
medewerkers kinderopvang geldt een hoge score (750 punten Nederland) en een lagere score
(550 punten Noordrijn-Westfalen). Voor dit beroep geldt dat enige onduidelijkheid bestaat
rondom de beschikbaarheid van elektronische procedures (Nederland) en de hoogte van de
kosten niet vooraf vast lijkt te staan (Noordrijn-Westfalen). In het geval van de elektriciens
kunnen de onduidelijke informatievoorziening (België) en de verlenging van de driemaandentermijn met een “redelijke” termijn (Noordrijn-Westfalen) als bron van mogelijke
negatieve grenseffecten worden gezien.
Beroep

Land/deelstaat

Score (maximaal 900)

Basisarts/medisch specialist

Nederland

575

België

625

Noordrijn-Westfalen

525

Nederland

750

België

675

Noordrijn-Westfalen

600

Nederland

750

Noordrijn-Westfalen

550

België

700

Noordrijn-Westfalen

550

Verpleegkundige

Medewerker kinderopvang

Elektricien

Gezien de behaalde scores lijken de negatieve grenseffecten verbonden aan dit dossier beperkt te
zijn. Desalniettemin lijken praktijkgevallen, waarbij complicaties voorkomen in het
erkenningsproces, en de hoge frequentie waarmee zij voorkomen, op een andere realiteit te
wijzen. Dit duidt op een mogelijk verschil tussen de wetgeving en praktijk van de erkenning van
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beroepskwalificaties onder de EU wetgeving. Aldus lijkt de wetgeving te voldoen aan de principes
en benchmarks verbonden aan het thema van Europese integratie, maar schetst de praktijk
vermoedelijk een ander beeld.
4. Bevordert of belemmert de maatregel de duurzame economische ontwikkeling
van de grensregio en het vestigingsklimaat
Gezien het vroege stadium waarin de nieuwe Richtlijn 2013/55/EU zich momenteel bevindt alsook
het feit dat enkele lidstaten de implementatiewerkzaamheden nog niet afgerond hebben, is het
lastig in te schatten wat de grenseffecten van de nieuwe maatregel qua mobiliteit zijn. In het
kader van het onderzoek in het dossier erkenning beroepskwalificaties zijn de betrokken
autoriteiten benaderd met verzoeken om relevante data. Het beperkte aantal ontvangen
responses is een aanvullende complicatie bij het inschatten van de grenseffecten op de mobiliteit
onder Richtlijn 2013/55/EU en het principe van de optimale allocatie van gekwalificeerde
werknemers.
Beroep

Land/deelstaat

Ontvangen data

Basisarts/
medisch
specialist

Nederland

Naar de informatie van het CIBG waren in 2015 133 artsen
met een Belgische kwalificatie en 14 artsen met een Duitse
kwalificatie in het BIG-register opgenomen. Na 18 januari
2016 (de implementatiedeadline van Richtlijn 2013/55/EU)
stonden 133 artsen met een Belgische kwalificatie en 5
artsen met een Duitse kwalificatie ingeschreven in het BIGregister.

België

Naar de informatie van de FOD Volksgezondheid, veiligheid
van de voedselketen en leefmilieu hebben in 2015 170 in
Nederland opgeleide artsen erkenning van hun
beroepskwalificaties aangevraagd. Daaronder hebben 96
basisartsen en 71 medisch specialisten automatische
erkenning verkregen. Ten tijde van het meetpunt waren de
aanvragen van 2 basisartsen en 1 medisch specialist in
behandeling.
Voor Duitsland geldt dat in 2015 45 artsen erkenning van
hun beroepskwalificaties aan hebben gevraagd. Hiervan
hebben 20 basisartsen en 18 medisch specialisten
automatische erkenning verkregen. Ten tijde van het
meetpunt waren 2 aanvragen voor basisartsen in
behandeling, onderging 1 specialist een aanpassingsstage en
werden 4 aanvragen voor erkenning van een
beroepskwalificatie van medisch specialist behandeld.
De Duitstalige Gemeenschap heeft sinds 1 januari 2016 7
aanvragen van artsen behandeld en automatisch erkend.
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Beroep

Verpleegkundige

Land/deelstaat

Ontvangen data

NoordrijnWestfalen

De Bezirksregierung Köln geeft aan dat in 2015
85 aanvragen voor erkenning van beroepskwalificaties uit
een EU-lidstaat zijn behandeld waarbij het principe van
automatische erkenning gold. Tot nu toe heeft de
Bezirksregierung in 2016 58 Approbationen toebedeeld
waarvan 16 aan beroepsbeoefenaren met Nederlandse
beroepskwalificaties.

Nederland

Het CIBG laat weten dat er momenteel 2429 buitenlandse
gediplomeerde verpleegkundigen in Nederland actief zijn,
waarvan 63 met een Duits diploma en 401 met een Belgisch
diploma.
Uit de geleverde data is niet op te merken wat de ratio
positieve/negatieve besluiten is inzake erkenningsaanvragen. Op een vervolgvraag hieromtrent is nog niet
gereageerd.

België

De FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en
leefmilieu geeft aan in 2015 143 aanvragen uit Nederland te
hebben ontvangen; daarvan zijn 120 automatisch erkend en
werden op het meetpunt nog 23 aanvragen onderzocht. In
2015 werden tevens 18 aanvragen uit Duitsland ontvangen,
waarvan er bij 15 automatisch werden erkend en drie nog
werden onderzocht.
De Duitstalige Gemeenschap geeft aan dat sinds zij
verantwoordelijk zijn voor de aanvragen (vanaf 2016) het 4
aanvragen heeft gekregen die allen zijn erkend.

NoordrijnWestfalen

De Bezirksregierung Düsseldorf geeft aan dat tussen 2015
en 23 september 2016 1499 aanvragen voor erkenning van
verpleegkundigen zijn gedaan (831 in 2015 en 668 in 2016).
Hiervan hebben 418 verpleegkundigen automatische
erkenning gekregen (267 in 2015 en 151 in 2016). 78
verpleegkundigen verkregen erkenning onder het algemeen
stelsel (61 in 2015 en 17 in 2016). In 219 gevallen zijn
compenserende maatregelen opgelegd (159 in 2015 en 60
in 2016). De Bezirksregierung Düsseldorf geeft aan dat dit
absolute aantallen zijn en dat deze aanvragen uit de EU, EER
en derde landen betreffen.
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Beroep

Land/deelstaat

Ontvangen data

Medewerker
kinderopvang

NoordrijnWestfalen

De Bezirksregierung Köln laat weten dat zij tussen 2014 en
2016 90 aanvragen uit Nederland hebben behandeld en 15
uit België. Erkenning zonder compenserende maatregelen is
(niet op basis van het diploma, maar op basis van bewezen
beroepservaring) in één geval uit België en één geval uit
Nederland verleend. De overige aanvragers kregen
erkenning na compenserende maatregelen of in sommige
gevallen een afwijzing van erkenning.

Elektricien

België

Uit de statistieken van de Europese Commissie blijkt dat in
2014-2015 voor Nederlandse beroepsuitoefenaars 40
aanvragen staan geregistreerd. Daarvan zijn er 40 op basis
van hun ervaring in Nederland direct (automatisch) erkend.
Voor Duitse beroepsbeoefenaars zijn in diezelfde periode 7
aanvragen geregistreerd, alle 7 zijn automatisch erkend op
basis van beroepservaring. In deze context is verder waard
te vermelden dat zo een 1524 aanvragen totaal zijn
geregistreerd, waarvan slechts 32 niet zijn gehonoreerd.143

NoordrijnWestfalen

Uit de statistieken van de Europese Commissie blijkt dat
voor Nederlandse beroepsuitoefenaars 14 aanvragen staan
geregistreerd (in 2007, 2009 en 2011). 13 daarvan zijn
erkend op basis van hun ervaring in Nederland, en 1
aanvraag op basis van het behaalde diploma (zonder
noodzaak tot compensatie).144 Er zijn geen aanvragen van
Belgische beroepsbeoefenaars geregistreerd.

5. Conclusies en aanbevelingen uit een Euregionaal perspectief
5.1.
Inhoudelijke conclusies: Effecten van Richtlijn 2013/55/EU
De wetgeving ten aanzien van de erkenning beroepskwalificaties is momenteel sterk in beweging.
De conclusies in dit hoofdstuk hebben aldus een voorlopig karakter. Zoals reeds vermeld onder
paragraaf 2.2 is dit dossier in zekere zin geen kenmerkend grensdossier daar de
erkenningsprocedures dezelfde zijn voor de grensarbeider als voor de beroepsbeoefenaar die uit
een lidstaat komt die niet direct aan de Provincie Limburg grenst. Echter, betekent dit niet dat er
geen grenseffecten verbonden zijn aan Richtlijn 2013/55/EU.
143

Europese Commissie, ‘Regulated professions database – activités électrotechniques/Elektrotechniek’,
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=4870&tab=stat1 laatst
bezocht 28 september 2016.
144
Europese Commissie, ‘Regulated professions database – Elektrotechnikermeister’,
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=7777&tab=stat1 laatst
bezocht 28 september 2016.
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Alhoewel de tabel onder paragraaf 3 laat zien dat de verschillende nationale implementaties en
procedures inzake de erkenning van beroepskwalificaties onder Richtlijn 2013/55/EU geen
bijzondere grenseffecten lijken te suggereren, is er een belangrijke manier waarop grensarbeiders
geconfronteerd kunnen worden met negatieve grenseffecten van de Europese richtlijn. Deze
negatieve grenseffecten houden hoofdzakelijk verband met de termijnen van de
erkenningsprocedures. Een grensarbeider die in het buurland een nieuwe baan vindt, zal worden
geacht op korte termijn te kunnen starten. Hier verschilt de situatie van de grensarbeider met die
van een migrerende beroepsbeoefenaar uit een niet-aangrenzende EU-lidstaat. Deze laatste zal
hoogstwaarschijnlijk moeten verhuizen, waarbij een bepaalde periode voor de start van de
werkzaamheden ingecalculeerd zal worden. De procedures omtrent de erkenning van
beroepskwalificaties kunnen hiermee als complicatie an sich voor de grensarbeid worden
beschouwd. Indien een werkgever in het buurland op korte termijn een werknemer nodig heeft,
zal deze niet maximaal drie tot vier maanden willen wachten totdat de grensarbeider kan starten
als ook de mogelijkheid bestaat om een werknemer met kwalificaties uit het eigen land aan te
nemen die per direct aan de slag kan. Grensarbeiders zijn daarmee gebaat bij snelle en soepele
erkenningsprocedures.
Grensoverschrijdend werken in gereglementeerde beroepen dient niet enkel mogelijk te zijn
indien er aan de overzijde van de grens een absolute noodzaak bestaat voor bepaalde
beroepsbeoefenaren. Maatregelen gericht op het versnellen en versoepelen van de procedures
zouden bijzonder voordelig uit kunnen pakken voor de grensarbeid.
5.2.

Conclusies met betrekking tot de grenseffecten beoordeling en de verdere
ontwikkeling van het instrument
In conclusie kan worden gezegd dat de bestudeerde landen en deelstaten de bepalingen van
Richtlijn 2013/55/EU inzake de procedures betreffende de erkenning van beroepskwalificaties
naar behoren geïmplementeerd hebben. Uit het onderzoek blijkt dat materieel gezien een goed
lopende erkenning over het algemeen mogelijk moet zijn. Desalniettemin blijven er procedurele
obstakels bestaan.
Zo kan de taal een complicerende factor zijn. In Noordrijn-Westfalen worden documenten enkel
in het Duits geaccepteerd. Alhoewel Richtlijn 2013/55/EU geen vereiste ten aanzien van het
aantal geaccepteerde talen introduceerde, kan het gebrek aan de mogelijkheid om documenten
in meerdere talen aan te leveren aanzienlijke barrières opwerpen voor grensarbeiders en de
wederzijdse erkenning belemmeren. Niet alleen zorgt dit voor vertraging in het erkenningsproces,
de kosten van de vereiste (beëdigde) vertalingen komen voor rekening van de aanvrager
waardoor ook de totale kosten hoog op kunnen lopen. Mogelijkerwijs zou een toekomstig
taalvereiste ten aanzien van de aan te leveren documenten bijdragen aan versoepelde erkenning
in grensregio’s.
Andere complicaties waar aanvragers tegenaan kunnen lopen betreffen de verwarring die kan
bestaan rondom de bevoegde autoriteit. De medisch specialist kan hier als voorbeeld dienen.
Indien deze erkenning wenst te verkrijgen vindt dat door middel van een twee-stappenprocedure
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plaats. In Nederland en Noordrijn-Westalen wordt iedere stap door een andere organisatie
uitgevoerd. Ook in België heeft men als gevolg van de lopende zesde staatshervorming niet altijd
helder zicht op de bevoegde autoriteit. Over het algemeen dient te worden opgemerkt dat veel
gefragmenteerde informatie beschikbaar is die soms zelfs tegenstrijdig is.
Daarnaast bestaat bij enkele autoriteiten vooraf onduidelijkheid over de uiteindelijke kosten van
de procedures. Richtlijn 2013/55/EU stelt geen vereisten ten aanzien van de hoogte van de kosten
voor de erkenningsprocedures onder de twee systemen voor automatische erkenning (op basis
van minimumopleidingsvereisten en beroepservaring, noch voor het algemeen stelsel. Invoering
van een vereiste dat beperkingen stelt aan de kosten van deze erkenningsprocedures alsook
duidelijkheid schept ten aanzien van de kosten, kan in de toekomst bijdragen aan een verbeterde
informatievoorziening en mobiliteit aangezien beroepsbeoefenaren vooraf inzicht kunnen krijgen
in de kosten van de procedures en niet ontmoedigd worden door te hoge kosten.
Tot slot dient gewezen te worden op het verschil tussen wetgeving en praktijk. Alhoewel er
verbeteringen aan te wijzen zijn in de wetgeving omtrent de erkenning van beroepskwalificaties,
zijn deze niet van monumentale grootte. Desalniettemin blijven autoriteiten en dienstverleners in
grensregio’s klachten ontvangen over problemen inzake de erkenning van beroepskwalificaties.
Het consolideren van het verschil tussen wetgeving en praktijk kan dan ook als een van de
belangrijkste doelstellingen in relatie tot de erkenning van beroepskwalificaties worden
aangewezen.
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Annex I – Basisartsen en medisch specialisten
Nederland – Basisinformatie
Het beroep van arts is een van de beroepen onder de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) waarop het stelsel
van registratie en beroepstitelbescherming van toepassing is.145 De opleidingseisen zijn naar Artikel 18 van de Wet BIG bij algemene
maatregel van bestuur vastgesteld.146 Echter, is de situatie anders voor buitenlands gediplomeerden. Deze vallen onder Hoofdstuk VI
(Artikelen 41 tot en met 44 van de Wet BIG). In tegenstelling tot de meeste gereglementeerde beroepen vallen de artsen niet direct onder
de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties. Het deel van Richtlijn 2005/36/EG, zoals reeds geamendeerd door Richtlijn
2013/55/EU, dat de automatische erkenning van artsen betreft is geïmplementeerd in sectorale wetgeving.147 Terwijl de kwalificatie tot
basisarts door het ‘Beroepen in de individuele gezondheidszorg’-register (BIG-register) erkend wordt, worden de kwalificaties van de
medisch specialisten erkend door de KNMG (maar pas nadat de BIG-registratie binnen is).148
Indicator
1. Beslissingstermijn

Minder dan 4
maanden
4 tot 8 maanden
Meer dan 8
maanden

Basisarts
De beslissingstermijn voor de erkenning van de
beroepskwalificaties tot basisarts kan 3 tot 4 maanden
duren. Indien de beroepskwalificatie in aanmerking komt
voor automatische erkenning, mag de procedure maximaal
149
3 maanden duren. Als het dossier onder het algemeen
stelsel erkend moet worden komt daar nog een maand bij
150
(maximaal 4 maanden).

Medisch specialist
De beslissingstermijn voor de erkenning
van beroepskwalificaties tot medisch
specialist is hetzelfde als die voor de
basisarts. Daarmee duren de
procedures voor automatische
erkenning maximaal 3 maanden en mag
daar voor erkenning onder het
algemeen stelsel een vierde maand aan
151
toe worden gevoegd.

Score
100

145

Artikelen 18 en 19 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
Besluit opleidingseisen arts.
147
Kamerstukken II 2006/07, 31059, 3, p. 36.
148
Toelichting op het Besluit buitenslands gediplomeerden (KNMG).
149
Artikel 19 lid 2 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.
150
Artikel 19 lid 2 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.
151
Artikel 19 lid 2 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties; RGS KNMG, Handleiding erkenning en registratie buitenslands gediplomeerden, beschikbaar via:
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/buitenlandse-artsen/erkenning-en-registratie.htm laatst bezocht 28 september 2016, p. 8 en 12.
146
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Indicator
2. Kosten van de
procedure

3. Door de autoriteiten
geaccepteerde taal van de
vereiste documenten

Minder dan 100
euro
100-500 euro
Meer dan 500 euro
3+ talen
2 talen
1 taal

Basisarts
De kosten voor het aanvragen van een BIG-registratie
152
bedragen 85 euro.

De documenten worden geaccepteerd in het Nederlands,
154
Engels, Frans of Duits.

Medisch specialist
De tarieven voor inschrijving in het
specialistenregister worden vastgesteld
door de KNMG. De kosten bedragen
153
521,81 euro.
De opleidingstitel (gecertificeerde kopie)
wordt in het Nederlands, Engels of Duits
155
geaccepteerd. Voor andere
documenten zoals het Certificate of
Current Professional Status en de
verklaring werkzaamheden worden in
het Nederlands en Engels
156
geaccepteerd.
Aangezien de documenten voor de
erkenning van basisarts in vier talen
aangeleverd kunnen worden en voor
specialisten in 2/3 talen wordt hier een
score van 75 punten toegekend.

Score
0

75

152

Artikel 1 Regeling tarieven registratie beroepsbeoefenaren Wet BIG.
KNMG, ‘Opleidingstitel/diploma – Eerste registratie in specialistenregister (per verzoek)’, https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/medischevervolgopleidingen/klaar-met-de-opleiding.htm laatst bezocht 28 september 2016.
154
Artikel 2 lid 3 Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg.
155
RGS KNMG, Handleiding erkenning en registratie buitenslands gediplomeerden, beschikbaar via: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/buitenlandseartsen/erkenning-en-registratie.htm laatst bezocht 28 september 2016, p. 20.
156
Ibid., p. 20-21.
153
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4. Documenten vereist
voor erkenning

Enkel de richtlijndocumenten
Aanvullende
documenten zonder
aanmerkelijke
kosten
Extra documenten
met (mogelijke)
aanmerkelijke
kosten

De volgende documenten worden bij de aanvraag
157
verstrekt:
Aanvraagformulier
Bewijs van nationaliteit
Gewaarmerkt afschrift v/h getuigschrift
Programma van de opleiding
Cijferlijsten en beoordelingen
Document dat laat zien dat er geen rechterlijke,
tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing van
kracht is
Bewijsstukken van eventuele
beroepservaring/aanvullend onderwijs.
Uit de toelichting op het aanvraagformulier blijkt echter dat
158
de volgende documenten op worden gevraagd:
Aanvraagformulier
Kopie identiteitsdocument
Gewaarmerkte kopie diploma
Verklaring van de bevoegde autoriteit in de staat van
oorsprong/herkomst dat stelt dat geen beperkingen in de
beroepsuitoefening toegepast/van belang zijn.
(mogelijke aanvullende verklaring)

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

www.maastrichtuniversity.nl/item

105

In geval van een aanvraag voor
50
automatische erkenning worden bij de
RGS de volgende documenten
159
opgevraagd:
Opleidingstitel
(Conformiteitsverklaring)
(Verklaring omtrent verworven
rechten)
Certificate of Current Professional
Status
Bewijs taalniveau specialist (B2)
Bewijs inschrijving BIG-register
Verklaring verrichte werkzaamheden
Overzicht gevolgde
deskundigheidsbevordering
De laatste vijf documenten worden
echter niet in het kader van de
erkenningsprocedure opgevraagd, maar
in het kader van de registratie bij de
160
KNMG.
In geval van aanvragen onder het
algemeen stelsel worden de volgende
161
documenten opgevraagd:
Opleidingstitel
Opleidingscurriculum
Bewijs van opgedane werkervaring
Overzicht gevolgde
deskundigheidsbevordering
CV
Certificate of Current Professional
Status
Bewijs taalniveau specialist (B2)
Bewijs inschrijving BIG-register
Verklaring verrichte
werkzaamheden
Dossier 2: Erkenning van beroepskwalificaties

Indicator
5. Aantal loketten
gedurende het
erkenningsproces

6. Centraal
informatiepunt

1 loket
2 loketten
Meer dan 2
loketten

Met alle informatie
Niet centraal,
informatie wel
beschikbaar
Geen
informatiepunt

Basisarts
De basisarts die erkenning van zijn/haar
162
beroepskwalificaties zoekt hoeft slechts langs één loket.

Informatie voor basisartsen is te vinden op de website van
het BIG-register dat wordt gevoerd door het CIBG en op de
164
website van EP-Nuffic.

Medisch specialist
Voor medisch specialisten die in
Nederland wensen te werken is een
gecombineerde aanvraag BIG-registratie
en KNMG mogelijk in welk geval de
163
aanvrager langs 1 loket moet.
Dit
neemt niet weg dat twee verschillende
instanties erkenning en registratie
verlenen.
Aangezien twee verschillende instanties
de aanvragen behandelen wordt hier
een score van 75 punten toegekend.
Informatie voor specialisten is te vinden
op de website van de KNMG, de website
van het BIG-register dat wordt gevoerd
door het CIBG en op de website van EP165
Nuffic.

Score
75

50

157

Artikel 2 Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg.
CIBG, ‘Toelichting aanvraagformulier BIG-registratie’, https://www.bigregister.nl/en/doc/pdf/2014-07-09%20Toelichtig%20aanvraagformulier%20BIGregistratie_34272.pdf laatst bezocht 28 september 2016, p. 2.
159
RGS KNMG, Handleiding erkenning en registratie buitenslands gediplomeerden, beschikbaar via: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/buitenlandseartsen/erkenning-en-registratie.htm laatst bezocht 28 september 2016, p. 8.
160
Ibid.
161
Ibid., p. 10.
162
Artikel 3 io. Artikel 41 Wet BIG.
163
CIBG,’Aanvragen erkenning specialisme’, https://www.bigregister.nl/registratie/meteenbuitenlandsdiploma/aanvragenspecialisme.aspx laatst bezocht 28 september
2016.
164
Zie https://www.bigregister.nl/; https://www.epnuffic.nl/.
165
Zie https://www.knmg.nl/home.htm; https://www.bigregister.nl/; https://www.epnuffic.nl/.
158
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Indicator
7. Gebruik elektronische
procedure voor de
aanvraag

8. Bestaan van een
Assistance Centre

Aanmelding volledig
elektronisch
Elektronisch en op
papier
Alles op papier
Ja
In aanbouw
Nee

Basisarts
166
De procedures zijn langs elektronische weg beschikbaar.
Echter, blijkt automatische erkenning zowel elektronisch als
op papier plaats te vinden terwijl onder het algemeen
167
stelsel alles op papier lijkt te zijn.
De Afdeling Onderwijsvergelijking van EP-Nuffic is het
169
assistentiecentrum (vanaf 18 januari 2016).

Medisch specialist
Artsen melden zich schriftelijk bij de
168
RGS.
Gezien het gebruik van overwegend
schriftelijke procedures wordt hier een
score van 25 punten toegekend.
De Afdeling Onderwijsvergelijking van
EP-Nuffic is het assistentiecentrum
170
(vanaf 18 januari 2016).

Score
25

100

166

Artikel 34c Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.
CIBG, ‘Rechtstreekse inschrijving BIG-register (automatische erkenning van het diploma)’,
https://www.bigregister.nl/registratie/meteenbuitenlandsdiploma/procedure/rechtstreekseinschrijving/default.aspx laatst bezocht 28 september 2016; CIBG, ‘Erkenning
beroepskwalificatie’, https://www.bigregister.nl/registratie/meteenbuitenlandsdiploma/procedure/erkenningberoepskwalificatie/default.aspx laatst bezocht 28 september
2016.
168
Artikelen B.2 en B.3 Besluit buitenslands gediplomeerden.
169
Artikel 1 Aanwijzingsbesluit assistentiecentrum erkenning EU-beroepskwalificaties.
170
Artikel 1 Aanwijzingsbesluit assistentiecentrum erkenning EU-beroepskwalificaties.
167
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Indicator
9. Toekenning erkenning
beroepskwalificaties

Direct (algemeen
stelsel of
automatische
erkenning)
Na
compensatiemaatregelen
Geen erkenning

Basisarts
Automatische erkenning wordt verleend indien wordt
voldaan aan de opleidingstitels van bijlage V punt 5.1.1
171
Richtlijn 2005/36/EG.
Indien niet aan die opleidingstitels wordt voldaan, valt de
basisarts onder het algemeen stelsel. Hierin mogen op basis
van Artikel 11 lid 1 Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties na advies van de Commissie
buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
172
compensatiemaatregelen worden opgelegd.
Compenserende maatregelen bestaan uit een
173
aanpassingsstage van maximaal 3 jaar.
Uit Artikel 8 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties
blijkt dat erkenning kan worden geweigerd als er een
verschil van 4 niveaus waar te nemen is tussen de vereiste
kwalificatie en die van de indiener.

Medisch specialist
Automatische erkenning kan worden
verkregen indien wordt voldaan aan de
opleidingstitel in Bijlage V.1 punt 5.1.3
of 5.1.4 Richtlijn 2005/36/EG (+
174
registratie-eisen).
Indien geen automatische erkenning kan
worden verleend en compenserende
maatregelen opgelegd worden kan een
aanpassingsstage van minimaal 3
maanden en maximaal 3 jaar opgelegd
worden na beoordeling door de
Registratiecommissie Geneeskundig
175
Specialisten (RGS).

Score
100

Totaalscore: 575 punten

171

Artikel 2 Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid.
Artikel 3 lid 1 Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg.
173
Artikel 4 Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg.
174
Artikel B.2 Besluit buitenslands gediplomeerden.
175
Artikel B.3 io. B.5 Besluit buitenslands gediplomeerden.
172
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België – Basisinformatie
Op grond van Artikel 3 lid 1 van de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen mag de geneeskunde
enkel worden uitgeoefend door diegene die het relevante wettelijk diploma bezit. Artsen mogen op basis van Artikel 25 van de
Gecoördineerde wet hun beroep enkel uitoefenen indien zij hun diploma hebben laten viseren door het Directoraat-generaal
Gezondheidsberoepen, Medische Bewaking en Welzijn en indien zij ingeschreven zijn bij de Orde van Artsen. Richtlijn 2005/36/EG, zoals
reeds geamendeerd door Richtlijn 2013/55/EU is gedeeltelijk geïmplementeerd in Hoofdstuk 9 van de Gecoördineerde wet.176 Volgens
Artikel 104 van de Gecoördineerde wet zal een migrant die houder is van een EU-beroepskwalificatie die in België wil werken voldoen aan
de bepalingen in die wet en voldoen aan artikel 25: artsen met een beroepskwalificatie uit een andere EU-lidstaat dienen hun diploma te
laten viseren en verkrijgen daarbij erkenning van hun beroepskwalificatie. De erkenning wordt vervolgens verleend volgens artikelen 105
(algemeen stelsel) en 106 (automatische erkenning) van de Gecoördineerde wet. Medisch specialisten lijken niet twee aparte erkenningen
te hoeven verkrijgen (van de kwalificatie tot basisarts en die tot medisch specialist). Afhankelijk van of er een erkenning aangevraagd
wordt tot basisarts of tot medisch specialist gelden de bepalingen van de Artikelen 105 en 106 Gecoördineerde wet waarbij aanvullend het
Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van arts afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie van
3 1 januari 2008 (basisarts) of het Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van geneesheer-specialist afgeleverd
door de lidstaten van de Europese Unie van 3 1 januari 2008 (medisch specialist) van toepassing is.

Indicator
1. Beslissingstermijn

2. Kosten van de
procedure

176
177

Minder dan 4 maanden
4 tot 8 maanden
Meer dan 8 maanden
Minder dan 100 euro
100-500 euro
Meer dan 500 euro

Basisarts/Medisch specialist
De procedure om een gereglementeerd beroep uit te mogen oefenen wordt uiterlijk drie
177
maanden na indiening van het volledige dossier afgesloten. Deze datum kan met één
maand worden verlengd.
Geen informatie beschikbaar; de procedure lijkt gratis
Aangezien geen informatie beschikbaar is die uitsluitsel geeft over de kosten wordt een
score van 50 punten toegekend.

Score
100

50

Artikel 2 Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.
Artikel 2 Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.
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Indicator
3. Door de autoriteiten
geaccepteerde taal van de
vereiste documenten
4. Documenten vereist
voor erkenning

5. Aantal loketten
gedurende het
erkenningsproces
6. Centraal informatiepunt

3+ talen
2 talen
1 taal
Enkel de richtlijndocumenten
Aanvullende documenten
zonder aanmerkelijke kosten
Extra documenten met
(mogelijke) aanmerkelijke
kosten

1 loket
2 loketten
Meer dan 2 loketten
Met alle informatie
Niet centraal, informatie wel
beschikbaar
Geen informatiepunt

Basisarts/Medisch specialist
De aanvragen voor erkenning worden in het Nederlands, Frans en Duits geaccepteerd. De
beroepsbeoefenaar dient zijn aanvraag in bij de Vlaamse, Franse of Duitstalige
178
Gemeenschap.
Voor de erkenning van de beroepskwalificaties tot basisarts/medisch specialist mogen de
179
volgende documenten op worden gevraagd:
Nationaliteitsbewijs
Kopie van de bekwaamheidsattesten, opleidingstitel en eventuele bewijzen van
beroepservaring.
Bewijzen van goed zedelijk gedrag, van de financiële situatie van de aanvrager en een
document dat bewijst dat er geen strafrechtelijke inbreuken zijn begaan.
Op wens van de bevoegde autoriteit: bewijs van de geestelijke/lichamelijke
gezondheid van de aanvrager.
Indien de bevoegde autoriteit het van zijn onderdanen eist: bewijs van de financiële
draagkracht van de aanvrager of een bewijs van de verzekering van de aanvrager.
De Gemeenschappen vragen soms echter aanvullende documenten zoals bijvoorbeeld een
motivatiebrief.
1 loket afhankelijk van de Gemeenschap waarin de arts zich wil vestigen: Vlaamse
180
181
182
Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap.
Basisartsen kunnen informatie verkrijgen via de websites van de FOD Volksgezondheid,
zorg-en-gezondheid.be, enseignement.be en bildungsserver.be.

Score
75

50

100

50

178

FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, ‘Visum voor een buitenlands diploma’, http://www.health.belgium.be/nl/e-services/visum-vooreen-buitenlands-diploma laatst bezocht 28 september 2016.
179
Artikel 22 lid 5 Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties.
180
Zorg & Gezondheid, ‘Formulier om met een buitenlands diploma een erkenning aan te vragen als huisarts of geneesheer-specialist’, https://www.zorg-engezondheid.be/formulier-om-met-een-buitenlands-diploma-een-erkenning-aan-te-vragen-als-huisarts-of-geneesheer laatst bezocht 28 september 2016.
181
Fédération Wallonie-Bruxelles, ‘Médecins: Mobilité internationale’, http://www.enseignement.be/index.php?page=27897&navi=4371 laatst bezocht 28 september
2016.
182
Deutschsprachige Gemeinschaft, http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx laatst geraadpleegd 28 september 2016.
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Indicator
7. Gebruik elektronische
procedure voor de
aanvraag
8. Bestaan van een
Assistance Centre
9. Toekenning erkenning
beroepskwalificaties

Aanmelding volledig
elektronisch
Elektronisch en op papier
Alles op papier
Ja
In aanbouw
Nee
Direct (algemeen stelsel of
automatische erkenning)
Na compensatie-maatregelen
Geen erkenning

Basisarts/Medisch specialist
Bij de Vlaamse en Franse Gemeenschap dient het formulier per post op te worden
183
gestuurd. Het is onduidelijk hoe aanvragers bij de Duitstalige Gemeenschap hun
aanvraag indienen.

Score
0

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Algemene Directie K.M.O. beleid –
100
Dienst Intellectuele beroepen en Wetgeving) is het assistentiecentrum onder Artikel 57b
184
van Richtlijn 2005/36/EG.
Voor automatische erkenning legt de minister een lijst met opleidingstitels, minimale
100
opleidingsvereisten, bevoegde organen, bijkomende attesten en verkregen rechten vast
185
van de kwalificaties die automatische erkenning verkrijgen.
Het algemeen stelsel geldt voor alle beroepen die geen automatische erkenning onder
186
Artikel 106 krijgen. Op grond van Artikel 105 lid 3 sub 2 kunnen medisch specialisten
door de Minister verplicht worden gesteld een bekwaamheidsproef of aanpassingsstage te
voltooien.
Kwalificaties worden erkend indien zij (a) afgegeven zijn door een bevoegde autoriteit
overeenkomstig de nationale wet en (b) blijk geven dat het niveau van de
beroepskwalificatie ten minste gelijkwaardig is aan het niveau onmiddellijk voorafgaand
aan het in België vereiste niveau. Compenserende maatregelen worden opgelegd indien (a)
de duur van de opleiding één jaar korter is, (b) er wezenlijke verschillen bestaan en (c) het
beroep in België meer beroepswerkzaamheden omvat dan in het land van kwalificatie.
Totaalscore: 625 punten

183

Ibid.; Féderation Wallonie-Bruxelles, ‘Demande de reconnaissance professionnelle pour la profession de médecin spécialiste’,
http://www.enseignement.be/index.php?page=27296&navi=3932 laatst bezocht 28 september 2016.
184
Business.belgium.be, ‘Directive 2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles’,
http://www.business.belgium.be/fr/gerer_votre_entreprise/qualifications_professionnelles laatst bezocht 28 september 2016.
185
Artikel 106 lid 1 en 2 Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.
186
Artikel 105 lid 1 Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.
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Noordrijn-Westfalen – Basisinformatie
Basisarts
Wie als basisarts in Noordrijn-Westfalen wil werken heeft op grond van §2 Absatz 1 van de Bundesärzteordnung een Approbation nodig.
Zowel in Duitsland opgeleide artsen als ook elders in de EU opgeleide artsen hebben de Approbation nodig. De procedures verlopen volgens
de Bundesärzteordnung en de Approbationsverordnung für Ärzte. Men mag enkel de titel “Ärzt/Ärztin” voeren indien de persoon
Approbation verkregen heeft.187 Gedurende de aanvraag voor Approbation wordt de erkenning van de beroepskwalificatie gerealiseerd.188
Om een Approbation te verkrijgen moet de basisarts voldoen aan vier criteria: zich niet aan gedrag schuldig hebben gemaakt dat uitvoering
van het beroep verlet, medisch geschikt zijn, voldoende kennis van de Duitse taal hebben en aan de vereiste opleidingseisen voldoen.189
De erkenning vindt in het kader van dat laatste punt plaats.
Medisch specialist
Medisch specialisten vallen onder de Weiterbildungsordnung van de Bundesärztekammer. Die Weiterbildungsordnung is vervolgens door de
individuele Ärztekammern omgezet in een voor hen relevante ordnung. In Noordrijn-Westfalen vallen medisch specialisten onder de
respectievelijke Weiterbildungsordnungen van de Ärztekammer Nordrhein en die van de Ärztekammer Westfalen.
Indicator
1. Beslissingstermijn

Minder dan 4
maanden
4 tot 8
maanden
Meer dan 8
maanden

Basisarts
De autoriteiten nemen maximaal drie maanden na
het overhandigen van de documenten een
190
beslissing over de aanvraag tot Approbation.
Onder het algemeen stelsel hebben de autoriteiten
maximaal vier maanden voor de vaststelling van
wezenlijke verschillen die tot een proeve van
191
bekwaamheid leiden.

Medisch specialist
Voor beide Ärztekammern geldt dat de tijdsperiode
voor de procedure 3 maanden bedraagt en dat deze
eenmalig met 1 maand verlengd kan worden wanneer
192
het geval daarom vraagt.

Score
100

187

§2a Bundesärzteordnung – Bäo.
Bundesministerium für Bildung und Forschung (anerkennung-in-deutschland),‘Ärzt/Ärztin‘, https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/arzt_aerztin.php
laatst bezocht 28 september 2016.
189
§3 Absatz 1 Bundesärzteordnung – Bäo.
190
§39 Absatz 5 Approbationsordnung für Ärzte – ÄapprO.
191
§3 Absatz 2 Bundesärzteordnung – Bäo
192
§19b Absatz 2 Weiterbildungsordnung Ärztekammer Nordrhein/ § 19b Absatz 2 Weiterbildungsordnung Ärztekammer Westfalen-Lippe.
188
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Indicator
2. Kosten van de
procedure

3. Door de autoriteiten
geaccepteerde taal
van de vereiste
documenten

Minder dan 100
euro
100-500 euro
Meer dan 500
euro

3+ talen
2 talen
1 taal

Basisarts
Voor de Bezirksregierung Düsseldorf liggen de kosten
193
tussen de 130 en 1000 euro. De kosten liggen bij
de overige Bezirksregierungen (Köln, Arnsberg,
194
Detmold en Münster) tussen de 150 en 1000 euro.

Voor zover documenten niet in het Duits opgesteld
zijn moeten zij door beëdigd vertaler in het Duits
200
overhandigd worden.

Medisch specialist
Voor de Ärztekammer Nordrhein geldt dat 50 euro
wordt gerekend voor een procedure ter erkenning
195
zonder proeve van bekwaamheid. Voor het proeven
196
van de gelijkwaardigheid wordt 200 euro gerekend.
Een proeve van bekwaamheid kost vervolgens 130
197
euro.
Voor de Ärztekammer Westfalen-Lippe kost een
198
gelijkwaardigheidsbeoordeling 300 euro. Een proeve
199
van bekwaamheid kost 130 euro.
Documenten kunnen alleen in het Duits overhandigd
worden. Indien de documenten niet in het Duits
beschikbaar zijn moeten zij vertaald worden door een
201
beëdigde vertaler.

Score
0

0

193

Bezirksregierung Düsseldorf, ‚Approbation von Ärzten: FAQ – Häufig gestellte Fragen‘, http://www.brd.nrw.de/gesundheit_soziales/Approbation/FAQ.html laatst
bezocht 28 september 2016;
194
Bezirksregierung Köln, ‚Approbationserteilung als Ärztin oder Arzt (ausländischer Abschluss)‘, http://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung02/24/approbationen_berufserlaubnisse/arzt_auslaendischer_abschluss/index.html laatst bezocht 28 september 2016;
Bezirksregierung Arnsberg, ‚Approbationen und Berufserlaubnisse‘, http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/a/approbation_berufserlaubnis/index.php laatst bezocht
28 september 2016; Bezirksregierung Detmold, ‚Gebühren und Auslagen‘, https://www.bezregdetmold.nrw.de/200_Aufgaben/020_Gesundheit_und_Soziales/Berufszulassung_Heilberufe/interaktives_Informationsangebot/Gebuehren_und_Auslagen/index.php 28
september 2016; Bezirksregierung Münster, ‚Approbationen und Berufserlaubnisse‘, http://www.bezregmuenster.nrw.de/de/gesundheit_und_soziales/approbationen_und_berufserlaubnisse/approbation/index.html laatst bezocht 28 september 2016.
195
§2 Absatz 2 (2.5) Gebührenordnung der Ärztekammer Nordrhein.
196
§ 2 Absatz 2 (2.3) Gebührenordnung der Ärztekammer Nordrhein.
197
§1 Absatz 1 (1.6) Gebührenordnung der Ärztekammer Nordrhein.
198
§1 A Absatz 4 Verwaltungsgebührenordnung der Ärztekammer Westfalen-Lippe.
199
§1 A Absatz 5 Verwaltungsgebührenordnung der Ärztekammer Westfalen-Lippe.
200
§39 Absatz 2 Approbationsordnung für Ärzte – ÄapprO.
201
§ 19a Absatz 1 Weiterbildungsordnung Ärztekammer Nordrhein/§ 19a Absatz 1Weiterbildungsordnung Ärztekammer Westfalen-Lippe.
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Indicator
4. Documenten vereist
voor erkenning

202
203

Enkel de
richtlijndocumenten
Aanvullende
documenten
zonder
aanmerkelijke
kosten
Extra
documenten
met (mogelijke)
aanmerkelijke
kosten

Basisarts
De volgende documenten zijn vereist voor de
aanvraag tot erkenning van de kwalificaties van
202
basisarts.
Identiteitsbewijs
Gevolgde opleiding/ economische activiteiten in
tabelvorm.
Gecertificeerde kopie van het
diploma/kwalificatie
Document stellende dat de aanvrager zich niet
op een onwaardige of onbetrouwbare manier
heeft gedragen die uitvoering van het beroep
tegenspreekt.
Bewijs van goede gezondheid.
Bewijs van de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat van oorsprong waaruit blijkt dat de
behaalde opleiding overeenkomt met de
vereisten van de Richtlijn.
(Bij algemeen stelsel) documenten om vast te
kunnen stellen of er wezenlijke verschillen zijn.
Indien de aanvrager deel van zijn opleiding in
een derde land heeft gevolgd mogen
aanvullende documenten gevraagd worden.
Bij twijfel kunnen de autoriteiten de lidstaat van
oorsprong vragen dat de aanvrager de
uitoefening van het beroep niet is geweigerd op
grond van ernstige beroepsfouten of
strafrechtelijke veroordelingen.

Medisch specialist
De volgende documenten zijn vereist voor de aanvraag
tot erkenning van de kwalificaties van medisch
203
specialist.
Duitse Approbation, Berufserlaubnis of bewijs van
gelijkwaardigheid van de opleiding
Identiteitsbewijs
Een overzicht van de gevolgde specialistische
opleiding en beroepspraktijk in tabelvorm in het
Duits
Een gecertificeerde kopie van de
specialistenopleiding als ook certificeringen over
de beroepspraktijk voor zover deze bijdragen aan
de vaststelling van de gelijkwaardigheid
Voor een opleiding die voor een bepaalde
referentiedatum plaats heeft gevonden:
conformiteitsverklaring of verslag van activiteiten
van de afgelopen 5 jaar
Bij erkenning onder het algemeen stelsel:
Aanvullende bewijzen voor de
gelijkwaardigheidstest
Voor een opleiding uit een andere EU-lidstaat die
gedeeltelijk in een derde land plaats heeft
gevonden: documenten over welke vaardigheden,
die in het derde land uitgevoerd zijn, door de
autoriteit in de EU-lidstaat worden gezien als
onderdeel van de opleiding.
Een schriftelijke verklaring vermeldend of de
erkenning van de specialistenopleiding al bij een
andere Ärztekammer aangevraagd is.

Score
50

§3 Absatz 6 Bundesärzteordnung – Bäo
§ 19a Absatz 1 Weiterbildungsordnung Ärztekammer Nordrhein/ § 19a Absatz 1 Weiterbildungsordnung Ärztekammer Westfalen-Lippe.
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Indicator
5. Aantal loketten
gedurende het
erkenningsproces

1 loket
2 loketten
Meer dan 2
loketten

6. Centraal informatiepunt

7. Gebruik elektronische procedure voor
de aanvraag

Met alle
informatie
Niet centraal,
informatie wel
beschikbaar
Geen
informatiepunt
Aanmelding
volledig
elektronisch
Elektronisch en
op papier
Alles op papier

Basisarts
De bevoegde autoriteiten van het Bundesland
waarin het beroep uitgeoefend zal worden
behandelen de aanvragen van beroepsbeoefenaren
204
met een EU-beroepskwalificatie.
Aanvragers
dienen naar 1 loket te gaan afhankelijk van in welke
Regierungsbezirk de beroepsbeoefenaar zijn beroep
uit wenst te oefenen: Bezirksregierung Düsseldorf,
205
Köln, Münster, Detmold, Arnsberg.

Medisch specialist
Artsen
worden
vertegenwoordigd
door
de
Ärztekammer Nordrhein en de Ärztekammer
206
Westfalen-Lippe. Daarmee dient met langs 1 loket te
gaan afhankelijk van het Landschaftsverband waar de
beroepsbeoefenaar zijn of haar beroep uit wenst te
oefenen: Ärztekammer Nordrhein, Ärztekammer
Westfalen-Lippe.
Gezien de grote hoeveelheid bevoegde autoriteiten
wordt hier een score van 75 toegekend.

Score
75

Informatie over de erkenning van
beroepskwalificaties voor arts kan langs
verschillende wegen gewonnen worden door
middel van anerkennung-in-deutschland.de en de
websites van de verschillende Bezirksregierungen
(Düsseldorf, Köln, Münster, Detmold, Arnsberg).

Informatie over de erkenning van beroepskwalificaties
voor medisch specialist kan langs verschillende wegen
gewonnen worden door middel van anerkennung-indeutschland.de en de websites van de verschillende
Ärztekammern (Nordrhein, Westfalen-Lippe).

50

De aanvragen zijn schriftelijk voor de verschillende
207
Bezirksregierungen.
Echter, bestaat ook de mogelijkheid om de gehele
procedure voor de erkenning van de
beroepskwalificaties tot basisarts te laten erkennen
door de Einheitlicher Ansprechpartner Nordrhein208
Westfalen.

Uit het aanvraagformulier van de Ärztekammer
Nordrhein blijkt dat beroepsbeoefenaren hun
aanvraag zowel per mail als per fax indienen.
Medisch specialisten hebben ook de mogelijkheid om
de procedure voor erkenning tot medisch specialist te
laten verlopen via de Einheitlicher Ansprechpartner
209
Nordrhein-Westfalen.

50

204

§12 Absatz 3 Bundesärzteordnung – Bäo.
§ 1 Absatz 1 und Absatz 2a Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für Heilberufe.
206
§1 Absatz 1 Heilberufegesetz – HeilBerG.
207
Bezirksregierung Düsseldorf, ‚Approbation von Ärzten: FAQ – Häufig gestellte Fragen‘, http://www.brd.nrw.de/gesundheit_soziales/Approbation/FAQ.html laatst
bezocht 28 september 2016; Bezirksregierung Köln, Antragsunterlagen zur Erteilung der Approbation, http://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung02/24/approbationen_berufserlaubnisse/merkblatt_antragsunterlagen_approbation_auslaendisch.pdf laatst bezocht 28
september 2016; Bezirksregierung Arnsberg, ‚Approbationen und Berufserlaubnisse, Merkblätter und Formulare‘, http://www.bezreg205
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Indicator
8. Bestaan van een
Assistance Centre

9. Toekenning
erkenning
beroepskwalificaties

Ja
In aanbouw
Nee
Direct
(algemeen
stelsel of
automatische
erkenning)
Na
compensatiemaatregelen
Geen erkenning

Basisarts
Het Bundesinstitut für Berufsbildung – portaal
Anerkennung in Deutschland is het
assistentiecentrum onder Artikel 57b van Richtlijn
210
2005/36/EG.
Automatische erkenning van EUberoepskwalificaties wordt verleend als de
kwalificatie opgenomen is op de lijst in de bijlage bij
212
de Bundesärzteordnung. De Approbation wordt
vervolgens verleend als de kandidaat voldoet aan de
213
overige criteria in § 3 van de ordnung:
Deze zich niet onwaardig of onbetrouwbaar
opgesteld heeft.
Qua gezondheid in staat is het beroep uit te
oefenen.
Voldoende de Duitse taal beheerst.
Als de voorwaarden voor automatische erkenning
niet vervult zijn verkrijgen beroepsbeoefenaren toch

Medisch specialist
Het Bundesinstitut für Berufsbildung – portaal
Anerkennung in Deutschland is het assistentiecentrum
211
onder Artikel 57b van Richtlijn 2005/36/EG.

Score
100

Houders van een diploma, certificaat of andere
bewijzen die een specialistenopleiding afgerond
hebben waarvoor een wettelijke aanspraak tot
wederzijdse erkenning mogelijk is krijgen
215
automatische erkenning.
Indien automatische erkenning niet mogelijk is kunnen
medisch specialisten alsnog erkend worden als de
gelijkwaardigheid van de binnen- en buitenlandse
216
opleiding vastgesteld is.
De twee opleidingen worden als gelijkwaardig
217
beschouwd indien:
De buitenlandse kwalificatie leidt tot vergelijkbare
beroepsactiviteiten
Indien er geen wezenlijke verschillen zijn

100

arnsberg.nrw.de/themen/a/approbation_berufserlaubnis/merkblaetter_antraege/index.php laatst bezocht 28 september 2016; Bezirksregierung Münster, ‚Approbationen
und Berufserlaubnisse‘, http://www.bezreg-muenster.nrw.de/de/gesundheit_und_soziales/approbationen_und_berufserlaubnisse/approbation/index.html laatst bezocht
28 september 2016; Bezirksregierung Detmold, ‚Tätigkeit als Arzt in Deutschland‘, https://www.bezregdetmold.nrw.de/200_Aufgaben/020_Gesundheit_und_Soziales/Berufszulassung_Heilberufe/Arzt_in_Deutschland/index.php#Tätigkeit_in_Deutschland laatst geraadpleegd
28 september 2016.
208
Zie Einheitlicher Ansprechpartner, ‚Verfahrensabwicklung über den EA NRW‘, https://www.nrw-ea.de/de/verfahrensabwicklung-ueber-den-ea-nrw laatst bezocht 28
september 2016.
209
Ibid.
210
Bundesministerium für Bildung und Forschung, ‚Bericht zum Anerkennungsgesetz 2016‘, https://www.bmbf.de/pub/Bericht_zum_Anerkennungsgesetz_2016.pdf laatst
bezocht 28 september 2016, p. 13.
211
Ibid.
212
§ 3 Absatz 1 Bundesärzteordnung – Bäo.
213
§ 3 Absatz 1 Bundesärzteordnung – Bäo.
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Indicator

Basisarts
een Approbation indien Gleichwertigkeit met de
214
nationale kwalificatie vastgesteld is. Indien dit niet
het geval is (i.e. er bestaan wezenlijke verschillen
qua vakken of het beroep bestaat in Duitsland uit
meer activiteiten die in de lidstaat waar de
kwalificatie is verworven niet bestaan) dient de
beroepsbeoefenaar een Eignungsprüfung af te
leggen die betrekking heeft op de punten waarop
wezenlijke verschillen bestaan. Deze proeve van
bekwaamheid vindt plaats volgens §36 van de
Approbationsordnung für Ärzte.

Medisch specialist
Score
De gelijkwaardigheid van de opleiding tot basisarts
reeds is vastgesteld
218
Wezenlijke verschillen komen voor indien:
De beroepsactiviteiten onder de buitenlandse
opleidingstitel verschillen naar inhoud en duur
wezenlijk van het vereiste.
De activiteiten zijn essentieel voor het uitoefenen
van het beroep.
De aanvrager heeft de verschillen niet door middel
van bewijsmateriaal gecompenseerd.
Indien wezenlijke verschillen bevonden worden kan de
aanvrager kiezen tussen een aanpassingsstage of
219
proeve van bekwaamheid.
Totaalscore: 525 punten

215

§ 18 Absatz 1, 2 Weiterbildungsordnung Ärztekammer Nordrhein/ § 18 Absatz 1, 2 Weiterbildungsordnung Ärztekammer Westfalen-Lippe.
§ 18 Absatz 3 Weiterbildungsordnung Ärztekammer Nordrhein/ § 18 Absatz 3 Weiterbildungsordnung Ärztekammer Westfalen-Lippe.
217
§ 18 Absatz 6 Weiterbildungsordnung Ärztekammer Nordrhein/ § 18 Absatz 6 Weiterbildungsordnung Ärztekammer Westfalen-Lippe.
214
§ 3 Absatz 2 Bundesärzteordnung – Bäo.
218
§ 18 Absatz 7 Weiterbildungsordnung Ärztekammer Nordrhein / § 18 Absatz 7 Weiterbildungsordnung Ärztekammer Westfalen-Lippe.
219
§ 19 Weiterbildungsordnung Ärztekammer Nordrhein/ § 19 Weiterbildungsordnung Ärztekammer Westfalen-Lippe.
216
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Annex II – Verpleegkundigen
Nederland – Basisinformatie
Het beroep ‘verpleegkundige’ is een gereglementeerd beroep,220 en kent een beschermde beroepstitel.221 Om als verpleegkundige aan de
slag te kunnen is een MBO of HBO opleiding verpleegkunde vereist,222 alsmede inschrijving in het BIG-register.223 Er zijn momenteel 190.485
verpleegkundigen ingeschreven.224 In de Wet BIG worden de taken omschreven als:
‘a. het verrichten van handelingen op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging;
b. het ingevolge opdracht van een beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele gezondheidszorg verrichten van
handelingen in aansluiting op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden.’225
Momenteel wordt geen onderscheid gemaakt op basis van opleidingsniveau van de verpleegkundige (alle verpleegkundigen mogen in
beginsel alle handelingen verrichten); in de toekomst zal dit wellicht veranderen.226 Wel zijn er verschillende specialismes. Erkenning van
buitenlands gediplomeerden is geregeld in Hoofdstuk VI van de Wet BIG. Deze verwijst, waar het gaat om een diploma afgegeven binnen de
EU, naar de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.227
Indicator
1. Beslissingstermijn

Minder
dan
4
maanden
4 tot 8 maanden
Meer dan 8 maanden

Verpleegkundige
Bij complete aanvragen betreffende beroepen waar automatische erkenning geldt is de
228
maximum termijn wettelijk gesteld op drie maanden.

Score
100

220

Artikel 32 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Stb. 1994, 16.
Artikel 4 lid 1 jo. lid 2 Wet BIG.
222
Artikel 32 Wet BIG.
223
Artikel 3 jo. 4 Wet BIG.
224
CIBG, ‘Cijfers’, https://www.bigregister.nl/overbigregister/cijfers/ laatst bezocht 28 september 2016.
225
Artikel 33 Wet BIG.
226
D. Terpstra et al., Toekomstbestendige beroepein de verpleging en verzorging: Rapport stuurgroep over de beroepsprofielen en de overgangsregeling,
http://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/2016%20Documenten/20160113%20Rapport%20Toekomstbestendige%20beroepen.pdf laatst bezocht 28 september 2016.
227
Stb. 2007, 530.
228
Artikel 19 lid 2 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
221
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Indicator
2. Kosten van de procedure

3. Door de autoriteiten
geaccepteerde taal van de
vereiste documenten
4. Documenten vereist voor
erkenning

5. Aantal loketten
gedurende het
erkenningsproces

Minder dan 100 euro
100-500 euro
Meer dan 500 euro
3+ talen
2 talen
1 taal
Enkel de richtlijndocumenten
Aanvullende
documenten zonder
aanmerkelijke kosten
Extra documenten met
(mogelijke)
aanmerkelijke kosten

1 loket
2 loketten
Meer dan 2 loketten

Verpleegkundige
229
Er wordt een bedrag van €85 in rekening gebracht voor een aanvraag.

Score
100

Een diploma in de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal wordt in ieder geval
230
geaccepteerd.

100

De Toelichting Aanvraag formulier BIG-registratie stelt dat de volgende documenten vereist
231
zijn:
Het aanvraagformulier.
Kopie van een geldig paspoort of ander identiteitsdocument waaruit de EU nationaliteit
blijkt.
Een gewaarmerkt kopie van het diploma.
Een curriculum vitae/CV.
Een ‘originele verklaring of gewaarmerkte kopie van de bevoegde autoriteit op het terrein
van de beroepsuitoefening van het land dat het diploma heeft afgegeven. Hierin moet staan
dat u volledig bevoegd bent het betreffende beroep uit te oefenen en dat er geen
bevoegdheidsbeperkingen tegen u van kracht zijn’. Dit is niet vereist als de aanvrager drie
maanden of korter afgestudeerd is.
Indien de aanvraag niet compleet is wordt deze niet in behandeling genomen.
Daar bijkomende documenten, zoals een CV, worden gevraagd wordt hier een score van 50
punten toegekend.
Het CIBG, de uitvoeringsinstantie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
232
beheert het BIG-register.
Andere uitvoeringsinstanties zijn in Nederland niet bij het
erkenningsproces betrokken.

50

100

229

Artikel 1 Regeling tarieven registratie beroepsbeoefenaren Wet BIG, Stcrt. 2012, 12874.
Zie CIBG, ‘Toelichting aanvraagformulier BIG-registratie’,
https://www.bigregister.nl/doc/pdf/Toelichting%20aanvraagformulier%20registratie%20versie%203.0_43197.pdf, laatst bezocht 28 september 2016.
231
Ibid.
232
Zie artikel 3 lid 4 Wet BIG; CIBG, ‘Producten en diensten’, https://www.cibg.nl/producten-en-diensten laatst bezocht 28 september 2016.
230
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Indicator
6. Centraal informatiepunt

7. Gebruik elektronische
procedure voor de aanvraag

8. Bestaan van een
Assistance Centre

Met alle informatie
Niet centraal,
informatie wel
beschikbaar
Geen informatiepunt
Aanmelding volledig
elektronisch
Elektronisch en op
papier
Alles op papier
Ja
In aanbouw
Nee

Verpleegkundige
De website https://www.bigregister.nl/ bevat alle relevante informatie.

Score
100

Initiële registratie is digitaal, maar het aanvraagformulier moet worden uitgeprint en
233
ondertekend. De bijbehorende documenten moeten per post worden opgestuurd.

50

Het EP-Nuffic is aangewezen als assistentiecentrum.

234

100

233

CIBG, ‘Rechtstreekse inschrijving BIG-register’, https://www.bigregister.nl/registratie/meteenbuitenlandsdiploma/procedure/rechtstreekseinschrijving/default.aspx
laatst bezocht 28 september 2016.
234
Zie Aanwijzingsbesluit assistentiecentrum erkenning EU-beroepskwalificaties, Strcrt, 2016, 157., Strcrt, 2016, 157.
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Indicator
9. Toekenning erkenning
beroepskwalificaties

Direct (algemeen
stelsel of
automatische
erkenning)
Na compensatiemaatregelen
Geen erkenning

Verpleegkundige
In Nederland wordt de beroepskwalificatie van verpleegkundige geschaard, zoals de Richtlijn
vereist, onder het stelsel van automatische erkenning. In principe is de erkenning dus direct.
235
Echter, dit geldt niet in alle situaties. Ingevolge het Besluit periodieke registratie Wet BIG
236
wordt de inschrijving in het register doorgehaald na een periode van vijf jaar. Deze termijn
237
loopt vanaf de datum waarop de ingeschrevene zijn of haar diploma heeft behaald.
Herinschrijving vindt enkel plaats als de betrokkene in de periode van vijf jaar voldoende
238
(relevante) werkzaamheden heeft verricht ofwel met goed gevolg (bij)scholing heeft gevolgd.
Vervolgens herhaalt deze procedure zich in beginsel elke vijf jaar (vanaf de datum van
herinschrijving op basis van voldoende werkzaamheden/bijscholing).
Voor buitenlands gediplomeerden met een diploma ouder dan vijf jaar betekent dit dat
239
erkenning niet automatisch is, maar afhankelijk van (bewijs van) voldoende werkzaamheden,
240
of bewijs van bijscholing.

Score
50

Totaalscore: 750 punten

235

Stb. 2008, 515.
Artikel 8 lid 2 Wet BIG jo. Artikel 2 lid 2 Besluit periodieke registratie Wet BIG. Zie algemeen: CIBG, ‘Herregistratie als verpleegkundige’,
https://www.bigregister.nl/herregistratie/verpleegkundige/ laatst bezocht 28 september 2016.
237
Artikel 8 lid 2 Wet BIG.
238
Artikel 3-5 Besluit periodieke registratie Wet BIG.
239
Voor de bewijsstukken, zie: CIBG, ‘Bijlage Herregistratie bewijsstukken werkervaring’,
https://www.bigregister.nl/doc/pdf/Toelichting%20bewijsstukken%20werkervaring%201.8_43207.pdf laatst bezocht 28 september 2016.
240
Zie verder CIBG, ‘Met een buitenlands diploma’, https://www.bigregister.nl/registratie/meteenbuitenlandsdiploma/ laatst bezocht 28 september 2016.
236
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België – Basisinformatie
Het beroep ‘verpleegkundige’ is een gereglementeerd beroep en kent een beroepsmonopolie (/beschermde handelingen).241 Om het beroep
uit te oefenen is een zogenaamd visum nodig, afgegeven door Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.242 In de Gecoördineerde wet
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen worden de taken van verpleegkundige omschreven als: 243
1°a) het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysiek als sociaal vlak;
b) het omschrijven van verpleegproblemen;
c) het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven behandeling;
d) het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie;
e) het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, waardoor de verpleegkundige het behoud, de
verbetering en het herstel van de gezondheid van gezonde en zieke personen en groepen beoogt;
f) het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces;
[1 g) het zelfstandig kunnen treffen van urgente levensreddende maatregelen en het kunnen handelen in crisis- en rampensituaties;
h) het analyseren van de kwaliteit van de zorg met als doelstelling de eigen beroepsuitoefening als verpleegkundige te verbeteren.]1
2° de technisch-verpleegkundige verstrekkingen waarvoor geen medisch voorschrift nodig is, alsook deze waarvoor wel een medisch
voorschrift nodig is.
Die verstrekkingen kunnen verband houden met de diagnosestelling door de arts, de uitvoering van een door de arts
voorgeschreven behandeling of met het nemen van maatregelen inzake preventieve geneeskunde;
3° de handelingen die door een arts kunnen worden toevertrouwd overeenkomstig artikel 23, § 1, tweede en derde lid.
§ 2. De verpleegkundige verstrekkingen bedoeld in paragraaf 1, 1°, 2°, en 3°, worden opgetekend in een verpleegkundig dossier.
241

Artikel 45-46 Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, 18.06.2015, 35172.16.
Zie Artikel 119, 122 Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen; Zorg & Gezondheid, ‘De erkenning van verpleegkundigen:
overzicht van alle stappen’, https://www.zorg-en-gezondheid.be/de-erkenning-van-verpleegkundigen-overzicht-van-alle-stappen laatst bezocht 28 september 2016.
243
Zie Artikel 46.
242
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§ 3. De Koning kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 141, de lijst vaststellen van de in paragraaf 1 bedoelde verstrekkingen,
alsook de regelen voor de uitvoering ervan en de desbetreffende bekwaamheidsvereisten.
Er zijn verder, net als in Nederland, verschillende specialismes mogelijk. Erkenning van buitenlands gediplomeerden is geregeld in Hoofdstuk
9 van de Wet; de Wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties is
van overeenkomstige toepassing waar het gaat om diploma’s afgegeven in een EU-land. Afhankelijk van de taal van het dossier, wordt de
erkenningsprocedure door drie verschillende instanties behandeld.244 De afgifte van het visum geschiedt echter door de federale overheid.
Indicator
1. Beslissingstermijn

2. Kosten van de
procedure

3. Door de autoriteiten
geaccepteerde taal van
de vereiste documenten

Minder dan 4
maanden
4 tot 8 maanden
Meer dan 8 maanden
Minder dan 100 euro
100-500 euro
Meer dan 500 euro
3+ talen
2 talen
1 taal

Verpleegkundige
245
Drie maanden, met mogelijke verlenging van een maand.

Score
100

Geen informatie beschikbaar; de procedure lijkt gratis
Aangezien geen informatie beschikbaar is die uitsluitsel geeft over de kosten wordt een score van
50 punten toegekend.

50

Alle documenten moeten in de taal worden aangeleverd van de desbetreffende bevoegde instantie.
Dat wil zeggen dat alle documentatie ofwel volledig in het Nederlands, Frans of Duits moet worden
246
aangeleverd, met vertaling door een beëdigd vertaler of vertaalbureau.
Een meertalig dossier is dus niet mogelijk. Daarom wordt hier voor een score van 75 geopteerd.

75

244

FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, ‘Visum voor een buitenlands diploma’, http://www.health.belgium.be/nl/e-services/visum-vooreen-buitenlands-diploma laatst bezocht 28 september 2016.
245
Artikel 23 Wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties.
246
Zie e.g. Aanvraag voor een erkenning van de beroepskwalificatie verpleegkundge IZO-02-150924. Zie ook Zorg & Gezondheid, ‘Een gezondheidsberoep uitoefenen met
een buitenlands diploma van binnen de EER of gelijkgesteld in de EER’, https://www.zorg-en-gezondheid.be/een-gezondheidszorgberoep-uitoefenen-met-een-buitenlandsdiploma-van-binnen-de-eer-of-gelijkgesteld laatst bezocht 28 september 2016.
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Indicator
4. Documenten vereist
voor erkenning

247

Enkel de richtlijndocumenten
Aanvullende
documenten zonder
aanmerkelijke kosten
Extra documenten met
(mogelijke)
aanmerkelijke kosten

Verpleegkundige
247
Het Vlaamse aanvraagformulier stelt dat de volgende documenten vereist zijn:
Een motivatiebrief
Het programma van de opleiding
Kopie van het diploma
Kopie van een geldig paspoort of ander identiteitsdocument
Verklaring van goed gedrag
Conformiteitsattest dat de opleiding voldoet aan de eisen zoals gesteld door Richtlijn 2005/36.
Een curriculum vitae/CV met werkervaring.
Een ‘certificaat van professioneel goed gedrag afgeleverd door de betrokken
beroepsorganisatie’.
248
Het aanvraagformulier voor erkenning voor Federatie Wallonië-Brussel stelt iets andere eisen:
Een motivatiebrief
Gewaarmerkt kopie van het diploma
Kopie van een geldig paspoort of ander identiteitsdocument
Verklaring van goed gedrag
Conformiteitsattest dat de opleiding voldoet aan de eisen zoals gesteld door Richtlijn 2005/36.
Een certificaat van professioneel goed gedrag afgeleverd door de betrokken
beroepsorganisatie/ bevestiging dat geen lopende sancties van toepassing zijn en dat het
beroep dus uitgeoefend mag worden (geen beroepsrestricties).
249
Het aanvraagformulier van de Duitstalige Gemeenschap vraagt om:
Kopie van het diploma
Het officiële programma van de opleiding
Kopie van een geldig paspoort of ander identiteitsdocument
Verklaring van goed gedrag
Conformiteitsattest dat de opleiding voldoet aan de eisen zoals gesteld door Richtlijn 2005/36.
Een curriculum vitae/CV met werkervaring.
Een certificaat van professioneel goed gedrag afgeleverd door de betrokken
beroepsorganisatie/ bevestiging dat geen lopende sancties van toepassing zijn en dat het
beroep dus uitgeoefend mag worden (geen beroepsrestricties).

Score
50

Ibid.
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Indicator
5. Aantal loketten
gedurende het
erkenningsproces

6. Centraal
informatiepunt

7. Gebruik elektronische
procedure voor de
aanvraag

8. Bestaan van een
Assistance Centre

1 loket
2 loketten
Meer dan 2 loketten

Met alle informatie
Niet centraal,
informatie wel
beschikbaar
Geen informatiepunt
Aanmelding volledig
elektronisch
Elektronisch en op
papier
Alles op papier
Ja
In aanbouw
Nee

Verpleegkundige
250
Voor Nederlandstalige dossiers: Het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Voor Franstalige dossiers: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles Administration générale de
l’Enseignement (AGE), Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche
scientifique (DGENORS), Direction de l’Agrément des Prestataires de Soins de Santé, Cellule
251
"Professions des soins de santé non-universitaires"
252
Voor de Duitstalige dossiers: het Ministerie te Eupen.
Per dossiertaal is er sprake van een loket. Er is voor een score van 100 geopteerd.
Afhankelijk van de taal van het in te dienen dossier wordt gewerkt met verschillende loketten en
websites.

De procedure is enkel op papier.

253

Score
100

50

50

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is het assistentiecentrum onder Artikel 57b Rl.
2005/36.

100

248

Te vinden op: Fédération Wallonie-Bruxelles, ‘Infirmiers: Mobilité internationale’, http://www.enseignement.be/index.php?page=27312&navi=3948 laatst bezocht 28
september 2016.
249
Te vinden op: KPVDB, ‘Diplom-Anerkennung Ausland’, http://www.kpvdb.be/?Berufsinformation___PflegehelferIN%3A___Diplom-Anerkennung_Ausland laatst bezocht
28 september 2016.
250
Zie Zorg & Gezondheid, ‘Een gezondheidsberoep uitoefenen met een buitenlands diploma van binnen de EER of gelijkgesteld in de EER’, https://www.zorg-engezondheid.be/een-gezondheidszorgberoep-uitoefenen-met-een-buitenlands-diploma-van-binnen-de-eer-of-gelijkgesteld laatst bezocht 28 september 2016.
251
Fédération Wallonie-Bruxelles, ‘Agrément des prestataires de soins de santé’, http://www.enseignement.be/index.php?page=27056&navi=3912 laatst bezocht 28
september 2016.
252
Zie http://www.kpvdb.be/.
253
Zie Zorg & Gezondheid, ‘Formulier om met een buitenlands diploma een erkenning aan te vragen als verpleegkundige’, https://www.zorg-en-gezondheid.be/formulierom-met-een-buitenlands-diploma-een-erkenning-aan-te-vragen-als-verpleegkundige laatst bezocht 28 september 2016.
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Indicator
9. Toekenning erkenning
beroepskwalificaties

Direct (algemeen
stelsel of
automatische
erkenning)
Na compensatiemaatregelen
Geen erkenning

Verpleegkundige
In Vlaanderen wordt de beroepskwalificatie van verpleegkundigen geschaard onder het stelsel van
254
automatische erkenning. In principe is de erkenning dus direct voor Nederlandse of Duitse
diplomahouders verpleegkunde. Wel wordt de eis gesteld, na erkenning, dat de persoon in kwestie
voldoende Nederlands, Duits of Frans spreekt om werkzaam te zijn in het desbetreffende
255
taalgebied.

Score
100

Totaalscore: 675 punten

254
255

Artikel 105 Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
Artikel 114 Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
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Noordrijn-Westfalen – Basisinformatie
Het beroep ‘verpleegkundige’ is een gereglementeerd beroep en kent een beroepsmonopolie (/beschermde handelingen).256 Om het beroep
uit te oefenen (in de zin van vestiging in plaats van dienstverlening) is een Erlaubnis nodig. Erkenning van gediplomeerden met een diploma
afgegeven in een EU land is geregeld in §2 lid 4 Krankenpflegegesetz – KrPflG.
Indicator
1. Beslissingstermijn

Minder dan 4 maanden
4 tot 8 maanden
Meer dan 8 maanden

Verpleegkundige
257
Drie maanden.

Score
100

2. Kosten van de procedure

Minder dan 100 euro
100-500 euro
Meer dan 500 euro

Ingevolge de §20 Berufsqualifikationsfeststellungstesetz NRW hangt dit van de
Bezirksregierung af. Voor NRW-Düsseldorf bedragen de kosten tussen de €200 –
258
350.

50

3. Door de autoriteiten
geaccepteerde taal van de
vereiste documenten

3+ talen
2 talen
1 taal

Alle documenten moeten in de Duitse taal worden aangeleverd. Indien deze in een
andere taal zijn opgesteld, dan moet een Duitse vertaling worden bijgevoegd,
259
hetgeen door erkend vertaler moet zijn vervaardigd.

0

4. Documenten vereist voor
erkenning

Enkel de richtlijndocumenten
Aanvullende documenten zonder
aanmerkelijke kosten
Extra documenten met
(mogelijke) aanmerkelijke kosten

In Noordrijn-Westfalen moeten de volgende documenten worden bijgevoegd:
Een CV in tabelvorm.
Kopie van paspoort of identiteitskaart.
Eventueel document met betrekking tot naamwijziging.
Bewijs van de algemene opleiding.
Een document (diploma) waaruit blijkt dat men toegelaten is tot het beroep van
verpleegkundige.

260

50

256

§1 Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege, BGBl. I S. 1442 van 16 juli 2003 (KrPflG), zoals geamendeerd.
§20c lid 1 KrPflAPrV.
258
Zie Bezirksregierung Düsseldorf, ‚Allgemeine Informationen zu den Gleichwertigkeitsprüfungen‘, http://www.brd.nrw.de/gesundheit_soziales/LPAGesundheitsfachberufe/pdf-Gesundheitsfachberufe/Allgemeine-Informationen-zu-den-Gleichwertigkeitspruefungen.pdf laatst bezocht 28 september 2016.
259
§4 lid 2 Verordnung zur Durchführung des Berufsanerkennungsverfahrens und zur Regelung der Verwaltungszusammenarbeit nach der Richtlinie 2005/36/EG und für
Drittstaatenangehörige (Berufsanerkennungsdurchführungsverordnung – BerufsanDVO NRW
260
§4 BerufsanDVO NRW.
257
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Indicator

Verpleegkundige

Score

Eventueel kan autoriteit vragen om een conformiteitsattest dat de opleiding
voldoet aan de eisen zoals gesteld door Richtlijn 2005/36. 261
Een certificaat van professioneel goed gedrag afgeleverd door de betrokken
beroepsorganisatie/ bevestiging dat geen lopende sancties van toepassing zijn en
dat het beroep dus uitgeoefend mag worden (geen beroepsrestricties).
262
Één: Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie und Pharmazie.

5. Aantal loketten gedurende
het erkenningsproces

1 loket
2 loketten
Meer dan 2 loketten

6. Centraal informatiepunt

Met alle informatie
Niet centraal, informatie wel
beschikbaar
Geen informatiepunt

Relevant informatie is zowel te vinden op https://www.anerkennung-indeutschland.de/html/de/gesundheits_krankenpfleger.php als
http://www.brd.nrw.de/gesundheit_soziales/LPA-Gesundheitsfachberufe/index.jsp
.

7. Gebruik elektronische
procedure voor de aanvraag

Aanmelding volledig elektronisch
Elektronisch en op papier
Alles op papier

De procedure vindt plaats op papier. Echter, bestaat ook de mogelijkheid om de
gehele erkenningsprocedure via de Einheitlicher Ansprechpartner Nordrhein264
Westfalen te laten lopen.

50

8. Bestaan van een Assistance
Centre

Ja
In aanbouw
Nee

Het Bundesinstitut für Berufsbildung is aangewezen conform Artikel 57b Rl.
2005/36.

100

263

100

50

261

§4 lid 3 BerufsanDVO NRW.
§1 lid 2 BerufsanDVO NRW. Zie ook: Bezirksregierung Düsseldorf, ‘Gesundheitsfachberufe (nichtakademische Heilberufe)‘,
http://www.brd.nrw.de/gesundheit_soziales/LPA-Gesundheitsfachberufe/index.jsp laatst bezocht 28 september 2016.
263
Zie ook: Bezirksregierung Düsseldorf, ‘Gesundheitsfachberufe (nichtakademische Heilberufe)‘, http://www.brd.nrw.de/gesundheit_soziales/LPAGesundheitsfachberufe/index.jsp laatst bezocht 28 september 2016.
264
Einheitlicher Ansprechpartner, ‚Verfahrensabwicklung über den EA NRW‘, https://www.nrw-ea.de/de/verfahrensabwicklung-ueber-den-ea-nrw laatst bezocht
28 september 2016.
262
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Indicator
9. Toekenning erkenning
beroepskwalificaties

Direct (algemeen stelsel of
automatische erkenning)
Na compensatiemaatregelen
Geen erkenning

Verpleegkundige
Score
In Duitsland wordt de beroepskwalificatie van verpleegkundige geschaard onder het 100
265
stelsel van automatische erkenning. Wel wordt daaraan de voorwaarde gesteld
dat de persoon in kwestie niet uitgesloten is van de uitoefening van het beroep, hij
of zij uit volksgezondheidsoogpunt niet ongeschikt is bevonden en hij of zij
266
voldoende kennis heeft van de Duitse taal. Deze worden echter niet systematisch
267
getoetst.
Totaalscore: 600 punten

265

§2 lid 4 KrPflG.
§2 lid 1 KrPflG
267
§20 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege, BGBl. I S. 2263 (KrPflAPrV).
266
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Annex III – Medewerkers kinderopvang
Nederland – Basisinformatie
Medewerkers kinderopvang kunnen erkenning van hun beroepskwalificaties verkrijgen onder het algemeen stelsel van Richtlijn 2013/55/EU.
Het beroep is in Nederland en in Duitsland een gereglementeerd beroep. Zij vallen niet onder de twee andere categorieën beroepen
waarvoor automatische erkenning beschikbaar is. In Nederland, worden beroepskwalificaties van medewerkers in de kinderopvang aldus in
het kader van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties erkend. Artikel 33 lid 2 van die wet stelt dat per gereglementeerd beroep
nadere regels vastgesteld worden die betrekking hebben op specifieke zaken zoals de vereiste documenten en controles gerelateerd aan de
volksgezondheid of openbare veiligheid. De erkenning van de beroepskwalificaties van kinderopvangpersoneel is op basis van Artikel 33 van
de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties geregeld in de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel.
Indicator
1. Beslissingstermijn

2. Kosten van de procedure

Minder dan 4 maanden
4 tot 8 maanden
Meer dan 8 maanden

Minder dan 100 euro
100-500 euro
Meer dan 500 euro

Medewerker kinderopvang
De minister van OCW dient zo spoedig mogelijk over een aanvraag te beslissen, maar heeft
een maximale beslissingstermijn van drie maanden. Aangezien medewerkers in de
kinderopvang onder het algemeen stelsel van de Richtlijn vallen en niet in aanmerking
komen voor automatische erkenning, hebben de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid om
de termijn van drie maanden eenmalig met één maand te verlengen (totale duur van vier
268
maanden).
Het indienen van een aanvraag voor erkenning van de beroepskwalificatie als medewerker
269
kinderopvang is kosteloos.
270
De aanvrager dient echter wel de kosten van de proeve van bekwaamheid te voldoen.
Indien een proeve van bekwaamheid vereist wordt, dient de relevante minister te
verzekeren dat de aanvrager geïnformeerd wordt over, onder andere, de kosten van de
proeve. Op basis van Artikel 33 lid 3 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
dienen de kosten ‘redelijk, evenredig en in verhouding tot de gemaakte kosten te zijn’
zonder de gemaakte kosten te overschrijden en het doen van een aanvraag te ontmoedigen.

Score
100

100

268

Artikel 19 lid 2 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.
DUO, ‘Werken in de kinderopvang’, https://duo.nl/particulier/diplomas/u-heeft-een-buitenlands-diploma/werken-in-de-kinderopvang.jsp laatst bezocht 28 september
2016.
270
Artikel 4 lid 2 Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel.
269
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Indicator
3. Door de autoriteiten
geaccepteerde taal van de
vereiste documenten
4. Documenten vereist voor
erkenning

3+ talen
2 talen
1 taal
Enkel de
richtlijndocumenten
Aanvullende
documenten zonder
aanmerkelijke kosten
Extra documenten met
(mogelijke)
aanmerkelijke kosten

5. Aantal loketten gedurende
het erkenningsproces

1 loket
2 loketten
Meer dan 2 loketten

6. Centraal informatiepunt

Met alle informatie
Niet centraal, informatie
wel beschikbaar
Geen informatiepunt

7. Gebruik elektronische

Aanmelding volledig

Medewerker kinderopvang
Beëdigde vertalingen (door een tolk of vertaler) zijn vereist indien de relevante documenten
271
niet beschikbaar zijn in het Nederlands, Duits of Engels.
Daarmee worden door de
Nederlandse autoriteiten 3 talen geaccepteerd.
272
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) mag de volgende documenten vragen:
Bewijs van nationaliteit en, in sommige gevallen, aanvullend een verblijfsvergunning of
bewijs van duurzaam verblijfsrecht.
Een gewaarmerkte kopie van de bekwaamheidsattesten/opleidingstitels op grond
waarvan de aanvrager in de lidstaat van oorsprong toegang tot het beroep krijgt.
Overzicht van de relevante opleidingsgegevens (totale cursusduur, gevolgde vakken,
leerstofomschrijving van de vakgebieden met bijbehorende studietijd).
Bewijs van beroepservaring.
Voor gastouders: een verklaring omtrent het gedrag.
273
Medewerkers in de kinderopvang dienen hun aanvragen in bij DUO. De Directeur-generaal
van DUO verkrijgt op basis van Artikel 8 lid 1 van de Regeling erkenning EGberoepskwalificaties kinderopvangpersoneel een mandaat, volmacht en machtiging om
verschillende activiteiten omtrent de erkenning van beroepskwalificaties van
kinderopvangpersoneel uit te voeren.
Alle informatie over de erkenning van beroepskwalificaties voor kinderopvangpersoneel zijn
274
beschikbaar op de website van DUO. Aanvullend kunnen beroepsbeoefenaren informatie
275
verkrijgen op de website van FCB.
Aangezien alle informatie in principe beschikbaar is op de website van DUO wordt hier een
score van 100 punten toegekend.
Uit het aanvraagformulier voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties

Score
100

50

100

100

0

271

Artikel 3 lid f Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel.
Artikel 3 lid a t/m f Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel.
273
DUO, ‘Werken in de kinderopvang’, https://duo.nl/particulier/diplomas/u-heeft-een-buitenlands-diploma/werken-in-de-kinderopvang.jsp laatst bezocht 28 september
2016.
274
Zie https://www.duo.nl/particulier/.
275
Zie https://www.fcb.nl/.
272
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Indicator
procedure voor de aanvraag

8. Bestaan van een Assistance
Centre

elektronisch
Elektronisch en op
papier
Alles op papier
Ja
In aanbouw
Nee

Medewerker kinderopvang
kinderopvangpersoneel blijkt dat de aanvraag schriftelijk in wordt gediend door deze op te
276
sturen naar DUO.
Echter, dienen de procedures voor de erkenning van
beroepskwalificaties elektronisch beschikbaar te zijn via het centraal loket of via de Minister
277
van OCW.
De Afdeling Onderwijsvergelijking van EP-Nuffic is het assistentiecentrum (vanaf 18 januari
278
2016).

Score

100

276

DUO, ‘Aanvraagformulier Erkenning EG-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel’, https://duo.nl/particulier/images/erkenning-eg-beroepskwalificatieskinderopvangpersoneel-2631-ks-006.pdf laatst bezocht 28 september 2016.
277
Artikel 34 c lid 1 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.
278
Artikel 1 Aanwijzingsbesluit assistentiecentrum erkenning EU-beroepskwalificaties.
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Indicator
9. Toekenning erkenning
beroepskwalificaties

Direct (algemeen stelsel
of automatische
erkenning)
Na
compensatiemaatregele
n
Geen erkenning

Medewerker kinderopvang
Score
Medewerkers in de kinderopvang behoren niet tot de zeven beroepen die onder Richtlijn 100
2005/36/EG automatische erkenning krijgen. Daarmee kunnen zij enkel erkenning verkrijgen
onder het algemeen stelsel. Hier kunnen compenserende maatregelen worden opgelegd
indien er wezenlijke verschillen bestaan in de vakken tussen de Nederlandse opleiding en die
van de lidstaat van oorsprong of het gereglementeerde beroep in Nederland meer
279
activiteiten omvat die niet bestaan in hetzelfde beroep in de staat van oorsprong.
Wezenlijke verschillen zijn ‘vakken waarvan de kennis, vaardigheden en competenties van
essentieel belang zijn voor de uitoefening van het beroep en waarvoor de door de
migrerende beroepsbeoefenaar ontvangen opleiding naar duur of inhoud in belangrijke mate
afwijkt van de in Nederland vereiste opleiding’.
Indien onder Artikel 11 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties een proeve
van bekwaamheid wordt opgelegd wordt aan de aanvrager gecommuniceerd welke vakken
280
de proeve betreft, de manier waarop de proeve wordt afgenomen en wat de kosten zijn.
Indien onder Artikel 11 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties een
aanpassingsstage wordt opgelegd wordt aan de aanvrager gecommuniceerd op welke
vakken de stage betrekking heeft, hoe lang deze stage duurt en (indien van toepassing) de
281
opleiding die deel uitmaakt van de stage. Aanpassingsstages voor kinderopvangpersoneel
duren maximaal één jaar. De aanvrager dient zich daarbij zelf tot de relevante werkplek te
richten met het stageverzoek.
Erkenning kan worden geweigerd indien er een verschil van 4 niveaus waar te nemen is
282
tussen de vereiste kwalificatie en die van de indiener.
Er lijken geen specifieke of aanvullende eisen te worden gesteld indien een aanvrager
afkomstig is uit een lidstaat (bijvoorbeeld België) waar het beroep niet gereglementeerd is.
Dergelijke aanvragers dienen ook aan de bepalingen van de Algemene wet EUberoepskwalificaties en van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties
kinderopvangpersoneel te voldoen.
Totaalscore: 750 punten

279

Artikel 11 lid 1 en 2 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.
Artikel 4 Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel.
281
Artikel 5 Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel.
282
Artikel 8 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.
280
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Noordrijn-Westfalen – Basisinformatie
De medewerker kinderopvang (Erzieher) is een beroep dat op het niveau van de Bundesländer geregeld is.283 Daarmee vallen deze
professionals onder het Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz in Noordrijn-Westfalen.284 Er is een verschil tussen de kwalificatie van een
Erzieher en die van een Nederlands medewerker kinderopvang. In Nederland zijn medewerkers in de kinderopvang enkel verantwoordelijk
voor de zorg van zeer jonge kinderen. Het beroep van Erzieher is daarentegen breder en betreft zowel jonge kinderen als jongeren.285
Indicator
1. Beslissingstermijn

Minder dan 4 maanden
4 tot 8 maanden
Meer dan 8 maanden

2. Kosten van de procedure

Minder dan 100 euro
100-500 euro
Meer dan 500 euro

3. Door de autoriteiten
geaccepteerde taal van de
vereiste documenten
4. Documenten vereist voor

3+ talen
2 talen
1 taal
Enkel de richtlijn-

Medewerker kinderopvang
De bevoegde autoriteit moet binnen drie maanden over de gelijkwaardigheid van de
286
beroepskwalificatie beslissen.
De periode gaat in wanneer het geheel aan vereiste
documenten is ontvangen. De periode kan voor aanvragers met een EU-kwalificatie
maximaal met een maand verlengd worden.
De regering van Noordrijn-Westfalen is bevoegd om de kosten voor de
287
erkenningsprocedures vast te stellen. Op de website van de Bezirksregierung Köln lijkt
geen informatie beschikbaar over de hoogte van de kosten voor de erkenningsprocedures
van Erzieher. Naar de informatie op anerkennung-in-deutschland.de hangt de hoogte van
288
de kosten af van het individuele geval.
De documenten moeten allen in het Duits overhandigd worden. De vertalingen moeten
289
door een beëdigde tolk of vertaler zijn opgesteld.
De volgende documenten worden in het kader van de aanvraag tot erkenning gevraagd:

290

Score
100

0

0

50

283

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Anerkennung in Deutschland), ‚Erzieher/in‘, https://www.anerkennung-indeutschland.de/tools/berater/de/berater/result laatst bezocht 28 september 2016.
284
§ 2 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW – BQFG NRW.
285
Bundesagentur für Arbeit, ‚Kurzbeschreibung (Erzieher)‘,
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=pREPGnWdbUhdBbee5Sl2uTObo7oenYk-blN7AoT2seLuzRIue1ic!601395309?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9162 laatst bezocht 28 september 2016..
286
§13 Absatz 3 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW – BQFG NRW.
287
§20 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW – BQFG NRW.
288
Zie Bundesministerium für Bildung und Forschung (Anerkennung in Deutschland), https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/de/berater/result laatst
bezocht 28 september 2016.
289
§12 Absatz 2 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW – BQFG NRW.
290
§12 Absatz 1 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW – BQFG NRW.
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Indicator
erkenning

5. Aantal loketten gedurende
het erkenningsproces
6. Centraal informatiepunt

7. Gebruik elektronische
procedure voor de aanvraag

8. Bestaan van een Assistance
Centre

documenten
Aanvullende documenten
zonder aanmerkelijke kosten
Extra documenten met
(mogelijke) aanmerkelijke
kosten

1 loket
2 loketten
Meer dan 2 loketten
Met alle informatie
Niet centraal, informatie wel
beschikbaar
Geen informatiepunt
Aanmelding volledig
elektronisch
Elektronisch en op papier
Alles op papier
Ja
In aanbouw

Medewerker kinderopvang
Document waarin de gevolgde opleiding en uitgevoerde vaardigheden in tabelvorm
weergegeven zijn.
Identiteitsbewijs
Diploma
Bewijs van werkervaring voor zover bevorderlijk voor de vaststelling van erkenning
Indien het beroep zowel in de opleidingsstaat als in Noordrijn-Westfalen
gereglementeerd is, een bewijs dat aantoont dat de aanvrager het beroep in de lidstaat
waar de kwalificatie is verworven mag uitoefenen
Verklaring of en bij welke autoriteit al een aanvraag ter vaststelling van gelijkwaardigheid
ingediend is
1 loket afhankelijk van de lidstaat waarin de beroepsbeoefenaar zijn/haar diploma heeft
verworven. Diploma’s uit België en Nederland worden door de Bezirksregierung Köln
291
behandeld.
Aanvragers kunnen door middel van verschillende kanalen informatie vergaren. Zo kunnen
zij informatie over de uitoefening van het beroep vergaren door middel van anerkennungin-deutschland.de en de websites van de relevante Bezirksregierungen (in het geval van
aanvragers uit België en Nederland: de Bezirksregierung Köln.
Aanvragers kunnen het aanvraagformulier invullen en toesturen naar de Bezirksregierung
292
Köln. Echter, bestaat ook de mogelijkheid om de gehele procedure voor de erkenning
van de beroepskwalificaties tot medewerker kinderopvang te laten erkennen door de
293
Einheitlicher Ansprechpartner Nordrhein-Westfalen.
Het Bundesinstitut für Berufsbildung – portaal Anerkennung in Deutschland is het
294
assistentiecentrum onder Artikel 57b van Richtlijn 2005/36/EG.

Score

100

50

50

100

291

Bezirksregierung Köln, ‚Ausländische Berufsabschlüsse‘, http://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/48/anerkennung/auslaendische_berufsabschluesse/index.html laatst bezocht 28 september 2016.
292
Bezirksregierung Köln, ‚Bewertung ausländischer Dipome/Zertifikate/Urkunden‘, http://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/48/anerkennung/auslaendische_berufsabschluesse/form_antrag_anerkennung.pdf laatst bezocht 28 september 2016.
293
Einheitlicher Ansprechpartner, ‚Verfahrensabwicklung über den EA NRW‘, https://www.nrw-ea.de/de/verfahrensabwicklung-ueber-den-ea-nrw laatst bezocht 28
september 2016.
294
Bundesministerium für Bildung und Forschung, ‚Bericht zum Anerkennungsgesetz 2016‘, https://www.bmbf.de/pub/Bericht_zum_Anerkennungsgesetz_2016.pdf laatst
bezocht 28 september 2016, p. 13.
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Indicator
9. Toekenning erkenning
beroepskwalificaties

Medewerker kinderopvang
Nee
Direct (algemeen stelsel of
automatische erkenning)
Na compensatiemaatregelen
Geen erkenning

Score

Gelijkwaardigheid wordt bevonden indien de opleiding in het buitenland leidt tot 100
vergelijkbare beroepsvaardigheden, het beroep in het land van opleiding gereglementeerd
is en de aanvrager het recht heeft in dat land het beroep uit te oefenen en er geen
295
wezenlijke verschillen zijn.
Wezenlijke verschillen bestaan indien het buitenlandse diploma kennis en vaardigheden
betreft die, inhoudelijk of qua duur, wezenlijk van de vaardigheden en kennissen
verschillen die in Noordrijn-Westfalen vereist zijn, de relevante kennis en vaardigheden
een essentieel deel van het beroep vormen en de aanvrager deze verschillen niet op enige
296
wijze kan compenseren.
Wezenlijke verschillen kunnen door een stage van maximaal 3 jaar of een proeve van
297
bekwaamheid gecompenseerd worden. De aanvrager heeft de keuze tussen de twee
compensatiemaatregelen indien niet anders is bepaald door de relevante
beroepsbepalingen. De details omtrent de compenserende maatregelen zijn voor de
Erzieher uiteengezet in de Anerkennungsverordnung beruflichter Befähigungsnachweise
Erzieherin oder Erzieher, Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger, Heilpädagogin
oder Heilpädagoge NRW – AVOBEHH NRW.
Er lijken geen aanvullende voorzieningen te zijn gemaakt voor beroepsbeoefenaren met
een kwalificatie uit een lidstaat waar het beroep niet gereglementeerd is. Wel is duidelijk
dat §9 Absatz 1 Nummer 2 en andere bepalingen die daaraan verbonden zijn niet van
toepassing is voor dergelijke professionals. Concreet houdt dit in dat de procedure
hetzelfde is als beschreven onder punt 9, maar dat de beroepsbeoefenaar in dit geval geen
bewijs hoeft aan te leveren dat aantoont dat de aanvrager het beroep in de lidstaat waar
de kwalificatie is verworven mag uitoefenen.
Totaalscore: 550 punten

295

§9 Absatz 1 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW – BQFG NRW.
§9 Absatz 2 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW – BQFG NRW.
297
§11 Absatz 1 & 3 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW – BQFG NRW.
296
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Annex IV – Elektriciens
België – Basisinformatie
In België is het zelfstandig uitoefenen van handelingen van een elektrotechnisch installateur een gereglementeerd beroep.298 Daarbij
worden de volgende handelingen tot het beroepsmonopolie gerekend (met uitzondering van activiteiten die slechts bijkomstig en van kleine
omvang zijn299 alsmede bepaalde andere, gespecificeerde handelingen300):301
‘Onder elektrotechnische activiteiten moet worden verstaan het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen
van alle elektrische installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclame, voor verwarming, voor andere
klimaatregeling dan deze voorzien in artikel 25, voor domotica, voor communicatie, voor signalisatie, voor opname en weergave van
beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal.’
Om het beroep van elektrotechnisch installateur zelfstandig uit te oefenen moet de persoon in kwestie beroepsbekwaamheid aantonen.
Dit kan bij een van de ondernemingsloketten, die zorg dragen voor de formaliteiten.302

298

Artikel 3 jo. 1 Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek,
alsook van de algemene aanneming, B.S. 2007, 9286.
299
Artikel 4 Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van
de algemene aanneming.
300
Artikel 28(2) Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook
van de algemene aanneming.
301
Artikel 28(1) Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook
van de algemene aanneming.
302
Zie Vlaanderren is ondernemen, ‘Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?’,
http://www.vlaanderenonderneemt.be/ondernemen/waar-moet-u-de-basiskennis-bedrijfsbeheer-en-sectorale-beroepsbekwaamheid-bewijzen-4 laatst bezocht 28
september 2016; FOD Economie, ‘Ondernemingsloket’ http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/ondernemingsloket/#.V-lBif6a271
laatste bezocht 28 september 2016.
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Indicator
1. Beslissingstermijn

2. Kosten van de procedure

3. Door de autoriteiten
geaccepteerde taal van de
vereiste documenten
4. Documenten vereist voor
erkenning

5. Aantal loketten
gedurende het
erkenningsproces
6. Centraal informatie-punt

Minder dan 4 maanden
4 tot 8 maanden
Meer dan 8 maanden
Minder dan 100 euro
100-500 euro
Meer dan 500 euro

3+ talen
2 talen
1 taal
Enkel de richtlijndocumenten
Aanvullende
documenten
zonder
aanmerkelijke kosten
Extra documenten met (mogelijke)
aanmerkelijke kosten
1 loket
2 loketten
Meer dan 2 loketten
Met alle informatie
Niet
centraal,
informatie
wel
beschikbaar
Geen informatiepunt

Elektricien
303
Drie maanden, met mogelijkheid tot verlenging met een maand.

Score
100

Onduidelijk; er zijn verschillende ondernemingsloketten die voor hun diensten
304
zelf een vergoeding mogen bepalen.
Voor dit onderzoek is het loket ‘Xerius.be’ als voorbeeld genomen; de
kostenstructuur is echter zodanig dat niet met zekerheid gezegd kan worden
305
welke specifieke kosten precies aan diploma-erkenning zijn verbonden.
In zo een geval wordt een score van 50 toegekend.
Dit hangt wederom van het ondernemingsloket af. Voor Xerius kunnen de
306
documenten in het Duits, Engels, Frans of Nederlands worden aangeleverd.

50

Welke documenten precies zijn vereist zijn niet duidelijk; in beginsel wordt
slechts de eis gesteld dat ofwel een attest van beroepservaring wordt overlegd,
307
ofwel een diploma.

100

In beginsel één loket: een van de ondernemingsloketten.

100

De informatie is verspreid over verschillende ondernemingsloketten die geen
uniform aanvraagsysteem hanteren.

0

100

303

Artikel 23(2) Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties, B. S. 2008, 17886.
Zie FOD Economie, ‘Ondernemingsloket’ http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/ondernemingsloket/#.V-lBif6a271 laatste bezocht
28 september 2016.
305
Zie Xerius, ‘Tarieven ondernemingsloket’, http://www.xerius.be/zelfstandigen/start-eigen-zaak/tarieven-ondernemingsloket laatst bezocht 28 september 2016.
306
Zie Xerius, ‘Ondernemen in België als buitenlander’, http://www.xerius.be/zelfstandigen/ondernemen-in-belgie-als-buitenlander/ondernemersvaardigheden/ laatst
bezocht 28 september 2016.
307
Zie Xerius, ‘Beroepskennis’, http://www.xerius.be/zelfstandigen/start-eigen-zaak/beroepskennis/beroepskennis-aantonen/ laatst bezocht 28 september 2016.
304
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Indicator
7. Gebruik elektronische
procedure voor de aanvraag
8. Bestaan van een
Assistance Centre
9. Toekenning erkenning
beroepskwalificaties

Aanmelding volledig elektronisch
Elektronisch en op papier
Alles op papier
Ja
In aanbouw
Nee
Direct
(algemeen
stelsel
automatische erkenning)
Na compensatiemaatregelen
Geen erkenning

Elektricien
De procedure is, afhankelijk van het loket, elektronisch of op papier.

of

Score
50

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Algemene Directie K.M.O. 100
beleid – Dienst Intellectuele beroepen en Wetgeving) is het assistentiecentrum
onder Artikel 57b van Richtlijn 2005/36/EG.
Het beroep ‘elektrotechnisch installateur’ valt onder het stelsel van erkenning 100
van beroepservaring (vervat in artikel 17ff Richtlijn 2005/36). Er wordt onder het
relevante Koninklijk Besluit aangegeven dat drie jaar zelfstandige uitoefening
van het beroep voldoende is voor automatische erkenning (vijf jaar in geval van
308
deeltijd).
Ingeval zulke ervaring ontbreekt, kan voor het algemene stelsel van erkenning
309
worden geopteerd.
Totaalscore: 700 punten

308

Artikel 6(1) jo. (2) Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek,
alsook van de algemene aanneming.
309
Artikel 6(1)(3) Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek,
alsook van de algemene aanneming
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Duitsland – Basisinformatie
In Duitsland wordt een beroepsmonopolie gehanteerd. Duitsland classificeert de elektricien als een Gewerbebetrieb.310 Deze beroepen
kennen een beroepsmonopolie, dat wil zeggen dat enkel Elektrotechniker de ‘karakteristieke en essentiële activiteiten’ die behoren bij dit
beroep horen mogen uitoefenen (zogenaamde ‘wezenlijke’ handelingen).311 Deze activiteiten worden negatief gedefinieerd: geen wezenlijke
handelingen zijn handelingen die binnen een tijdsbestek van drie maanden kunnen worden aangeleerd dan wel handelingen die een langere
leerweg vereisen maar slechts incidenteel zijn aan het beroep.312 De voor de Elektrotechniker benodigde vaardigheden staan vervat in de
Elektrotechnikermeisterverordnung.313
Indicator
1. Beslissingstermijn

2. Kosten van de procedure

3. Door de autoriteiten geaccepteerde
taal van de vereiste documenten

Minder dan 4 maanden
4 tot 8 maanden
Meer dan 8 maanden
Minder dan 100 euro
100-500 euro
Meer dan 500 euro
3+ talen
2 talen
1 taal

Elektricien
Drie maanden, met mogelijkheid tot verlenging met een ‘redelijke’
314
termijn.
Daar er geen maximum termijn wordt gehanteerd, wordt de laagste
score toegekend.
Afhankelijk van de Handwerkskammer waar de aanvraag is gedaan; in
315
Aachen kost een erkenningsprocedure €50.

Score
0

Diploma’s en andere documenten, zoals getuigschriften met
betrekking tot beroepservaring moeten in de Duitse taal worden
aangeleverd. Indien deze in een andere taal zijn opgesteld, dan moet
een Duitse vertaling worden bijgevoegd, hetgeen door erkend vertaler
316
moet zijn vervaardigd.

0

100

310

Punt 25 Anlage A Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung), BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095.
§1 lid 2 Handwerksordnung.
312
§1 lid 2 sub 1-2 Handwerksordnung.
313
BGBl. I S. 2331.
314
§6 lid 3 Anerkennungsgesetz Nordrhein-Westfalen, GV. NRW. 2013, 17/271.
315
Zie Gebührenordnung und Gebührentarif, onder III ‘Prüfungswesen’: http://www.hwkaachen.de/fileadmin/user_upload/downloads/hwk_aachen/beitrag/hwk_ac_gebuehrenordnung_tarif.pdf laatst bezocht 28 september 2016.
316
§ 5 lid 2 Anerkennungsgesetz Nordrhein-Westfalen.
311
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Indicator
4. Documenten vereist voor erkenning

5. Aantal loketten gedurende het
erkenningsproces
6. Centraal informatiepunt

7. Gebruik elektronische procedure
voor de aanvraag

Enkel de richtlijndocumenten
Aanvullende documenten zonder
aanmerkelijke kosten
Extra documenten met (mogelijke)
aanmerkelijke kosten

1 loket
2 loketten
Meer dan 2 loketten
Met alle informatie
Niet centraal, informatie wel
beschikbaar
Geen informatiepunt
Aanmelding volledig elektronisch
Elektronisch en op papier
Alles op papier

Elektricien
De volgende documenten zijn vereist:317
Een CV in tabelvorm.
Gewaarmerkte kopie van paspoort of identiteitskaart (dan wel
origineel)
Origineel of gewaarmerkte kopie van diploma, dan wel
Bewijs van beroepsuitoefening.
Daar bijkomende documenten, zoals een CV, worden gevraagd,
wordt hier een score van 50 toegekend.
318
In beginsel 1; men kan terecht bij een van de Handwerkskammern.

Score
50

Basisinformatie kan op de algemene website gevonden worden van de
319
federale overheid (www.anerkennung-in-deutschlande.de )
Verdere informatie moet echter op de website van het betreffende
320
Land worden gezocht.
De procedure is enkel op papier. Echter, bestaat ook de mogelijkheid
om de gehele erkenningsprocedure via de Einheitlicher
321
Ansprechpartner Nordrhein-Westfalen te laten lopen.

50

100

50

317

Westdeutscher Handwerkskammertag, ‚Bewertung ausländischer Berufsabschlüsse durch die Handwerkskammer‘,
https://www.whkt.de/beratung/anerkennung/bewertung-auslaendischer-berufsabschluesse-durch-diehandwerkskammer/?key=0&cHash=b3e89438f0e991c85d7f934b7ad7a18e laatst bezocht 28 september 2016.
318
Zie Westdeutscher Handwerkskammertag, ‚Bewertung ausländischer Berufsabschlüsse durch die Handwerkskammer‘
‚https://www.whkt.de/beratung/anerkennung/bewertung-auslaendischer-berufsabschluesse-durch-diehandwerkskammer/?key=0&cHash=b3e89438f0e991c85d7f934b7ad7a18e laatste bezocht 28 september 2016.
319
Bundesministerium für Bildung und Forschung (anerkennung-in-deutschland), ‚Elektrotechnikermeister/in‘,https://www.anerkennung-indeutschland.de/tools/berater/de/berater/profile/404 laatst bezocht 28 september 2016.
320
Westdeutscher Handwerkskammertag, ‚Bewertung ausländischer Berufsabschlüsse durch die Handwerkskammer‘
‚https://www.whkt.de/beratung/anerkennung/bewertung-auslaendischer-berufsabschluesse-durch-diehandwerkskammer/?key=0&cHash=b3e89438f0e991c85d7f934b7ad7a18e laatste bezocht 28 september 2016.
321
Einheitlicher Ansprechpartner, ‚Verfahrensabwicklung über den EA NRW‘, https://www.nrw-ea.de/de/verfahrensabwicklung-ueber-den-ea-nrw laatst bezocht 28
september 2016.
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Indicator
8. Bestaan van een Assistance Centre

9. Toekenning erkenning
beroepskwalificaties

Ja
In aanbouw
Nee
Direct (algemeen stelsel of
automatische erkenning)
Na compensatiemaatregelen
Geen erkenning

Elektricien
Het Bundesinstitut für Berufsbildung is aangewezen conform Artikel
57b Rl. 2005/36.

Score
100

Het beroep ‘elektricien’ valt onder het stelsel van erkenning van 100
beroepservaring (vervat in artikel 17ff Richtlijn 2005/36): Voor
toestemming om de voorbehouden handelingen te mogen verrichten
zal een Handwerkskammer in eerste instantie uitgaan van de
322
beroepservaring als elektricien die de aanvrager kan overleggen.
Indien niet aan de vereisten met betrekking tot beroepservaring wordt
voldaan is het mogelijk om voor het algemene stelsel van erkenning te
gaan, waar een vergelijking maken tussen de eisen gesteld in de
Elektrotechnikermeisterverordnung en de kennis en vaardigheden
323
zoals deze blijken uit een buitenlands diploma.
Totaalscore: 550 punten

322

Zie bijlage IV, onder 37.
Westdeutscher Handwerkskammertag, ‚Bewertung ausländischer Berufsabschlüsse durch die Handwerkskammer‘
‚https://www.whkt.de/beratung/anerkennung/bewertung-auslaendischer-berufsabschluesse-durch-diehandwerkskammer/?key=0&cHash=b3e89438f0e991c85d7f934b7ad7a18e laatste bezocht 28 september 2016.
323
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Grensoverschrijdende samenwerking: Onderzoek naar
INTERREG-programma’s aan de Nederlandse grens
Dr. Mariska van der Giessen
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1. Aanleiding en achtergrond
In 2015 bestond het INTERREG programma van de EU 25 jaar. Op verschillende plekken binnen
het Europese en grensoverschrijdende circuit, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Open Days in
Brussel, werd hierbij stilgestaan.324 Het INTERREG A programma maakt sinds 2007 deel uit van de
Europese Territoriale Samenwerking (ETS) binnen het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO). Dit subsidieprogramma voor grensoverschrijdende samenwerking bestaat
sinds 1990 en bevindt zich inmiddels in haar vijfde subsidieperiode. Het INTERREG A programma
heeft tot doel om de grens als barrière tussen landen te overwinnen en de grensgebieden – door
het makkelijker maken en stimuleren van grensoverschrijdend samenwerken – economisch te
versterken. Dit kan worden gezien in een hele brede context, aangezien de initiatieven en
projecten die binnen INTERREG A worden gefinancierd een breed spectrum omvatten, van
sociaal-culturele initiatieven tot technologische-innovatieve projecten.325 In de afgelopen
programmaperiode (2007-2013) werden rond 6 miljard euro over 60 programma’s verdeeld.
Hiermee werden over heel Europa zo’n 6.000 projecten op het gebied van innovatie,
arbeidsmobiliteit, onderwijs, werk en gezondheid gefinancierd. Omwille van het belang van
grensoverschrijdende samenwerking werd het budget voor de huidige programmaperiode (20142020) verhoogd tot 6,6 miljard euro.326
Afbeelding 1 laat de groei en de ontwikkeling van het INTERREG programma zien. INTERREG werd
aanvankelijk als communautair initiatief voor grensoverschrijdende samenwerking binnen EFRO
opgezet. In de latere programmaperiodes werd INTERREG ook voor het stimuleren van
transnationale en interregionale samenwerking in de programma’s INTERREG B en C ingezet. Dit
resulteerde in een totaal volume van 10,1 miljard euro voor alle INTERREG programma’s (A,B en
C) in de periode 2014-2020.327

324

Committee of the Regions (2015) Open days 2015-Local Events. European Cooperation Day Events
Vgl. Giessen, van der (2014) Coping with Complexity. Cross-border cooperation between The Netherlands and
Germany/ www.interact.eu
326
Vgl. Europese Commissie, DG Regio (2015) Interreg: European Territorial Co-operation
327
In totaal gaat het in de periode 1014-2020 om 60 grensoverschrijdende INTERREG V A programma-gebieden aan 38
EU binnengrenzen met een totaal budget van 6,6 miljard euro EU middelen. Verder bestaan er nog 12 IPA programma’s
(programma’s voor “cross-border co-operation between candidate countries, potential candidate countries and EU
Member States”), 16 ENI Cross-Border programma-gebieden (programma’s voor EU grensgebieden met niet-EU
grensgebieden), 15 INTERREG B programma’s, het INTERREG Europe programma en netwerkprogramma’s zoals Urbact
III, Interact III en Espon (vgl. Europese Commissie, DG Regio (2014) IPA Cross-border Co-operation Programmes
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa/cross-border/ Europese Commissie, DG Regio (2014) Regional
development
co-operation
programmes
outside
the
EU
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/outside-the-eu/)
325
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Afbeelding 1: Ontwikkeling van het INTERREG programma 1990-2020328

2. Doelstelling onderzoek
In de vorige subsidie periode (2007-2013) vond veel discussie plaats over de noodzaak van een
vereenvoudiging van het algemene Europese Cohesie Beleid en wel op alle beleidsniveaus die
binnen Europese subsidieprogramma’s met elkaar samenwerken. De vijf structuur- en
investeringsfondsen (de zogenaamde ESI-fondsen)329 werden voorafgaand aan de huidige
programmaperiode veel meer op elkaar afgestemd, onder meer doordat de EU-verordeningen
voor deze fondsen werden gebundeld en hierdoor de “spelregels” aan elkaar werden aangepast.
De regels voor de vijf ESI-fondsen hebben een duidelijk verband met de Europa 2020-strategie.330
Verder zou de vernieuwing van het beleidskader ertoe moeten bijdragen dat de samenwerking en
coördinatie tussen de ESI-fondsen wordt versterkt. Daarnaast zou een betere vergelijkbaarheid
tussen de programma’s moeten ontstaan. De gemeenschappelijke bepalingen en regels voor de
ESI-fondsen zijn te vinden in Verordening (EU) 1303/2013. Naast deze verordening bestaan er nog
fonds-specifieke verordeningen. Voor het structuurfonds EFRO, waar het INTERREG programma

328

Europese Commissie, DG Regio (2015) Interreg: European Territorial Co-operation
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
329
De vijf ESI-fondsen zijn: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF),
het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). (vgl. Europese Commissie (2015) Europese Structuur- en investeringsfondsen
2014-2020: Officiële teksten en commentaar, pag. 8)
330
De Europa 2020 strategie betreft het “generen van slimme, duurzame en inclusieve groei in de EU, het verbeteren
van coördinatie, het zorgen van consistente uitvoering en het zo eenvoudig maken van de toegang tot ESI-fondsen voor
alle begunstigden.”(vgl. Europese Commissie (2015) Europese Structuur- en investeringsfondsen 2014-2020: Officiële
teksten en commentaar, pag. 8)
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deel van uitmaakt, geldt de Verordening (EU) Nr. 1299/2013 voor de programmaperiode 20142020.331
De herstructurering van het Europese Cohesie Beleid betrof in het verlengde ook het INTERREG V
A programma, zodat de drie hoofddoelstellingen van de verandering, concentratie,
vereenvoudiging en de oriëntatie op concrete resultaten, ook binnen het INTERREG V A
programma centraal kwamen te staan.
Dit onderzoek start met een vergelijking van de voortgang van INTERREG V A binnen de drie
programma-gebieden aan de Nederlandse grens met als meetdatum 1 augustus 2016. Er wordt
gekeken naar de praktische omzetting en het dagelijkse werk binnen INTERREG op het lokale en
regionale niveau. De meest opvallende, praktische verschillen in de dagelijkse procedures tussen
het voorafgaande INTERREG IV A en het huidige INTERREG V A staan in dit inventariserend
onderzoek centraal. In het verleden stegen met ieder nieuw INTERREG A programma (tot einde
van de INTERREG IV A periode in 2013) de klachten vanuit het werkveld over de toenemende
bureaucratie die met de uitvoering van het programma gepaard gaat.332 Veelal wees de vinger in
dit verband automatisch naar ‘Brussel’ en kreeg het programma het imago van “administratief
zwaar”, “moeilijk werkbaar” of “procedureel omslachtig”. Dit onderzoek wil onder andere nagaan
of het beschuldigende vingertje richting ‘Brussel’ voor het INTERREG V A programma terecht is,
vooral omdat de Europese Commissie al jaren bezig is om programma’s als INTERREG te
vereenvoudigen.333 In het kort wordt in het tweede deel van het onderzoek bekeken of de
regelgeving van INTERREG V A daadwerkelijk is vereenvoudigd en of hierdoor de doorvoering van
grensoverschrijdende projecten zijn vergemakkelijkt ten opzichte van het voorafgaande
programma. In het laatste gedeelte wordt bezien hoe het imago van het INTERREG V A
programma daadwerkelijk is. Zijn de negatieve klanken, die vooralsnog vooral uit de
programmaperiode INTERREG IV A voortkwamen, terecht?
Samenvattend worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
1.

Wat is de stand van zaken ten aanzien van het INTERREG V A programma binnen de
programma-gebieden aan de Nederlandse grens?
2. Waar liggen de belangrijkste verschillen in de doorvoering van het INTERREG V A
programma met de voorgaande programmaperiode?
3. Waar ligt de mogelijke oorzaak voor het negatief imago dat op het INTERREG programma
berust?

331

Vgl. Europese Commissie (2015) Europese Structuur- en investeringsfondsen 2014-2020: Officiële teksten en
commentaar, pag. 8/ Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013/
Verordening (EU) Nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013
332
Giessen, van der (2014) Coping with Complexity. Cross-border cooperation between The Netherlands and Germany
333
Vgl. Europese Commissie, DG Regio (2012) Simplifying Cohesion Policy for 2014-2020
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3. Definitie van het onderzoeksgebied
Dit onderzoek omhelst de gehele Nederlands-Duitse, Nederlands-Duits-Belgische en NederlandsBelgische grensgebieden en hanteert hierbij de geografische eenheid van de INTERREG A
programma-gebieden zoals in de handleiding van de grenseffectentoets (2016) is weergeven:
Het Duits-Nederlandse INTERREG V A programma-gebied van de Eems Dollard Regio, de EUREGIO,
de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord, het Duits-Nederlands-Belgische programmagebied Euregio Maas-Rijn en het INTERREG V A programma-gebied Vlaanderen-Nederland.334
4. Indicatoren
Het onderzoek maakt deel uit van de grenseffectentoets 2016 van ITEM. Een grenseffectentoets
wil laten zien hoe (veranderingen in) regionale, nationale of Europese regelgeving effect heeft op
bepaalde werkvelden, geografische gebieden of situaties in grensregio’s. Dit onderzoek kan als
een ex-post onderzoek worden beschouwd waarin de verandering van regelgeving binnen het
INTERREG programma (van INTERREG IV A naar INTERREG V A), die vanuit Europese, maar ook
van regionaal-nationale zijde zijn opgelegd centraal staan. Bij een grenseffectentoets als deze is
de veronderstelling dat regionale, nationale of Europese regelgeving de grensoverschrijdende
samenwerking zouden kunnen bevorderen of belemmeren.335
Hiertoe worden de volgende indicatoren gehanteerd:
Tabel 1: Doelstellingen- Benchmarks- Indicatoren van het Dossier INTERREG
Principes/Doelstellingen

Good practice/benchmark

Principes:
Euregionale

Functioneren van regionale
INTERREG V A programma’s.

samenwerkingsverbanden die met

Doelstellingen onderzoek:

behulp van het INTERREG A

1. Zichtbaar maken van

programma grensoverschrijdende
projecten ondersteunen.

positieve en negatieve

Doelstelling EFRO: Versterken van

INTERREG V A programma in

economische, sociale en territoriale

vergelijking met INTERREG IV
A.

cohesie door de voornaamste
regionale
onevenwichtigheden in de Unie
336
aan te pakken.
Doel grensoverschrijdende

veranderingen van het

Indicatoren
Ontwikkeling van Euregionale
governance structuren
Uitputting/ reservering van middelen
INTERREG V A (per 1-08-2016)
Aantal goedgekeurde projecten
INTERREG V A (per 1-08-2016)
Belangstelling voor INTERREG V (in
vergelijking met INTERREG IV)

2. Vergelijking van de

Gemiddelde tijd van eerste gesprek
tot aan goedkeuring

programma’s aan de

Samenwerking van de programma-

Nederlandse grens met
elkaar.

partners (in vergelijking met het
verleden)

samenwerking:

Procedures projectaanvragen

Gemeenschappelijke uitdagingen

Procedures projectdoorvoering

334

ITEM (2016) Het instrument grenseffecten beoordeling
ITEM (2016) Het instrument grenseffecten beoordeling
336
Vgl. Europese Commissie (2015) Europese Structuur- en investeringsfondsen 2014-2020: Officiële teksten en
commentaar, pag. 199
335
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Principes/Doelstellingen

Good practice/benchmark

Indicatoren

die in de grensregio's door de

Concrete verandering van

betrokkenen gezamenlijk zijn
vastgesteld aan te gaan en het

procedures in vergelijking met
INTERREG IV A

onbenutte groeipotentieel in

Concrete verandering van

grensgebieden te exploiteren,

regelementen in vergelijking met het
INTERREG IV A programma

waarbij tegelijkertijd het
samenwerkingsproces wordt

Imago van het INTERREG V A
programma

verbeterd met het oog op de
algehele harmonieuze ontwikkeling
337
van de Unie.

5. Methode en plan van aanpak
Dit inventariserende en vergelijkende onderzoek hanteert een kwalitatieve onderzoeksmethode.
Kwalitatieve interviews met een vooraf samengestelde vragenlijst zullen per programmagebied
worden gevoerd. De interviewpartners krijgen voorafgaand aan het gesprek de vragenlijst
opgestuurd en het gesprek vindt telefonisch of persoonlijk plaats.
De gesprekspartners per programma-gebied worden zowel op programma-niveau (bijv. leden van
het INTERREG projectmanagement, leden van het Comité van Toezicht en de Management
Autoriteiten) als ook op project-niveau (INTERREG projectcoördinatoren) bevraagd. De
gesprekpartners worden dusdanig geselecteerd dat er uit ieder programma-gebied met minimaal
twee personen wordt gesproken.
6. Inkadering huidige onderzoek mogelijkheden voor toekomstig onderzoek
Dit inventariserend onderzoek behelst van alle samenwerkende bestuurslagen binnen INTERREG
A vooral het lokale/regionale niveau. Binnen de wetenschappelijke literatuur wordt ten aanzien
van de Europese samenwerking binnen den ESI-fondsen, en in het bijzonder ook binnen het
INTERREG A programma, gesproken over een systeem van multi-level governance (MLG). In een
vervolgonderzoek zouden alle vertegenwoordigers van de vier verticaal en over de grens heen
horizontaal met elkaar samenwerkende bestuurs- en beleidslagen (lokaal, regionaal/provinciaal,
nationaal en Europees) een stem kunnen worden gegeven. Uitkomsten van het onderzoek
kunnen dan worden teruggekoppeld in termen van de relevantie van het gehanteerde
theoretische model.
De basisgegevens van de verschillende INTERREG V A programma-gebieden, zoals een vergelijking
van de grote van het gebied (km2, inwoneraantal), de geschiedenis van de euregionale
organisaties of de bestuursvormen, worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit
onderzoek vergelijkt alle drie genoemde programma-gebieden aan de Nederlandse grens in hun
dagelijkse praktijk en in hun voortgang in de implementatie. Uitleg over bepaalde aspecten van

337

Verordening (EU) Nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 (5)
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bestuurs- en organisatievormen van de programma’s die invloed hebben op bijvoorbeeld de
besluit- en afwikkelingsprocedures van projecten worden in de analyse duidelijk verklaard.
De analyse en de vergelijking van de verschillende gebieden met elkaar en de vergelijking met het
voorafgaande INTERREG IV A programma wordt aan de hand van de antwoorden uit de interviews
en de vergelijking van de programmadocumenten van de drie verschillende programma’s
doorgevoerd. De analyse kan niet worden beschouwd als een volledige verklaring voor de
geconstateerde veranderingen binnen de INTERREG V A programma-gebieden in vergelijking met
het INTERREG IV A programma en is geen volledige vergelijking van de vorderingen van de
verschillende programma’s met elkaar. Dit onderzoek geeft een indicatie over de stand van zaken
in de verschillende programma-gebieden en laat de belangrijkste veranderingen in de
doorvoering in vergelijking met INTERREG IV A zien.
Dit vergelijkend-inventariserend onderzoek kan als startschot voor een groter en een meer
aspecten omvattend onderzoeksproject worden gezien. Hierbij zouden bijvoorbeeld andere
INTERREG A programma-gebieden aan de Europese binnengrenzen met elkaar kunnen worden
vergeleken met als referentiekader de programma-gebieden aan de Nederlandse grens.
7. Uitvoering van het onderzoek
In augustus t/m oktober 2016 werden diepte-interviews met betrokkenen vanuit de drie
verschillende INTERREG V A programma’s aan de Nederlandse grens gevoerd (zie ook tabel 2). De
gesprekken duurden gemiddeld 2 uur en zijn aan de hand van een vooraf voor dit onderzoek
samengestelde vragenlijst afgenomen. De gesprekspartners kregen de interviewvragen minimaal
een week voor het gesprek toegestuurd en konden zich hierdoor op het gesprek voorbereiden.
In eerste instantie was het plan om een onderscheid te maken tussen de vragen en de
interviewpartners op programma- en project-niveau. Deze scheiding bleek in praktijk alleen voor
het Duits-Nederlandse programma-gebied te kunnen worden aangehouden, omdat hier een
splitsing in sub-programma-gebieden met een centraal beheer op programma-niveau wordt
gehanteerd. De andere twee programma-gebieden aan de Nederlandse grens kennen deze
indeling niet en hierdoor verdwijnt in de praktijk de grens van besluiten op programma- en
project-niveau. De scheiding van interviewpartners op project- en programma-niveau in het DuitsNederlandse programma-gebied nam niet weg dat er ook hier overlap in de verkregen informatie
ontstond, omdat vooral de programma-managers ook de vragen over het project-niveau konden
beantwoorden. Omgekeerd was dit niet het geval: De vragen over de algemene voortgang van het
programma zijn niet aan de projectcoördinatoren gesteld. Met de projectcoördinatoren
concentreerden de gesprekken zich op het dagelijkse werk van het coördineren en initiëren van
grensoverschrijdende projecten.
De analyse van dit onderzoek berust op de resultaten van de gesprekken, die waar nodig
onderbouwd zijn met verklaringen uit de programmadocumenten van de verschillende
programma’s.
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Tabel 2 geeft aan met welke personen er van welk gebied is gesproken. Sommige programmamanagers begeleiden ook projecten en hebben een dubbele rol binnen een programma (zie
column twee). De namen van de geïnterviewde personen liggen bij de auteur. Het was veelal de
wens van de geïnterviewde personen om niet met naam te worden genoemd. Om die reden
verwijst de analyse onder naar de gecodeerde gesprekken.
Tabel 2: Gevoerde gesprekken in de periode van augustus-oktober 2016
Programma-gebied

Niveau

Datum

Codering

Duits-Nederlands programmagebied

programma-niveau

30-08-2016 DNLinterview1

Duits-Nederlands programmagebied

project-niveau

30-08-2016 DNLinterview2

Duits-Nederlands programmagebied

programma- en project-niveau

01-09-2016 DNLinterview3

Duits-Nederlands programmagebied

programma- en project-niveau

06-09-2016 DNLintveriew4

Belgisch-Nederlands-Duits
programma-gebied

programma- en project-niveau

24-08-2016 EMRinterview5

Belgisch-Nederlands-Duits
programma-gebied

Programma-niveau

06-10-2016 EMRnterview6

Vlaanderen-Nederland

Programma-niveau

30-09-2016 InterviewNLVlaan7

Vlaanderen-Nederland

programma-en project-niveau

14-10-2016 InterviewNLVlaan8

8. Resultaten en analyse
8.1.
Ontwikkeling van Euregionale governance-structuren
De programma-gebieden waarbinnen INTERREG A wordt toegepast, zijn over de verschillende
programmaperioden groter geworden, doordat de gebieden waarin INTERREG A subsidie mag
worden verstrekt werden uitgebreid. Bovendien werden de INTERREG A gebieden door heel
Europa stapsgewijs met elkaar werden samengelegd.
Zo werkten sinds het begin van INTERREG III A in het jaar 2000 de drie Duits-Nederlandse
programma-gebieden – de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord – reeds
samen in een gemeenschappelijk programma-gebied. In INTERREG IV A (2007-2013) werd dit
gebied nog groter, nadat de Eems Dollard Regio werd toegevoegd.338 Dit gebied werkt in
INTERREG V A nog steeds samen in het gezamenlijke Duits-Nederlandse INTERREG V A
338

Vgl. Giessen, van der (2014) Coping with Complexity. Cross-border cooperation between The Netherlands and
Germany
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programma, waarin een Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat het gemeenschappelijke
Comité van Toezicht met betrekking tot de programma-goedkeuringen en -voortgang
ondersteund. Aangezien de vier voormalig apart van elkaar opererende programma-gebieden nu
binnen een grote programma-regio samenwerken, wordt binnen dit gezamenlijke programmagebied met vier regionale sub-programma-gebieden gewerkt. De doelstellingen en de basis van
de vier regionale sub-programma’s zijn uniform. Echter bestaan er verschillende werkwijzen in de
sub-programma-gebieden bijvoorbeeld met betrekking tot de aanvraagperiode van projecten.339
Het gebied van het INTERREG programma van de Euregio Maas-Rijn is over de
programmaperioden heen niet met een ander INTERREG gebied samengevoegd.
Het gebied van het INTERREG programma Vlaanderen-Nederland is in de loop van de
programmaperioden, net als het Duits-Nederlandse programma-gebied gewijzigd. In INTERREG II
A kende dit grensgebied nog twee programma-gebieden, te weten het Benelux Middengebied en
het programma-gebied van de Euregio Scheldemond. In INTERREG III A bestond er officieel nog
maar een enkel, gezamenlijk programma-gebied met twee regionale stuurgroepen voor het
goedkeuren van projecten en twee regionale secretariaten. In INTERREG IV A werden de gebieden
geheel bij elkaar gevoegd en bestonden er geen sub-programma’s meer. Het INTERREG V A
programma-gebied wordt nu los van de (voormalige) Euregio ’s aan de Vlaams-Nederlandse grens
door een Gemeenschappelijk Secretariaat beheerd. De Euregio Benelux Middengebied bestaat in
zijn geheel niet meer. De Euregio Scheldemond is er nog wel.340
Zoals boven uitgelegd, is de Duits-Nederlands programma-regio INTERREG V A een
gemeenschappelijk programma-gebied met vier verschillende regionale sub-programma’s, die
ieder worden beheerd door een regionaal programma-management. Deze zijn gevestigd bij de
verschillende Euregio’s maar gaan in INTERREG V A nog onafhankelijker van de Euregio’s dan in de
INTERREG IV A periode te werk. De splitsing van Euregio’s en regionaal programma-management
maakt het mogelijk, dat de Euregio’s zelf ook leadpartner of partner in INTERREG projecten
kunnen zijn – bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in de zogenaamde kaderprojecten.
Kaderprojecten zijn projecten, waar een Euregio leadpartner is. In een kaderproject kunnen door
vereenvoudigde goedkeuringsprocedures kleinere deelprojecten worden gerealiseerd. De vier
regionale programma-gebieden in het Duits-Nederlandse INTERREG V A programma hanteren
verschillende namen voor deze project constructies zoals Dachprojekte (Eems Dollard Regio) of
Rahmenprojekte/Kaderprojecte (EUREGIO, Euregio Rijn-Waal).341 Maar ook in andere INTERREG
projecten kunnen Euregio’s als (lead)partner optreden. Dit wordt niet in alle drie INTERREG A
programma-gebieden gedaan. In het gebied Vlaanderen-Nederland neemt de Euregio
Scheldemond deze positie bijvoorbeeld niet in. De Euregio Scheldemond is geen rechtspersoon en
kan daarom als zodanig geen aanvragen in INTERREG op eigen titel indienen.342 343 In het INTERREG
339

Vgl. DNLinterview4
InterviewNLVlaan8
341
DNLinterview2
342
De Euregio Scheldemond is een samenwerking tussen provinciebesturen met het doel om de provinciebesturen in
hun alledaagse werkzaamheden bij elkaar te brengen. In het gebied van de voormalige Euregio Benelux Middengebied
340
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V A programma-gebied Euregio Maas-Rijn zal de Stichting Euregio Maas-Rijn een People to People
kaderproject voor de doorvoering kleinschalige deelprojecten indienen.344
8.2.
Programmavoortgang INTERREG V A
Projecten die binnen de INTERREG V A worden ingediend door de aanvragende partijen moeten
altijd passen binnen de door de programmapartners vastgestelde prioriteiten of zogenaamde
Prioritaire Assen (PA). De prioriteiten die de programma’s voor de periode van INTERREG V A aan
de Nederlandse grens hebben bepaald, oriënteren zich naar de Europese kaders van de Europa
2020-strategie die slimme, duurzame en inclusieve groei stimuleert.345 De Provincie Limburg vatte
de ambitie Europa 2020, waaraan de priorisering van de drie INTERREG V A programma’s ten
grondslag ligt als volgt samen:
“De Europa2020 strategie zet in op kennis, innovatie en onderwijs (slimme groei), maar
ook op een duurzaam en efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen (groene groei)
met het oog op meer werkgelegenheid en maatschappelijk cohesie (inclusieve groei). Met
Europa2020 als integrale benadering wil de Europese Commissie de grote
maatschappelijke uitdagingen van deze tijd effectief aanpakken: grondstoffenschaarste,
vergrijzing, klimaatverandering, groeiende energie- en voedselbehoefte, dichtslibbende
wegen en sterke internationale concurrentie. Deze ontwikkelingen hebben grote impact
op de concurrentiekracht van de regio.”346
De samenwerkingsprogramma’s worden voor de start van implementering bij de Europese
Commissie ingediend en door de Commissie goedgekeurd. In de samenwerkingsprogramma’s
wordt ingezoomd op de eigenschappen van de regio waar het programma zal worden
geïmplementeerd en hierdoor verschillen de benoeming van de prioriteiten lichtelijk van elkaar.
De indeling van de prioriteiten en prioritaire assen moet binnen de boven verklaarde op Europees
niveau geformuleerde EU 2020-strategie passen. Als gevolg daarvan ligt de focus voor de periode
van 2014-2020 op de drie hoofdpijlers: slimme, duurzame en inclusieve groei.347
Het Duits-Nederlandse programma kent twee prioriteiten: Prioriteit 1: ‘Versterking van
onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie’ en Prioriteit 2: ‘Sociaal-culturele en
bestaat dit soort samenwerking ook nog, maar is niet meer formeel benoemd in een afgebakend Euregiogebied.
(InterviewNLVlaan8)
343
Meer informatie over Euregio Scheldemond www.euregioscheldemond.be . Een kort overzicht van alle Euregio’s is
de o.a. te vinden op https://www.europadecentraal.nl/onderwerp/grensoverschrijdende-samenwerking/euregios/.
344
Informatie uit deze alinea berusten grotendeels op de vergelijking van de goedkeurde projecten(lijsten). Opgevraagd
bij de verschillende programma-secretariaten en gevonden op www.deutschland-niederland.eu, www.
www.grensregio.eu en www.interregemr.eu./ InterviewNLVlaan8/ EMRinterview6
345
Vgl. Europese Commissie (2010) Mededeling van de Commissie Europa 2020. Een strategie voor slimme, duurzame
en inclusieve groei.
346
Provincie Limburg (2012) Position Paper Provincie Limburg (NL) inzake programmagebieden INTERREG V A 20142020, pag. 8
347
Vgl. INTERREG Deutschland-Nederland (2015) INTERREG Deutschland Nederland Samenwerkingsprogramma 20142020 pag. 4-24/ INTERREG Vlaanderen-Nederland (2015/2016) Publieksversie Samenwerkingsprogramma INTERREGVlaanderen-Nederland, pag. 3-53/ INTERREG Euregio Maas-Rijn (2016) INTERREG V-A Euregio Maas-Rijn 2014-2020 pag.
4-9
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territoriale cohesie’. De budgetten binnen het programma werden voor de start indicatief
verdeeld, waarbij rond 61,1% voor projecten binnen Prioriteit 1 en 32,9% voor projecten binnen
Prioriteit 2 werden gereserveerd.348
INTERREG V A binnen de Euregio Maas-Rijn heeft vier Prioritaire Assen (PA) bepaald met de
volgende omschrijvingen en de indicatieve procentuele verdeling van de EFRO/INTERREGbijdrage:
PA 1 ‘Innovatie 2020’ (rond 34,4%);
PA 2 ‘Economie 2020’ (rond 20,8%);
PA 3 ‘Sociale inclusie en opleiding’ (rond 20,23 %) en
PA 4 ‘Territoriale ontwikkeling’ (rond 18,5%).349
Het programma Vlaanderen-Nederland kent ook vier prioritaire assen met een indicatieve
procentuele verdeling van het EFRO/INTERREG budget:
PA 1 ‘Slimme groei (innovatie)’ (40%);
PA 2 ‘Duurzame groei (energie)’ (22%);
PA 3 ‘Duurzame groei (milieu en hulpbronnen)’ (22%) en
PA 4 ‘Inclusieve groei (arbeidsmobiliteit)’ (10%).350
Aangezien de programma’s verschillend snel werden goedgekeurd door de Europese Commissie
en doordat de programma-partners onderling sneller of minder snel tot gezamenlijke
subsidierichtlijnen konden komen, zijn de programma’s op verschillende tijdstippen begonnen
met het goedkeuren van projecten.
Het programma voor de Duits-Nederlandse regio werd als eerste goedgekeurd en het zou kunnen
dat daardoor tot de meetdatum van 1 augustus 2016 hier in vergelijking ook de meeste projecten
zijn goedgekeurd. In totaal zijn er in dit programma-gebied 65 projecten goedgekeurd. In totaal
zaten 20 projecten op het meetmoment nog in de “pipeline” met een reële kans op goedkeuring.
Hier moet echter worden gezegd dat dit maar een indicatie kan zijn en er maandelijks nieuwe
projecten bijkomen. Met projecten in de “pipeline” worden projecten bedoeld die al langer met
minimaal een van de projectcoördinatoren van het Duits-Nederlandse programma-gebied in
gesprek zijn en die conform de projectcoördinatoren uitzicht hebben op reële goedkeuring omdat
ze aan de subsidierichtlijnen voldoen en omdat er positieve signalen vanuit de

348

6% van het totale Duits-Nederlandse INTERREG V A programma is geserveerd voor Technische Bijstand (INTERREG
Deutschland-Nederland (2015) INTERREG Deutschland Nederland Samenwerkingsprogramma 2014-2020, pag. 21)
349
e
Er is nog een 5 PA in het programmadocument mee opgenomen: PA 5 Technische Bijstand voor de algemene
administratie van het programma. Omgerekend vallen bijna 6% van de totale EFRO bijdrage op deze PA 5 (vgl.
INTERREG Euregio Maas-Rijn (2016) INTERREG V-A Euregio Maas-Rijn 2014-2020, pag. 4)
350
Ook in dit programma is 6% van het totale EFRO/INTERREG budget gereserveerd voor de Technische Bijstand (Vgl.
INTERREG Vlaanderen-Nederland (2015/2016) Publieksversie Samenwerkingsprogramma INTERREG-VlaanderenNederland, pag. 4 en pag. 13).
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cofinancieringspartijen is vernomen.351 Volgens het programmamanagement van het DuitsNederlands programma is van het totale budget aan EU middelen van rond 222 miljoen euro al
124 miljoen euro gecommitteerd. Dit is een totaal gecommitteerd budgetomvang van 251 miljoen
euro en komt neer op een gecommitteerd percentage van de EU-middelen van 65,2%.352
In vergelijking met de vorige programma periode van INTERREG kan voor de Duits-Nederlandse
regio worden gezegd dat twee jaar naar start de committering van het budget niet heel veel
afwijkt. INTERREG IV A had alleen meer moeite met de uitbetaling van middelen aan de projecten
waardoor de uitbetaling in die periode iets achter lag in vergelijking met de huidige
programmaperiode.353
Ten aanzien van het Duits-Nederlands programma-gebied werd in meerdere interviews duidelijk
naar voren gebracht, dat de vertraagde start van de goedkeuring van projecten binnen het DuitsNederlandse INTERREG V A programma niet aan de nieuwe Europese regels voor het toekennen
van subsidies lag. De vertraagde start in de goedkeuringen van projecten in INTERREG V A is terug
te voeren op de langere afstemmingsprocedures, die aan het begin van de nieuwe
programmaperiode tussen de betrokken programma-partners bestonden.354
In het Nederlands-Duits-Belgisch programma-gebied van de Euregio Maas-Rijn is er voor de
looptijd van INTERREG V A een totaal EU-budget van 96 miljoen euro gereserveerd dat door
cofinanciering wordt aangevuld tot een totaal programma-budget van rond 140 miljoen Euro. Tot
de meetdatum van 1 augustus 2016 zijn in dit programma-gebied 14 projecten goedgekeurd met
een totaal gecommitteerd volume van 59 miljoen Euro, waarvan rond 29 miljoen euro EUmiddelen zijn. Hiermee zijn in totaal rond 42% van het gehele programma-budget vastgelegd.
Naar inschatting van het programma-management zijn 14 projecten-aanvragen op het moment in
voorbereiding en zouden binnen een half jaar kunnen worden goedgekeurd.355 De reden voor de
vertraging van de goedkeuring van de projecten binnen dit gebied ligt vooral in de samenwerking
van de programma-partners en aan “(d)e structuur en regelgeving rond het programma (..) (die)
nog onvoldoende uitgekristalliseerd (was).”356 Volgens een van de respondenten uit dit
programmagebied lagen voornamelijk de Lidstaten aan de basis voor die moeilijke samenwerking
tussen de programma-partners.357
Binnen het gebied Vlaanderen-Nederland zijn er rond 153 miljoen euro aan INTERREG middelen
gereserveerd. Door de goedkeuring van 30 projecten zijn al bijna 55% van de middelen
gecommitteerd. Er bevinden zich op dit moment nog negen projecten, die grote kans maken om
binnen een half jaar te worden goedgekeurd, in voorbereiding.358 Uit de gevoerde gesprekken in
dit gebied bleek dat het de verordeningen van de Europese Commissie voor INTERREG V A per
351

Vgl. DNLinterview1/ DNLinterview4
Vgl. Programmadocument Duits-Nederlands programma, pag. 53/ DNLinterview1
353
Vgl. DNLinterview1/ DNLinterview4
354
Vgl. DNLinterview1
355
EMRinterview6
356
EMRinterview5/ EMRinterview6
357
EMRinterview5
358
InterviewNLVlaan8
352
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saldo tot een verlichting van het programma hebben geleid in vergelijking met de verordeningen
waaraan het INTERREG IV A programma ten grondslag lag.359 De onderstaande tabel is een
overzicht van de data die tijdens de gesprekken werden genoemd en die uit de
programmadocumenten van de verschillende programma’s kunnen worden vernomen.
Tabel 3: Overzicht samenvatting programmavorderingen (meetdatum 1 augustus 2016) 360
INTERREG programmagebied
Duits-Nederlands
programma-gebied
Nederlands-Belgisch-Duits
programma-gebied EMR
Programma-gebied
Vlaanderen-Nederland

aantal goed- totaal
totaal
gekeurde
programma- budget EUprojecten
budget
middelen
444 miljoen
euro
140 miljoen
14
euro
305 miljoen
30
euro
65

222 miljoen
euro
96 miljoen
euro
153 miljoen
euro

gecommitteerd
totaal budget

vastgelegd
EU-budget

251 miljoen
euro

124 miljoen
euro
29 miljoen
euro
80 miljoen
euro

59 miljoen euro
167 miljoen
euro

procentueel
gecommitteerd
programmabudget
65,20%
42%
54,84%

8.3.
Inhoudelijke analyse
De in de tabel 1 genoemde onderzoeks-indicatoren “gemiddelde tijd van eerste gesprek tot aan
goedkeuring”, “samenwerking van de programma-partners (in vergelijking met het verleden)”,
“procedures projectaanvragen” en “procedures projectdoorvoering” worden in dit deel van de
analyse nader bekeken. Er wordt waar mogelijk een terugkoppelende vergelijking gemaakt naar
de voorafgaande programmaperiode van INTERREG IV A, zodat aan de ene kant een vergelijking
tussen de huidige programma’s mogelijk is en aan de andere kant een vergelijking met de vorige
programmaperiode kan worden gemaakt. De vergelijking met het voorafgaande
programmaperiode? en hiermee de nadere bespreking en uitwerking van de indicatoren
“concrete verandering van procedures in vergelijking met INTERREG IV A” en “concrete
verandering van regelementen in vergelijking met IV A” zal in het analysedeel 8.3.2 “Nieuwe
structuren en werkwijzen INTERREG V A” worden behandeld.

8.3.1. Vergelijking van programmastructuren INTERREG V A tussen de verschillende
gebieden
In tegenstelling tot de andere gebieden kent INTERREG binnen het Duits-Nederlandse
programma-gebied vier regionale sub-programma-gebieden. Hierbinnen maakt men een verschil
tussen besluiten op programma- en project-niveau. Programmabesluiten worden genomen in het
gemeenschappelijke Comité van Toezicht, dat het gehele programma-gebied beheerd en waarvan
alle programma-partners deel van uitmaken. Projectbesluiten en -goedkeuringen worden
genomen binnen de vier regionale stuurgroepen, waarin vertegenwoordigers van de programmapartners per regionaal gebied een zetel hebben.

359

InterviewNLVlaan7/ InterviewNLVlaan8
Voor Technical Assistance resp. Technische Bijstand wordt in alle drie programma-gebieden 6% van het gehele
programmabudget begroot. Technische Bijstand wordt in deze tabel als een van de projecten geteld en het bedrag dat
voor de Technische Bijstand is gereserveerd is in deze tabel mee ingerekend (zie ook voetnoten 25, 26 en 27).
360
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De gebieden Euregio Maas-Rijn en het Vlaams-Nederlandse gebied kennen dit onderscheid niet.
In deze programma’s worden besluiten die de projecten/ projectaanvragen en die het programma
betreffen door het Comité van Toezicht (CvT) genomen en er bestaan geen extra (regionale)
stuurgroepen.361
Binnen het gebied Vlaanderen-Nederland wordt de rol die het CvT zowel op het niveau van
project-besluiten zoals ook op niveau van programmabesluiten vervult, duidelijk onder andere
door de omschrijving (zie onder) dat het CvT in 2011 is begonnen met de voorbereiding van het
nieuwe programma INTERREG V A in het gebied Nederland-Vlaanderen.362 Dit maakt duidelijk dat
het CvT op programma-niveau werkt. Maar ook werkt het CvT op project-niveau, dit wordt
duidelijk in de “leidraad aanvraag” waarin staat: “Deze leidraad is opgesteld voor
projectaanmeldingen die groen licht hebben gekregen van het Comité van Toezicht en uitgewerkt
kunnen worden tot een complete aanvraag”.363
De rol van het CvT binnen het INTERREG Euregio Maas-Rijn-programma is vergelijkbaar met die in
het gebied Nederland-Vlaanderen. Het CvT heeft in dit programma-gebied de taak van het toezien
op beheer en doorvoering van het programma.
Zonder dat de onderstaande beschrijving volledig is, wordt hier een kleine schets van de
verschillende goedkeuringsprocedures van projecten in de verschillende programma-gebieden
gegeven:
Waar het Duits-Nederlandse programma-gebied werkt met de mogelijkheid tot indiening van
projecten op ieder tijdstip van het programma, werkt het programma Vlaanderen-Nederland met
projectoproepen, waarbij het CvT beslist over de datum, vorm en inhoud. Het Duits-NederlandsBelgisch gebied werkt ook met generieke oproepen van projectvoorstellen. Deze geven aan
wanneer projectvoorstellen kunnen worden ingediend en aan welke specifieke voorwaarden deze
moeten voldoen.364
Voorafgaand aan de oproep voor projectaanvragen vinden in de gebieden Vlaanderen-Nederland
en de Euregio Maas-Rijn wel persoonlijke adviesgesprekken plaats.365 Dit gebeurt ook voor de
indiening van de aanvragen op ieder mogelijk tijdstip in het Duits-Nederlandse gebied.366
Alle drie programma-gebieden maken gebruik van den digitaal systeem waarin de aanvragen
moeten worden ingediend. De verschillende programma- en projectpartners hebben toegang tot
de aanvragen en kunnen de desbetreffende status van de aanvraag zien. In welke mate de
programma-partners de digitale systemen in kunnen zien of toegang hebben tot de data, verschilt
361

Vgl. DNLinterview1/ EMRinterview5/ InterviewNLVlaan7/ InterviewNLVlaan8
INTERREG Vlaanderen-Nederland (2015/2016) Publieksversie Samenwerkingsprogramma INTERREG-VlaanderenNederland, pag. 52f.
363
INTERREG Vlaanderen-Nederland (2015/2016) Leidraad aanvraag, pag. 1
364
INTERREG Euregio Maas Rijn (2016) INTERREG V-A Euregio Maas-Rijn 2014-2020, pag. 12/ INTERREG VlaanderenNederland (2015/2016) Publieksversie Samenwerkingsprogramma INTERREG-Vlaanderen-Nederland, pag. 49f./
InterviewNLVlaan8
365
Vgl. EMRinterview5/ InterviewNLVlaan7
366
Vgl. DNLinterview4
362
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per programma. Ook zijn de digitale programma’s niet uniform. Sommige programma-gebieden
werken al langer met een digitaal systeem (het Duits-Nederlandse programma), andere in de
INTERREG V A periode voor het eerst. In het Nederlands-Belgisch-Duitse programma-gebied is het
elektronisch managementsysteem pas opgestart nadat de eerste projecten in INTERREG V A al
waren goedgekeurd. Het INTERREG gebied Vlaanderen-Nederland werkt met een systeem met de
naam E-loket, het Nederlands-Duits INTERREG- programma met InterDB en het INTERREG
programma Maas-Rijn met het eMS-systeem. De systemen zijn deels ontleend aan de opbouw en
inhoud van het algemeen door INTERACT ter beschikking gestelde digitale systeem voor
projectaanvragen. Omdat het door INTERACT ter beschikking gestelde systeem vrij algemeen is
hebben de programma-gebieden aan de Nederlandse grens eigen programma’s ontwikkeld
waarin elementen van het INTERACT-systeem zijn overgenomen.367
In het gebied Vlaanderen-Nederland worden aanvragen in eerste instantie door het
Gemeenschappelijk Secretariaat Vlaanderen-Nederland (gevestigd in Antwerpen) beoordeeld en
van een gemotiveerd advies voorzien, waarna de programma-partners een gemotiveerd besluit
nemen.368 Dit programma-gebied werkt met een tweetrapsprocedure. De projectaanvrager meldt
het projectvoorstel door een projectschets in het digitale E-loket-systeem aan, waarbij het CvT in
aansluiting bepaalt of de aanmelding verder kan worden uitgewerkt tot een volledige aanvraag.
Het CvT wordt voor deze initiële beoordeling geadviseerd door een ambtelijk gremium, dat uit
dezelfde partijen bestaat als het CvT. In dit gremium geven (hoge) ambtenaren feedback vanuit
hun eigen vak afdelingen. Met een positief besluit mag de aanvrager in een tweede stap de
aanvraag verder uitwerken en wordt deze aanvraag weer door het Gemeenschappelijk
Secretariaat in ontvangst genomen en vervolgens getoetst aan de subsidiecriteria van het
programma. Het CvT besluit uiteindelijk over de goedkeuring. In totaal moet men vaak met een
totale aanvraagtijd van ongeveer 1 jaar rekenen.369
In het INTERREG V A programma-gebied van de Euregio Maas-Rijn, speelt de Management
Autoriteit, ondersteund door het Gemeenschappelijk Secretariaat, een centrale rol in de
goedkeuringsprocedure. Uiteindelijk beslist ook in dit programma-gebied het CvT over de goed te
keuren projecten.370 De gemiddelde tijd tot aan de goedkeuring van de projectaanvragen is ook
hier moeilijk te bepalen. In het programmadocument van het Nederlands-Belgisch-Duits
programma wordt een tijdspad van maximaal 6 maanden voor de goedkeuring gereserveerd voor
de tijd van indiening projectschets tot indiening van een aanvraag tot goedkeuring van de
aanvraag. Hierbij is de voorbereidingstijd voor de uitwerking van een projectschets buiten
beschouwing gelaten, die meerdere maanden in beslag neemt.371
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Vgl. DNLnterview1
INTERREG Vlaanderen-Nederland (2015/2016) Publieksversie Samenwerkingsprogramma INTERREG-VlaanderenNederland, pag. 49 en pag. 52
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Vgl. InterviewNLVlaan7/ InterviewNLVlaan8
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EMRnterview5/ INTERREG Euregio Maas-Rijn (2016) INTERREG V-A Euregio Maas-Rijn 2014-2020, pag. 12
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Vgl. EMRinterview5/ INTERREG Euregio Maas-Rijn (2016) INTERREG V-A Euregio Maas-Rijn 2014-2020, pag. 12
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Binnen het Duits-Nederlands gebied besluit het CvT niet over alle projecten, maar buigt zich het
CvT vooral over procedures en de voortgang van het programma zelf. Het Gemeenschappelijk
INTERREG-Secretariaat dat de vier regionale sub-programma-gebieden met elkaar verbindt en als
organisator van het CvT kan worden beschouwd, heeft met de meeste projecten en de besluiten
rondom projecten weinig van doen. Het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat en het
gemeenschappelijke CvT concentreren hun werkzaamheden op de toezicht van de algemene
voortgang van het programma, de afstemming en communicatie tussen de regionale
programma’s en onder ander ook op de communicatie met de Europese Commissie.372
Maar ook binnen het Duits-Nederlandse programma-gebied bestaan er variaties in de
goedkeuringsprocedures tussen de vier regionale programma’s. Zo zijn er sub-programmagebieden zoals het regionale management van de euregio-rijn-maas-noord die ieder projectidee
als een van de eerste stappen in de aanvraagprocedure toetsen op regionaal draagvlak: De
projectschetsen moeten worden gepresenteerd aan een gremium van burgermeesters die de
leden van de organisatie euregio rijn-maas-noord vertegenwoordigen om te zien of het
projectidee impact zou kunnen hebben op de regio. Pas in de vervolgstappen wordt gekeken of
aan alle subsidie-eisen wordt voldaan en of er voor het betreffende projectplan (nationale)
cofinanciering ter beschikking zou kunnen staan. Binnen andere programma’s wordt een andere
goedkeuringsweg gehandhaafd, bijv. het programma-management van de Euregio Rijn-Waal: Hier
wordt een projectaanvraag een projectcoördinator zo ver voorbereidt dat het inhoudelijk en
technisch aan de programma-eisen voldoet. Dit gebeurt door gesprekken met de leadpartner, het
bespreken van aanvragen in de zogenaamde Technische Overleg en het bijsturen van projecten
indien niet aan de subsidie-eisen en de eisen van de beoogde (nationale en/of provinciale) co
financiers wordt voldaan. Pas in een vervolgstap legt men het uitgewerkte project aan de
mogelijke (nationale en/of provinciale) co financiers en aan de beslissers van de regionale
stuurgroep (waar ook de Euregio zelf met zijn lid gemeenten één van de stemmen heeft) voor.373
Doordat de goedkeuringsprocedures binnen het Duits-Nederlandse INTERREG programma-gebied
van elkaar verschillen is het moeilijk om een gemiddelde aanvraagtijd aan te geven. Volgens de
geïnterviewde personen moet er een gemiddelde tijd van 1 jaar worden gereserveerd vanaf het
eerste gesprek tot aan de goedkeuring van het project in de regionale stuurgroep, waarbij ook
hier sterke verschillen bestaan tussen kortere procedures van 6 maanden tot veel langere
aanvraagprocedures. Hoe lang uiteindelijk de goedkeuringsprocedure duurt, ligt aan veel factoren
die zowel de werkwijze van het regionale programma-management betreffen als ook de
inhoudelijke aspecten van de projectaanvragen, het voldoen aan de subsidie-eisen, de gesprekken
met de mogelijke partners en co financiers enz..374
Voor alle gebieden geldt dat de projectaanvragers zich eigenlijk niet hoeven te bemoeien met de
interne procedures van goedkeuringen van de verschillende programma’s. Zij worden begeleid
372
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door een regionaal programma-management (Duits-Nederlands gebied) of door de
(Gemeenschappelijke) Secretariaten. In totaal komt het erop neer dat de ingediende projecten
aan de subsidie-eisen en aan de wensen van de (nationale en/ provinciale) co financiers moeten
voldoen om te worden goedgekeurd. Er wordt door alle programma’s naar een zo kort mogelijke
weg van goedkeuring gestreefd.
Vergelijkt men in het Duits-Nederlands programma-gebied de toetsing van de aanvragen tussen
het INTERREG IV A en het INTERREG V A programma, dan kan men vaststellen dat deze niet
wezenlijk simpeler is geworden. Inhoudelijk gezien zijn de aanvragen overzichtelijker geworden.
Zo is bijvoorbeeld de inschatting van de geplande kosten in de projectaanvragen vergemakkelijkt
door de invoering van de overheadkosten en de indeling van de personeelskosten in vijf
verschillende groepen van uurtarieven. De aanvrager neemt hierbij de inschaling van de in het
project in te plannen personen zelf in handen en hoeft hiervoor bijvoorbeeld niet meer hun
loonstroken in te dienen zoals in de INTERREG IV A programma-periode het geval was.375
Doordat het Duits-Nederlandse programma met twee prioriteiten en met Strategische Initiatieven
(kaderprojecten) werkt, heeft men voor deze strategische initiatieven en voor projectaanvragen
in Prioriteit 1 (Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied)
in de goedkeuringsprocedure een extra goedkeuringsstap in de vorm van een Innovatie Overleg
ingebouwd. Dit Innovatie Overleg is een overleg dat gezamenlijk voor alle vier sub-programma’s
plaatsvindt. Deelnemers zijn alle programma-partners en in dit overleg worden positieve of
negatieve aanbevelingen uitgesproken en suggesties voor wijzigingen of aanpassingen gegeven.376
Op basis van de antwoorden verkregen tijdens de interviews en informatie vanuit de
verschillende programma-documenten kan worden gesteld dat de procedures voorafgaand aan
de goedkeuring van projectvoorstellen binnen de drie programma-gebieden duidelijk van elkaar
verschillen. De voorbereiding van projecten en zelfs de manier waarop de besluitvorming tot
stand komt vinden in de verschillende programma-gebieden op verschillende niveaus plaats.

8.3.2. Nieuwe structuren en werkwijzen in INTERREG V A
Binnen dit deel van de analyse worden de veranderingen van de drie programma-gebieden tussen
INTERREG IV A en INTERREG V A in hun praktische doorvoering nader bekeken. Omdat de
werkwijze van de programma’s in detail van elkaar verschilt, worden hier alleen de meest
opvallende veranderingen, die in de gesprekken per programma-gebied werden genoemd,
verklaard. Waar het vorige deel van de analyse vooral aan de hand van projectgoedkeuringen de
verschillende structuren van de programma’s liet zien, concentreert dit deel van de analyse zich
vooral op veranderingen met betrekking tot de projectvoortgang, de projectafrekeningen,
projectrapportage en projecttoetsingen. Tijdens de gesprekken werd de gesprekspartners
gevraagd om vanuit zijn of haar arbeidservaring de meest significante vereenvoudigingen binnen
de huidige programmaperiode te noemen. De simplificeringen vanuit EU-zijde kunnen worden

375
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nagegaan in de EU verordeningen voor de programmaperiode 2014-2020 en in documenten
rondom der vereenvoudiging van de programmaperiode 2014-2020 in vergelijking met de vorige
periode.377 Voor deze analyse zullen de officiële bewoordingen uit de EU verordeningen voor een
groot deel niet worden geciteerd, maar zal worden geconcentreerd op de dagelijkse procedure
van de Nederlandse INTERREG V A programma’s.
Bekijkt men de lijst van de 65 reeds goedgekeurde projecten in het Duits-Nederlandse INTERREG
V A programma-gebied, dan valt op dat veel van de projectdragers ook al in INTERREG IV A en III A
(mogelijk ook in INTERREG II) al projecten hebben gerealiseerd. Echter, men vindt ook
projectleadpartners die voor het eerst de rol als leadpartner in een project hebben ingenomen.
Wel hebben deze nieuwe leadpartners vaak al INTERREG-ervaring in voorafgaande programma’s
opgedaan, door als partner in een project of in meerdere projecten deel te nemen. Nieuwe
projectpartners zijn ook in de INTERREG V A programmaperiode te vinden. Dit laat zien dat de
groep van organisaties, bedrijven en instellingen, die in het programma participeren groeiende is.
Ervaren partners en projectdragers nemen hierbij vaak onervaren partijen mee in hun
projectaanvragen.378
Uit de gesprekken binnen het Duits-Nederlandse programma-gebied werd duidelijk dat de
procedures voor de doorvoering en administratie van projecten deels makkelijker zijn geworden
in vergelijking met de voorafgaande periode. Alle respondenten uit dit programmagebied
bevestigden unaniem dat de regels vanuit EU-zijde voor het Duits-Nederlandse programma niet
zwaarder zijn geworden. In tegendeel, de vanuit de EU beoogde simplificering van
subsidieprogramma’s heeft inderdaad plaatsgevonden.379
Een van de interviewpartners omschrijft zijn algemene indruk als het volgende:
“In INTERREG IV A kende ik iedere boekhouder en alle financieel-administratieve
medewerkers van de projecten. In INTERREG V A kan ik me weer op de inhoud van projecten
concentreren.”380
In het Duits-Nederlandse programmagebied noemden hierbij alle vier respondenten de simpelere
manier van afrekenen, uitbetaling en financiële controle van de projecten. In INTERREG IV A
moesten door de projecten zelf zogenaamde “middelopvragingen” bij een regionaal programmamanagement worden ingediend, die vervolgens door eigen accountants werden gecontroleerd en
waarna na de indiening een hernieuwde controle (intern) en een tweede externe controle van de
middelopvraging werd doorgevoerd. Dit betekende vooral veel werk, veel communicatie over en
weer – door onder andere correcties van mogelijke fouten bij alle drie controles – en een
wezenlijk langere controleprocedure wat vaak leidde tot een latere uitbetaling. In INTERREG V A is
377

Vgl. Europese Commissie (2015) Europese Structuur- en investeringsfondsen 2014-2020: Officiële teksten en
commentaar, pag. 24f en 199f/ Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17
december 2013/ Verordening (EU) Nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013
378
Vgl. DNLinterview1/ DNLinterview2/ DNLinterview4/ Lijst van goedgekeurde projecten via het Gemeenschappelijk
INTERREG-Secretariaat (niet publiek)
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Vgl. DNLinterview1/ DNLinterview2/ DNLinterview4
380
DNLinterview4

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM
www.maastrichtuniversity.nl/item

160

Dossier.3:Grensoverschrijdende samenwerking:
Onderzoek naar INTERREG-programma’s aan de Nederlandse grens

een ander systeem ingevoerd: Projectleadpartners dienen hun kosten direct in. Deze worden
gecontroleerd door een interne First-Level-Control (FLC), die bij de verschillende regionale
programma’s is gehuisvest. De FLC vindt tussen de sub-programma’s altijd over en weer plaats,
dat betekend dat bijvoorbeeld de FLC van het programmagebied van de EUREGIO, de projecten
uit het gebied van de Euregio Rijn-Waal controleert. Voor deze FLC moeten projectpartners voor
indiening van hun aanvraag 1% van de kosten in hun totale budgetberekening opnemen.
Daarentegen vallen de kosten voor accounting, die in INTERREG IV A mee werden begroot,
weg.381
Naast een verschil in de opstelling van de middelopvraging en de controle hiervan is ook de
inhoud van de opvragingen veranderd. Waar in INTERREG IV A bijvoorbeeld nog iedere
personeelskosten door middel van loonstroken moesten worden bijgehouden is het in INTERREG
V A voldoende een voorafgaande inschaling van het personeel dat via een project wordt
afgerekend te maken en de gemaakte uren te bewijzen door middel van het bijhouden van de
gemaakte uren.382 Ook de niet zichtbare kosten – zoals de overheadkosten – moesten in
INTERREG IV A worden bewezen. In INTERREG V A is een percentage dat op de personeelskosten
wordt berekend vastgelegd. Dit percentage kan worden gezien als een soort “flatrate” zodat niet
ieder kostensoort afzonderlijk moet worden opgevoerd maar in een keer op de gemaakte uren
door kan worden berekend.383 Voor het Duits-Nederlands programma bestaan er twee
verschillende percentages van overheadkosten. Projecten in Prioriteit 1 mogen 25%
overheadkosten berekenen en projecten in Prioriteit 2 15% (zie uitleg prioriteiten in dit
programma boven).384
Ook de manier van declareren is veranderd. Waar in INTERREG IV A nog originele bewijsstukken
en middelopvragingen per post moesten worden ingediend, gebeurt dit in INTERREG V A via het
digitale monitoringsysteem, waar ook de rapportage over de voortgang van de projecten wordt
ingevoerd. Deze moeten in INTERREG V A niet meer ieder kwartaal, maar ieder half jaar worden
voorgenomen.385
Verder werd duidelijk dat er in INTERREG V A de verschillende projectkosten in minder
kostensoorten worden opgesplitst dan in INTERREG IV A het geval was. Ook interne wijzigingen
tussen de kostensoorten hoeft niet meer te worden goedgekeurd door de regionale
stuurgroepen. In INTERREG V A heeft men als doel vastgesteld, dat de berekening van de kosten
binnen een projectplan alleen als raming kan gelden en dat er in de loop van de doorvoering van
een project altijd afwijkingen zullen zijn. Deze worden idealiter bijgehouden door de project
381

Vgl. DNLinterview1/ DNLinterview3/ DNLinterview4
In INTERREG V A bestaan 5 verschillende tarieven voor personeelskosten. Het in te plannen personeel wordt in de
aanvraag al in de verschillende tariefgroepen ingeschaald (zie INTERREG Deutschland-Nederland (2015)
Förderbestimmungen des INTERREG V A-Programms Deutschland-Nederland, pag. 6 en 7
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Zie hiervoor ook Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013,
Artikel 68, pag. 57
384
Vgl. INTERREG Deutschland-Nederland (2015) Förderbestimmungen des INTERREG V A-Programms DeutschlandNederland, pag. 8/ DNLinterview4/ DNLinterview2
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leadpartner in de aantekeningen of in de rapportage over het verloop van de realisatie van het
project. In de gesprekken werd duidelijk dat dit een grote vooruitgang is. Het geeft de leadpartner
meer vrijheid om zelfstandig projectbeslissingen te nemen. De keerzijde hierbij is dat de
leadpartner ook een grotere verantwoording draagt, mede omdat hij niet alle beslissingen kan
laten goedkeuren door een programma-management. Dit zou zelfs kunnen betekenen dat een
leadpartner in INTERREG V A zich minder op de inhoud van een project kan concentreren dan in
INTERREG IV A. Er rust een grotere verantwoording op de schouders van de leadpartner met
betrekking tot de administratieve en financiële structuur en de mogelijke wijzigingen hiervan. De
leadpartner moet tevens meer dan voorheen toezien op het behalen van de projectresultaten.386
Door de boven genoemde voorbeelden van veranderingen in de projectdoorvoering ziet men dat
het huidige INTERREG V A programma in het Duits-Nederlandse INTERREG gebied op
verschillende punten daadwerkelijk simpeler in zijn alledaagse administratieve afhandeling is
geworden.
In het Nederlands-Duits-Belgische INTERREG V A programma-gebied werden tot 1 augustus 2016
14 projecten goedgekeurd en werd daarmee rond 42% van het gehele budget gecommitteerd (zie
ook tabel 3). In vergelijking met de andere programma’s ligt dit programma-gebied iets achter in
de committering.387 Zoals boven al duidelijk werd gemaakt, lag de trage opstart van dit
programma vooral aan de afstemming tussen de programma-partners en niet aan de gewijzigde
Europese regelgeving. Ook in dit gebied noemden de gesprekspartners verschillende punten in de
afwikkeling van projecten waarop het programma eenvoudiger in haar werkwijze is geworden in
vergelijking met het INTERREG IV A programma. Men is het erover eens dat de regels door de
verordeningen van de Europese Commissie voor de doorvoering van het programma niet
zwaarder maar zelfs lichter zijn geworden. Men bevestigde dat “De algemene & specifieke ETSVerordeningen (Vo) (…) in principe meer ruimte voor administratieve vereenvoudiging (bvb. via
kostenforfaits) (bieden).”388 Het werd duidelijk dat de mogelijkheden vanuit de Europese
Commissie die tot een vereenvoudiging van het programma kunnen leiden, niet volledig worden
benut. Dit zou komen doordat de lidstaten in dit programma een nog sterkere rol spelen dan
voorheen het geval was. Op de vraag of onderdelen uit de verordeningen van de Europese
Commissie verantwoordelijk voor een mogelijke verzwaring of vertraging van het huidige
programma kunnen worden aangedragen was het antwoord eenduidig: “Nee, het ligt meer aan
de vertaling en eisen vanuit de lidstaten van de toepassing van de verordeningen.”389 De lidstaten
zouden te veel vanuit hun eigen positie en te weinig in de zin van grensoverschrijdend
samenwerken denken. Volgens een van de respondenten uit dit programma-gebied zou in
toekomst meer vanuit de positie van projectpartners moeten worden gedacht en men zou meer
moeten uitgaan van de context van een grensregio in plaats van het naar voren schuiven van
nationale en regionale belangen. Hierbij kan gedacht worden aan de terugkeer van meer kleinere
386

Vgl. DNLinterview1/DNLinterview4/ DNLinterview3/ DNLinterview2
6
Vgl. EMRinterview
388
5
EMRinterview
389
6
EMRinterview
387

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM
www.maastrichtuniversity.nl/item

162

Dossier.3:Grensoverschrijdende samenwerking:
Onderzoek naar INTERREG-programma’s aan de Nederlandse grens

INTERREG programma-gebieden zijn, waar eventueel een sub-programma-werkwijze kan worden
gehandhaafd. Op deze manier zou de grensregio weer in het middelpunt komen te staan.
Voorafgaand aan de huidige programmaperiode vond een herstructurering plaats, waarin de
Management Autoriteit van de Stichting Euregio Maas-Rijn naar de Provincie Limburg (NL) werd
overgeplaatst. Deze overplaatsing is een significante verandering voor de werkwijze van
INTERREG in dit gebied en hier moet in de loop van het huidige programma nog worden bekeken
welke procedures het beste werken.390
Naast deze aspecten op het programma-niveau werden er voor het project-niveau de
vereenvoudigingen genoemd, zoals ook al boven voor het Duits-Nederlandse gebied
aangedragen. Hierbij is vooral de verandering, dat overheadkosten nu a rato op de
personeelskosten kunnen worden berekend en niet meer hoeven te worden opgesplitst een
verlichting in de werkwijze.391 Een verzwarend aspect in dit programma blijft alsnog het feit dat
alle documentatie (aanvragen, rapportages, officiële communicatie) in drie talen moet
plaatsvinden.392
Ook voor het gebied Vlaanderen-Nederland zijn er veranderingen tussen INTERREG IV A en
INTERREG V A in de controle en beheersing van de doorvoering te zien. Deze worden
aangekondigd in de Publieksversie Samenwerkingsprogramma INTERREG-Vlaanderen-Nederland
als volgt:
“De beheers- en controleregelingen (…), borduren deels voort op deze in voorgaande
Interreg-programma’s. Nieuwe elementen of accenten komen voort uit leerpunten uit de
voorgaande programma-periode, aanbevelingen uit systeemaudits, een bestuurlijke wens
tot administratieve vereenvoudiging, harmonisatie waarrond in Interact-verband en met
naburige programma’s is overlegd en vanzelfsprekend de nieuwe verordeningen.”393
De opvallende veranderingen in het alledaagse werken in en met grensoverschrijdende INTERREG
projecten zijn in deze programmaperiode volgens de gesprekspartners in dit gebied de boven
reeds genoemde aspecten in de projectdoorvoering. Hierbij werden ook de voorbeelden zoals het
werken met “kosten-flatrates” genoemd. Maar vereenvoudigingen zoals verminderde bewijslast
en standaarduurtariefregelingen voor personeelskosten worden als positief gezien. Verder heeft
dit INTERREG A programma – ondersteund door de Europese regelgeving – bepaald dat alle
projecten ongeacht de hoogte van het geplande totale budget, voorbereidende kosten ter hoogte
van 30.000 euro in kunnen brengen, zonder de gemaakte kosten in de voorbereidingstijd
afzonderlijk te moeten bewijzen.394
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Opvallend is dat in de gesprekken in het gebied Vlaanderen-Nederland een punt werd genoemd
dat in de andere gesprekken niet werd aangesproken. Hierbij gaat het om de verplichtingen op
het gebied van publiciteit. Deze worden in de EU-verordening zeer gedetailleerd
voorgeschreven.395 Hiertoe heeft deze programma-regio de Europese richtlijnen in een werkbare
handleiding voor de regio vertaald.396 De steunvermelding van INTERREG resp. Europa was ook al
in de vorige programmaperiode verplicht, maar veel minder gedetailleerd beschreven.397
Volgens de gesprekspartner leidt de controle op publiciteit tot veel irritatie en extra werk en
nauwelijks tot meer of betere communicatie. Door de regels omtrent bijvoorbeeld logo-grootte
ontstaat zelfs het averechts effect dat begunstigden minder communiceren over hun project. 398
Een ander punt waarop in gesprekken in dit programma-gebied de focus lag, was het aspect van
“staatssteun”. Staatssteun kan als volgt worden gedefinieerd:
“De Europese Unie streeft naar onvervalste mededinging in de interne markt (…).
Wanneer publieke autoriteiten voordelen toekennen aan bepaalde ondernemingen, die
concurreren in de markt, kan de mededinging worden verstoord. Dergelijke voordelen
worden staatssteun genoemd.”399
Regels rondom staatssteun zijn in deze programmaperiode meer genuanceerd opgenomen. Dit is
te zien in Verordening 1303/2013, waarin staat:
“Financieringsinstrumenten moeten zodanig worden ontworpen en uitgevoerd dat een
substantiële participatie van private investeerders en financiële instellingen op basis van
deugdelijke risicodeling wordt bevorderd. Om voldoende attractief voor de private sector
te zijn, is het essentieel dat financieringsinstrumenten flexibel worden ontworpen en
geïmplementeerd. De managementautoriteiten moeten derhalve een beslissing nemen
over de meest geschikte vormen om, in overeenstemming met de doelstellingen van het
desbetreffende programma, de resultaten van de ex-antebeoordeling en de toepasselijke
regels inzake staatssteun, financieringsinstrumenten in te zetten voor de aanpak van de
specifieke behoeften van de doelregio's.”400
In principe heeft de Europese Commissie met betrekking tot staatssteun meer mogelijkheden
gecreëerd voor subsidiëring via Interreg.401
8.4.
Contact INTERREG V A programma-gebieden met elkaar
De meeste programma-partners aan de Nederlandse grens kennen elkaar. Sommige programmapartners maken ook deel uit van twee programma-gebieden, omdat er binnen één gebied twee
programma’s worden doorgevoerd bijvoorbeeld binnen het Bundesland Nordrhein-Westfalen.
395

Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, Artikel 15, Artikel
16 en Artikel 17, pag. 75f.
396
INTERREG Vlaanderen-Nederland (2015/2016) Leidraad promotie en publiciteit INTERREG V (2014-2020)
397
Zie hiervoor Verordening (EG) Nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006, Artikel 69, pag. 34.
398
InterviewNLVlaan8
399
Ministerie van Buitenlandse Zaken (2016) http://www.minbuza.nl/ecer/dossiers/staatssteun/staatssteun.html
400
Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, Art. 36, pag. 6
401
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Binnen de drie programma’s waarin het Nederlandse grensgebied deel van uitmaakt werken vaak
personen, die (ook) al – soms in verschillende posities – in de voorafgaande programmaperiode(n)
ook in INTERREG A hebben gewerkt. Er bestaat tevens regelmatig overleg tussen de programmagebieden waar de programma-managers elkaar ontmoeten.
De programma-gebieden zijn deels lid van Europees brede netwerken zoals de Association for
European Border Regions (AEBR) en INTERACT. Van de geschatte 163 grensoverschrijdende
gebieden zijn 95 grensgebieden lid van de AEBR. De hoofdtaken van de AEBR (opgericht in 1971,
lang voor de implementatie van INTERREG in 1989/90) liggen vooral in de
belangenvertegenwoordiging van Europese grensgebieden op nationaal en Europees niveau.
Verder wil de AEBR de samenwerking in heel Europa initiëren, ondersteunen en coördineren door
informatie te delen en gemeenschappelijke interesses te formuleren en mogelijke oplossingen
voor problemen aan te bieden.402 Tijdens de jaarlijkse (vaak meerdaagse) conferenties komen
vertegenwoordigers van de lid-gebieden van de AEBR bijeen. Op deze jaarlijkse conferences
nemen de programma-partners uit Nederlandse grensoverschrijdende gebieden zeer regelmatig
deel.
Tevens maken de programma’s ook deel uit van het INTERACT-netwerk.403 Het INTERACT-netwerk
bestaat uit netwerken die zich bezighouden met INTERREG.404 INTERACT is een helpdesk voor de
programma’s in hun dagelijkse werk, ondersteund de programma’s in de werkwijze en verbindt
de programma’s onderling, door bijvoorbeeld ervaringsuitwisselingen te stimuleren of door
voorlichting te geven over de mogelijkheden van en binnen INTERREG. De doelstelling van
INTERACT is drieledig: 1. Verbeteren van de managementcapaciteiten van de INTERREG
programma’s; 2. Verbeteren van INTERREG capaciteiten met betrekking tot het bijhouden en de
communicatie van de projectresultaten en 3. Verbeteren van de implementatie van nieuwe
manieren van coöperatie.405 Medewerkers uit de programma-gebieden Duitsland-Nederland en
Nederland-Vlaanderen worden regelmatig benaderd vanuit het INTERACT-netwerk bijvoorbeeld
met vragen over de manier waarin de procedures binnen deze programma-regio zijn opgebouwd.
Dit omdat het Duits-Nederlands gebied in vergelijking met de andere programma’s in Europa ver
voren ligt wat betreft de committeering (zie boven), de afstemming van regelgevingen en de
uitzonderlijke betrokkenheid van de Duitse en Nederlandse partners in het programma.406 Ook
vertegenwoordigers uit het gebied Nederland-Vlaanderen participeren graag in het INTERACTnetwerk en nemen hierdoor deel aan de aangeboden evenementen en workshops. Rond twee
derde van de personen werkend in het Gemeenschappelijke Secretariaat in Antwerpen
participeren binnen het INTERACT netwerk. Het leren van andere programma’s op de
verschillende onderdelen en de eigen invulling van het programma is hierbij een belangrijk aspect,
402

www.aebr.eu
Waarbij het INTERACT netwerk zelf ook een INTERREG project is waarin alle 28 lidstaten, Noorwegen en Zwitserland
als leden deelnemen (vgl. www.interact.eu)
404
Meer dan 100 INTERREG programma’s zijn lid van het INTERACT-netwerk, waarbij naast INTERREG A ook de B en C
programma’s lid van INTERACT zijn.
405
Vgl. www.interact.eu
406
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onder andere omdat door communicatie over en weer de eigen manier van werken kan worden
verbeterd.
Belangrijk zijn ook de interpretatie-discussies van de Europese verordeningen, die binnen het
INTERACT netwerk plaatsvinden. Het is voor programma’s interessant om de eigen interpretatie
of methode van handhaving aan andere programma’s uit te leggen, zodat de programma’s
Europawijd weten wat mogelijk is en zo veel mogelijk (en waar mogelijk) op een lijn liggen. Omdat
het in de praktijk vaak moeilijk blijkt om direct uitleg te krijgen van de Europese Commissie over
bijvoorbeeld de invulling van een aspect van de verordening, kunnen de programma’s samen
sparren en waar nodig gezamenlijk een vraag formuleren en die aan de Europese Commissie
voorleggen. In een gesprek werd duidelijk dat dan vaak sneller een antwoord kan worden
verwacht. In totaal is men tevreden over het werk van INTERACT, de organisatie reageert snel op
veranderingen en ondersteunt bij de implementatie van nieuwe regelingen waar nodig.407
8.5.
Het imago van het INTERREG V A programma
Als laatste onderzoeks-indicator in tabel 1 van dit document wordt het imago van het INTERREG A
programma genoemd. Doordat deze indicator niet direct kwantificeerbaar is, werd aan alle
geïnterviewde personen om een inschatting over het programma gevraagd.
In de verschillende gesprekken werd over het algemeen duidelijk dat INTERREG (A) een
bureaucratisch/administratief zwaar imago heeft.408 Hoewel er in de overgang van INTERREG IV A
naar V A sterke vereenvoudigingen in de procedures hebben plaatsgevonden, die in eerste linie
terug te voeren zijn op de simpelere regelgeving van de verordeningen van de Europese
Commissie, schijnt dat het imago nog niet sterk is verbeterd. Een van de gesprekspartners
suggereerde dat het imago van het vorige INTERREG IV A programma nog steeds op het INTERREG
V A programma wordt overgedragen.409
Zoals in dit inventariserend onderzoek duidelijk werd gemaakt, werken de programma-gebieden
op verschillende manieren binnen dezelfde kaders. Er bestaan gebieden waarin de partners
gezamenlijk het doel van stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking vervolgen, maar er
bestaan ook programma-gebieden, waar partners aan weerszijden van de grens met verschillende
belangen met elkaar grensoverschrijdend samenwerken. Door uiteenlopende belangen kan de
samenwerking in deze programma-gebieden stroever verlopen dan in gebieden waar de partners
al jarenlang met ongeveer dezelfde doelstelling met elkaar samenwerken. Voor de
“eindverbruiker”, oftewel de organisaties die de projecten uitvoeren, is het vaak niet duidelijk dat
bepaalde procedures en eisen binnen de het ene INTERREG A programma-gebied niet
automatisch ook de regels voor de andere INTERREG A-gebied zijn. Zo kunnen negatieve

407

Vgl. DNLinerview1/ InterviewNLVlaan8
Hierbij moet worden gezegd dat dit inventariserend onderzoek geen precieze definitie voor de term
“bureaucratisch” heeft opgesteld, omdat deze termen niet direct kwantificeerbaar zijn en geen vergelijking met
bijvoorbeeld een ander Europees programma word gehanteerd. Bij de antwoorden op deze vraag gaat het slechts om
een persoonlijke inschatting van de gesprekspartners.
409
Vgl. DNLinterview3
408
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ervaringen uit het ene programma-gebied tot een negatief imago van een ander INTERREG A
programma leiden.
Ook werd in gesprekken duidelijk dat Europese subsidieprogramma’s over het algemeen zeer veel
zwaarder zijn met betrekking tot de administratie- en controlesystemen dan nationale of
provinciale subsidies.410 De INTERREG A programma’s doen er meestal veel aan om het imago van
het programma te verbeteren. Zo bestaan er infobladen en websites met uitvoerige informatie en
worden er bijeenkomsten georganiseerd waarop de Europese vereenvoudigingen in de
regelgevingen waaraan het programma ten grondslag ligt in de regio worden gecommuniceerd.
Men geeft toe dat het lastig blijft om het imago echt te veranderen.411
Welke aspecten van het programma precies tot een bureaucratisch/administratief zwaar imago
leiden kwam in de gesprekken niet helemaal naar voren. Het zou kunnen dat het misschien wel de
verschillende aspecten in zijn geheel zijn. De uitgebreide goedkeurings- en
afstemmingsprocedures, de cofinancieringsgesprekken, de gesprekken en presentaties voor
verschillende gremia op weg naar de goedkeuring en de tijd die hiervoor moet worden ingepland
(zie boven voor meer informatie over lengte voor van projectaanvraagprocedures).
De gesprekspartners zijn het niet helemaal eens over de stelling dat grensoverschrijdende
samenwerking ook zonder INTERREG A in hun gebieden een voldongen feit zou zijn. De meningen
gaan hierbij uit elkaar van:
“Grensoverschrijdende samenwerking zou ook zonder INTERREG in ons gebied zijn
gebeurd. INTERREG is alleen een instrument maar geen voorwaarde voor een
samenwerking.”412
tot aan:
“(Mocht INTERREG te komen vervallen, dan zal er op korte termijn) (…) wel wat blijven
hangen. De netwerken zullen in eerste linie wel blijven bestaan, maar het verwatert wel
na een tijdje. Er bestaat meer cohesie binnen een land door regelmatige contacten,
seminars en overleg. Over de grens heb je dit niet zo zeer en als de trigger INTERREG er
niet meer is kan dit verwateren. We gaan dan een stapje terug.”413
Dit neemt echter niet weg dat bijna alle gesproken personen, ondanks de obstakels, regels, lange
procedures etc. in de basis positief naar grensoverschrijdende samenwerking kijken. Vooral in het
Duits-Nederlands en het Nederlands-Vlaams programma-gebied was men ervan overtuigd dat
INTERREG A daadwerkelijk grensoverschrijdende samenwerking bevordert. Een van de
gesprekspartners legde het heel simpel uit:
“Overheidsinstellingen hebben een naar binnen gekeerde taak, kijken alleen in hun eigen
kring binnen het eigen land. Een echte grensoverschrijdende samenwerking tussen
410
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overheden en semi-overheden komt zonder een programma als INTERREG A niet tot
stand. Bij universiteiten is het iets anders, die zitten overal door heel Europa met hun
contacten. Maar bij onderwijsinstelling verschilt dit alweer, hier bevordert INTERREG de
grensoverschrijdende samenwerking.”414
9. Samenvatting en conclusie
Dit vergelijkend-inventariserend onderzoek betreft als het ware een eerste indruk van het
INTERREG V A programma in het programma-gebied tussen Duitsland en Nederland, het gebied
van de Euregio Maas-Rijn (een Duits-Nederlands-Belgisch programma) en het gebied VlaanderenNederland. Het onderzoek concentreert zich ten eerste op een vergelijking van de voortgang
tussen de programma-gebieden (meetpunt 1 augustus 2016) en ten tweede op een vergelijking
van goedkeurings- en afwikkelingsprocedures van de projecten binnen INTERREG.
Hierbij concentreert het onderzoek zich op de meest significante verschillen in de uitvoering
binnen de verschillende programma-gebieden in vergelijking met de vorige programmaperiode.
Ten slotte wordt ingegaan op het imago van INTERREG binnen de onderzochte programmagebieden. Aangezien de Europese Commissie al sinds enige jaren actief bezig is om programma’s
als INTERREG A te vereenvoudigen, gaat het er hierbij om te achterhalen of de regelgeving van
INTERREG V A daadwerkelijk makkelijker is geworden.
De uitkomsten van het onderzoek laten onder meer zien dat de INTERREG V A programmagebieden Duitsland-Nederland en Vlaanderen-Nederland in hun uitputting meer dan op schema
liggen, aangezien rond 2,5 jaar na de start van het programma al rond 50% of meer van het totale
budget is gecommitteerd. In vergelijking loopt het gebied van de Euregio Maas-Rijn iets achter.
Dit heeft, zoals in de interviews duidelijk werd, niets met een eventuele bureaucratische
verzwaring vanuit Europese regelgeving te maken. Bijna alle geïnterviewde personen bevestigen
dat de Europese regelgeving voor de implementatie van INTERREG V A simpeler is geworden. Ook
in de programma-gebieden zelf heeft men de vereenvoudiging door willen zetten, zodat de
uiteindelijke begunstigden van het programma – de projectdragers en -partners – minder
administratieve lasten dragen en meer beslissingsbevoegdheid binnen de projecten krijgen. Deze
grotere beslissingsbevoegdheid betekend soms ook een grotere verantwoordelijkheid voor de
projectpartners en dit kan ook gepaard gaan met een hoger eigen risico, aangezien de leadpartner
meer dan in de vorige programmaperiodes de verantwoordelijkheid binnen het project draagt
met betrekking tot het behalen van de doelstellingen. Gedurende de projectlooptijd worden niet
meer alle wijzingen in kostenstructuren door het verantwoordelijke programma-management
goedgekeurd zodat ook dit meer binnen de verantwoordelijkheid van de leadpartner valt.
Kortom, in de uitvoering van de projecten wordt in totaal meer naar het eindresultaat gekeken
dan voorheen.
Uiteindelijk kan worden vastgesteld dat het INTERREG V A programma zowel door de EUverordeningen als ook door de daadwerkelijke implementatie in de regio duidelijk is
vereenvoudigd. Dit is onder meer te zien in de manier waarop het programma in de verschillende
414
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programma-gebieden worden beheerd, de manier waarop nieuwe projectaanvragen kunnen
worden ingediend en de manier waarop projecten worden uitgevoerd, begeleid, gecontroleerd en
afgerekend. Dit wil echter nog niet zeggen dat binnen alle programma-gebieden het maximaal
mogelijke resultaat uit de vereenvoudigde regelgeving wordt gehaald. Hier kunnen op regionaal,
provinciaal en nationaal niveau nog slagen worden gemaakt.
Over het algemeen heeft het INTERREG programma nog steeds een negatief imago wanneer het
gaat om de bureaucratische last die de uitvoering van het programma met zich mee brengt. Als
een van de mogelijke oorzaken worden door de geïnterviewde personen verschillende factoren
genoemd. Zo zou het kunnen zijn dat de ervaringen uit programma-gebieden waar de uitvoering
van INTERREG relatief moeilijk verloopt worden gegeneraliseerd en op alle programma-gebieden
worden overgedragen of dat dat ervaringen uit het verleden van INTERREG III A en INTERREG IV A
zich negatief uitwerken op de perceptie van het nieuwe programma. Ook werd er door
interviewpartners op gewezen dat andere Europese subsidieprogramma’s dan INTERREG
waarschijnlijk niet minder omslachtig zijn. Hier is tevens de vraag met welke subsidieprogramma’s
op nationaal, regionaal of lokaal niveau het Europese INTERREG programma wordt vergeleken.
Europese subsidies kunnen in algemene zin als “bureaucratisch” gelden in vergelijking met vooral
regionale of lokale subsidies, waar de besluitvormingsprocedures vaak korter zijn, aangezien er
minder instanties op minder verschillende (laat staan grensoverschrijdende) bestuurslagen
betrokken zijn.
Verder werd in de gesprekken duidelijk dat als veel en ook veel verschillende programmapartners
samen besluiten moeten nemen en de procedures in de verschillende programma-gebieden net
weer iets anders verlopen, de structuur van INTERREG A in het geheel als complex en niet erg
transparant te boek komt te staan. Een positieve kanttekening hierbij is, zoals ook door de
interviewpartners werd genoemd, dat juist het gezamenlijk besturen en het nemen van besluiten
door de programmapartners aan de verschillende kanten van de grens, het INTERREG A
programma uniek maken. Op deze manier vormen de structuur en opbouw van het programma
zelf al een grensoverschrijdende impuls.
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‘Nederland als één groot grensgebied […] Zeven van de twaalf provincies grenzen aan het
buitenland en twee miljoen Nederlandse ingezetenen wonen in Nederlandse grensgemeenten.
Juist in de grensgebieden worden burgers, maatschappelijke organisaties, instellingen en
overheden bij grensoverschrijdende contacten op het terrein van bijvoorbeeld wonen, werken,
onderwijs en zorg, geconfronteerd met barrières die worden opgeworpen door cultuurverschillen
én door verschillen in nationale wet- en regelgeving. Het Europa zonder binnengrenzen en met een
vrij verkeer van personen, diensten en kapitaal is in veel opzichten vaak een papieren realiteit.
Tegelijkertijd liggen er juist in de grensgebieden bijzondere ontwikkelingskansen.’415
1. Inleiding
Wie in Nederland werkt en daar ziek of arbeidsongeschikt wordt, krijgt te maken met de
Nederlandse regelingen inzake ziekte (artikel 7:629 BW) en arbeidsongeschiktheid (wet WIA416).
Dat geldt ook voor de grensoverschrijdende werknemer die in een andere EU-lidstaat woont.
Deze werknemer en zijn werkgever zullen zich moeten conformeren aan de Nederlandse
regelingen die – veel meer dan in andere lidstaten – concepten als privatisering, activering en reintegratie in toenemende mate integreren. Aangezien sociale zekerheid een nationale
bevoegdheid is en voorlopig ook zal blijven, mogen lidstaten hun eigen socialezekerheidsstelsel
ontwerpen en wijzigen.
In dit rapport ligt de focus op twee socialezekerheidsrisico’s, namelijk de kortdurende en
langdurige arbeidsongeschiktheid (de ziekte en de invaliditeit). De reden voor deze keuze is dat de
Nederlandse regelingen die deze twee situaties ondersteunen de twee laatste decennia grondige
wijzigingen hebben ondergaan en bovendien sterk afwijken van de regelingen in andere
lidstaten.417 Bovendien bestaan er slechts weinig Europese regels zodat in grensoverschrijdende
situaties van ziekte of arbeidsongeschiktheid nauwelijks of geen uitsluitsel vanuit die hoek kan
worden verwacht.
De Nederlandse overheid heeft sinds 1994 de verantwoordelijkheid voor de inkomensvoorziening
bij ziekte verschoven naar de private partijen, namelijk werkgever en werknemer. Deze
privatisering van de Ziektewet heeft geleid tot de huidige loondoorbetalingsverplichting van
maximaal 104 weken en is gebaseerd op de civielrechtelijke bepaling van artikel 7:629 BW. Aan de
loondoorbetalingsverplichting zijn veel andere regelingen gekoppeld die werkgever en
werknemer prikkelen om de zieke werknemer in het arbeidsproces te behouden of zo snel
mogelijk te laten terugkeren. Een van de bekendste regelingen is de Wet verbetering
poortwachter (2002) die actieve begeleiding van de zieke werknemer verbindt aan een strakke
tijdsplanning. In tegenstelling tot andere lidstaten fungeert de Ziektewet in Nederland – als

415

Raad voor het openbaar bestuur (Rob), Besturen over grenzen, Adviesrapport over het bestuurlijk functioneren van
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden, mei 2008, p.7.
416
Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, wet van 10 november 2005, Stb. 2005, 572 (zoals nadien
gewijzigd).
417
De loondoorbetalingsverplichting is sinds 1994 stapsgewijs uitgebreid (1994-1996-2004); de wet WIA is sinds
december 2005 van kracht.
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publiekrechtelijke regeling – nu enkel als een vangnetregeling omdat voor de meeste werknemers
de arbeidsrechtelijke loondoorbetalingsverplichting geldt.
Wat de langdurige arbeidsongeschiktheid aangaat, die eventueel na de 104 wekenloondoorbetalingsperiode kan ingaan, is een sterke tendens merkbaar richting activering waarbij
bijvoorbeeld private re-integratiebedrijven worden ingeschakeld bij de uitvoering van de wet
WIA. Ook de wet WIA wordt ondersteund door andere regelingen.
In grensoverschrijdende werksituaties spelen de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 een
belangrijke rol.418 Deze Europese regelingen zijn gericht op de coördinatie van nationale
socialezekerheidsregelingen en ambiëren geen harmonisatie. In tegenstelling tot de Nederlandse
regelingen bevatten de coördinatieverordeningen maar weinig bepalingen over
inkomensvoorziening bij ziekte of re-integratie bij arbeidsongeschiktheid.
Dit contrast tussen de Nederlandse regels (veel, streng, ingewikkeld en vooral nationaal
georiënteerd) en de Europese regels (zeer weinig en niet specifiek) kan in grensoverschrijdende
arbeidssituaties leiden tot knelpunten of lacunes voor de EU-werknemer en zijn werkgever. Door
het ontbreken van een transparant buitenlandbeleid van de Nederlandse overheid en van het
uitvoeringsorgaan UWV is het moeilijk te achterhalen welke regels precies gelden in
grensoverschrijdende ziekte- of arbeidsongeschiktheidssituaties waar de Nederlandse regels van
toepassing zijn in combinatie met een buitenlandse component zoals het wonen in het buitenland
of het bestaan van een arbeidsovereenkomst naar buitenlands recht.
De hypothese in deze rapportage is dat de Nederlandse regelingen inzake ziekte en
arbeidsongeschiktheid het vrije verkeer van werknemers (kunnen) hinderen én tot
rechtsonzekerheid (kunnen) leiden én de sociale cohesie in Europa in gevaar (kunnen) brengen.
Recent is een proefschrift verdedigd over dit onderwerp, met als titel Activering en privatisering in
de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling in grensoverschrijdende situaties.419
2. Doelstellingen van het onderzoek, definities, thema’s en indicatoren
2.1.
Effecten vandaag of in de toekomst, doelstelling: ex post of ex ante
De grenseffectenbeoordeling omvat zowel ex post- als ex ante-effecten, waarbij de ex postanalyse het meest uitgebreid is.
De ex post-beoordeling richt zich op de knelpunten en lacunes die rechtstreeks af te leiden zijn uit
een grondige studie van de Nederlandse regelingen inzake ziekte en arbeidsongeschiktheid.

418

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 (zoals ook nadien 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. L 284/1
van 30 oktober 2009 (zoals ook nadien gewijzigd).
419
S. Montebovi, Activering en privatisering in de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling in
grensoverschrijdende situaties (diss. Tilburg), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2016.
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De ex ante-beoordeling kan ingevuld worden vanuit de aanbevelingen die voorgelegd zijn in het
hierboven vermelde proefschrift.
2.2.
Effecten op welk geografisch gebied? Definitie van de ‘grensregio’
De grensregio in deze studie krijgt een ruime interpretatie. Het betreft namelijk de landsgrens van
Nederland met andere lidstaten. Een grensoverschrijdende situatie kan wijzen op het geval
waarbij een grensarbeider dagelijks heen en weer pendelt tussen woonland België of Duitsland en
werkland Nederland, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een Poolse of Spaanse werknemer
die in Nederland werkt maar tijdens zijn korte of lange arbeidsongeschiktheid weer naar zijn
vaderland terugkeert. De definitie van grens heeft met andere woorden een geografisch karakter
en is gelinkt aan de landsgrens. Voor de Euregionale situatie kan dat betekenen dat het
grensverkeer en bijgevolg ook een gemeenschappelijke grensoverschrijdende arbeidsmarkt wordt
belemmerd.
2.3.

Grenseffecten waarop? Wat zijn de thema’s van het onderzoek, de principes en
benchmarks en de indicatoren?

2.3.1. Dossier arbeidsongeschiktheid: kortdurend en langdurig. Welke focus?
1. De Europese integratie.
Het vrije verkeer van personen (artikel 45, lid 1 VWEU420) geeft werknemers de mogelijkheid om in
een andere lidstaat te gaan werken. Onderscheid op grond van nationaliteit is daarbij verboden
(artikel 45, lid 2 VWEU). De socialezekerheidsrechten van mobiele EU-werknemers worden
gewaarborgd en door coördinatieverordeningen ondersteund (artikel 46 en artikel 48 VWEU).
Deze verordeningen, namelijk basisverordening 883/2004 en toepassingsverordening 987/2009,
garanderen de EU-burgers dat socialezekerheidsrechten en -plichten alsook uitkeringen over de
landsgrenzen heen gelden. Werknemers die recht hebben op een Nederlandse ziekte- of
invaliditeitsuitkering kunnen zich met andere woorden daar ook op beroepen als zij in het
buitenland wonen.
De coördinatieverordeningen herhalen het principe van gelijke behandeling:
- ‘Het is noodzakelijk dat in het kader van deze coördinatie wordt gegarandeerd dat alle
betrokkenen binnen de Gemeenschap krachtens de verschillende nationale wetgevingen gelijke
behandeling genieten’: overweging 5 van EG-Verordening 883/2004.
- ‘Het algemene beginsel van gelijke behandeling is bijzonder belangrijk voor werknemers die niet
in de lidstaat wonen waar zij werken, waaronder grensarbeiders’: overweging 8 van EGVerordening 883/2004.
- ‘Gelijke behandeling van EU-onderdanen’: artikel 4 EG-VO 883/2004
- woonplaatsvereiste niet toegestaan (tenzij gerechtvaardigd en bepaald in de Verordening):
artikel 7 en overweging 16 EG-VO 883/2004.
420

VWEU: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
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De Nederlandse wetgeving hoort ook in bepaalde grensoverschrijdende situaties nageleefd te
worden. Dit gebeurt op grond van de aanwijsregels die de coördinatieverordeningen aanreiken.
Als meerdere lidstaten betrokken zijn in een grensoverschrijdende arbeidssituatie bepalen deze
aanwijsregels welke nationale socialezekerheidsregels de prioriteit krijgen. Als op basis van de
coördinatieverordeningen de Nederlandse socialezekerheidswetgeving als de toepasselijke
wetgeving wordt aangewezen, zal daarom de gehele Nederlandse socialezekerheidsregelgeving
gelden.421 Weliswaar is het niet altijd mogelijk om de Nederlandse wetten en het beleid één op
één toe te passen in een grensoverschrijdende situatie. Daarbij komt nog dat het Nederlandse
beleid inzake ziekte (eerste 104 weken) en arbeidsongeschiktheid/invaliditeit (na 104 weken)
sterk afwijkt van wat gebruikelijk is in andere lidstaten én ook slechts zeer beperkt ondersteund
wordt door de Verordeningen.
Zoals eerder vermeld gaan ziekte en arbeidsongeschiktheid in Nederland altijd samen met sterke
activerings- en re-integratieprikkels voor de werkgever en zijn zieke grensoverschrijdende
werknemer. Een grondige analyse (proefschrift Montebovi, juni 2016) wijst erop dat, ten eerste,
de Nederlandse regels niet altijd gekend en niet altijd toepasbaar blijken te zijn in
grensoverschrijdende situaties; ten tweede dat een transparant buitenlandbeleid ontbreekt en
ten derde dat daardoor ook rechtsonzekerheid veroorzaakt wordt voor werkgever en werknemer.
Beide partijen kunnen hierdoor gehinderd worden bij de uitvoering van de uitvoerige
Nederlandse wet- en regelgeving en eventueel ook in de toekomst minder genegen zijn om zaken
te doen als de Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing hoort te zijn.
2.

De grensoverschrijdende socio-economische ontwikkeling/duurzame ontwikkeling

De effecten van de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen op de duurzame
grensoverschrijdende ontwikkeling zijn moeilijk te meten vanuit een juridisch perspectief. Wel
toonden studies in 2015 aan dat het bestaande grensoverschrijdende werkverkeer slechts een
tiende bedraagt van wat mogelijk zou kunnen zijn.422 Wat arbeidsmigratie betreft bevindt
Nederland zich in het hart van Europa aangezien de migratiestromen tussen België, Duitsland,
Luxemburg en Frankrijk en Nederland ongeveer 40% bedragen van alle arbeidsmigratie binnen de
EU.423
De Europa 2020-strategie (opvolger van de Lissabonstrategie) benadrukt dat ‘de EU een slimme,
duurzame en inclusieve economie moet worden in een snel veranderende wereld.424 Dit betekent

421

Op grond van het Paletta I-arrest (C-45/90) wordt de arbeidsrechtelijke loondoorbetalingsverplichting in een
grensoverschrijdende situatie als een socialezekerheidsverplichting gekwalificeerd.
422
A. Weterings en G. van Gessel-Dabekausen, Arbeidsmarkt zonder grenzen, PBL en CBS, Den Haag 2015: p.6, 9, 22 en
33; Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT-NRW), De
arbeidsmarkt in de grensregio’s van Nederland en Noordrijn-Westfalen, CBS: Den Haag/Heerlen/Bonaire 2015.
423
Benelux Unie, Secretariaat-Generaal, Benelux. Kerncijfers en trends 2014, p.41
424
Zie ec.europa.eu/europe2020/
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dat de EU en de EU-landen samen moeten werken aan meer werkgelegenheid, hogere
productiviteit en meer sociale samenhang.’425
In meerdere documenten van de EC ligt de nadruk op het economische aspect van samenwerking,
maar daarbij wordt vaak ook verwezen naar de noodzaak van ‘pakket gericht op ondersteuning
van arbeidsmobiliteit en het aanpakken van misbruik door middel van een betere coördinatie van
socialezekerheidsstelsels, de herziening van de detacheringsrichtlijn en een verbeterd EURES’.426
Ondanks de moeilijke bepaling van de socio-economische gevolgen van de Nederlandse ziekte- en
arbeidsongeschiktheidsregelingen, kunnen wel enkele aandachtspunten worden aangewezen. In
de relatie tussen een Nederlandse werkgever en zijn in het buitenland wonende EU-werknemer
ligt het probleem niet zozeer bij de loondoorbetaling maar bij de eventuele re-integratie in het
woonland van de werknemer, na een periode van ziekte. In dat geval kunnen de Nederlandse
regels botsen met de buitenlandse regels en met het aldaar gehanteerde beleid dat tot op heden
nog niet zo sterk gericht is op re-integratie zoals in Nederland dat het geval is.
In de relatie tussen een buitenlandse werkgever en zijn werknemer die volgens Nederlands
socialezekerheidsrecht verzekerd moet zijn, kan het mis gaan vanaf de eerste dag van ziekte. Het
grootste knelpunt ligt in de bekendheid van de buitenlandse werkgever met het Nederlandse
beleid én in de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de loondoorbetaling tijdens ziekte en
de re-integratie. De werkgever kan hierbij niet meer rekenen op steun, bijvoorbeeld informatie
rondom rechten en plichten, van de Nederlandse overheid aangezien deze sinds 1994 de
verantwoordelijkheid voor de inkomensvoorziening bij ziekte meer en meer bij de werkgever
heeft neergelegd. Niet alleen zal de buitenlandse werkgever zich verbazen over de lange
loondoorbetalingsperiode, uniek in de EU, maar ook over de rechten en verplichtingen die hieraan
gekoppeld zijn.
In beide gevallen, zowel met een Nederlandse als buitenlandse werkgever, blijkt dat het
toepassen van de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen als een obstakel kan
worden ervaren. De kosten en verantwoordelijkheden wegen een stuk zwaarder door dan in de
gevallen waar géén Nederlandse wetgeving geldt of waarbij die niet grensoverschrijdend geldt. In
tijden van economische crisis of sterke economische concurrentie zouden de
loondoorbetalingsperiode of de WIA-periode en de bijhorende verantwoordelijkheden een keuze
voor een grensoverschrijdende arbeidsrelatie negatief kunnen beïnvloeden. Een
grensoverschrijdende situatie met de Nederlandse socialezekerheidswetgeving als toepasselijke
wetgeving is dan niet persé aantrekkelijk.
3.

De grensoverschrijdende governance structuren

Dit thema raakt de cohesie binnen Europa en de eventuele invloed van de Nederlandse ziekte- en
arbeidsongeschiktheidsregelingen
daarop.
Als
de
Nederlandse
regelingen
de
425

Zie ec.europa.eu en zie ook European Council, Conclusions, 1 and 2 March 2012, EUCO4/12, Brussels, 2 March 2012,
p.2.
426
Zie onder andere: EC Werkprogramma 2015, Een nieuwe start, 16 december 2014, p.3 en Annex 1; zie ook State of
the Union van J. Barroso (president van de EC) op 12 september 2012, p.5-6.
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grensoverschrijdende werknemer en zijn werkgever beïnvloeden, heeft dat ook rechtstreeks
effect op de sociale cohesie binnen Europa.
Na onderzoek blijkt dat de Nederlandse regelingen inzake ziekte en arbeidsongeschiktheid geen
of zeer weinig transparant beleid omvatten voor toepassing in grensoverschrijdende situaties.427
De Nederlandse overheid gaat ervan uit dat de Nederlandse regelingen ook in het buitenland op
gelijkaardige wijze als in Nederland kunnen worden uitgevoerd.
Gezien het complexe en unieke karakter van deze Nederlandse regelingen is het nuttig te
onderzoeken welke invloed deze regelingen met veel privatiserings- en re-integratie-elementen
hebben op de sociale cohesie binnen de EU. In het proefschrift van Montebovi (juni 2016) wordt
ook gewezen op het belang van de sociale cohesie en wordt geconcludeerd dat het niet (altijd)
aantrekkelijk is om in een grensoverschrijdende situatie bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid de
Nederlandse socialezekerheidswetgeving toe te moeten passen. Zowel werkgever, werknemer als
buitenlandse organen krijgen dan te maken met wetslacunes, onduidelijke beleidsregels,
gebrekkige regels en een sterk nationaal georiënteerd Nederlands beleid.
Bijgevolg kan het voor een werkgever administratief, procedureel en financieel interessanter zijn
te kiezen voor een werknemer die woont en werkt in Nederland dan voor een werknemer die in
het buitenland woont. De rechtsgevolgen in dat laatste geval wegen zwaarder door en zijn
bovendien niet goed in te schatten. In het bijzondere geval dat ook de werkgever niet in
Nederland gevestigd is, weegt de gebrekkige kennis van het strenge Nederlandse ziekte- en
arbeidsongeschiktheidsrecht verder zwaar door. Deze werkgever kan in de
loondoorbetalingsperiode niet terugvallen op een Nederlands overheidsorgaan dat ondersteuning
biedt. Als gevolg van de privatisering van de Ziektewet is de inkomensvoorziening bij ziekte
volledig overgelaten aan de private partijen, zijnde de werkgever en werknemer die beiden
gedurende de ziekteperiode rechten en plichten hebben op straffe van financiële sancties.
De sociale cohesie binnen de EU-lidstaten steunt o.a. op:
Loyale samenwerking: artikel 4 VEU428
Nauwere samenwerking tussen lidstaten: artikel 20 VEU; overweging 2, 8, 9 van EG-VO
987/2009, hoofdstuk II van EG-VO 987/2009
EC-focus op sociale cohesie429
Tussen Nederland en de buurlanden België en Duitsland blijkt de samenwerking tussen de
overheidsorganen (en soms tussen ondernemers) meer uitgediept te zijn dan tussen Nederland
en andere lidstaten van waaruit werknemers in Nederland sociaal verzekerd zijn. De voornaamste
427

Zie inleiding en conclusies proefschrift S. Montebovi, Activering en privatisering in de Nederlandse ziekte- en
arbeidsongeschiktheidsregeling in grensoverschrijdende situaties (diss. Tilburg), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2016.
428
VEU: Verdrag betreffende de Europese Unie.
429
Zie o.a. Mededeling van de EC aan het EP en de Raad, Versterking van de sociale dimensie van de economische en
monetaire unie, 2 oktober 2013, COM(2013) 690 final, p.3-4; Herman van Rompuy, bij ontvangst van de Karel de Groteprijs, mei 2014.
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reden hiervoor ligt in het feit dat tussen de buurlanden meer grensoverschrijdend werkverkeer
voorkomt dan tussen Nederland en andere landen. De uitvoeringsorganen en andere betrokken
instanties, zoals artsen, zijn bijgevolg beter op de hoogte van elkaars wetgeving en beleid hetgeen
vanzelfsprekend de grensoverschrijdende werknemer ten goede komt. Het benutten van
bestaande netwerken blijkt essentieel. Niet enkel telefonisch of digitaal contact is belangrijk, maar
ook regelmatig overleg (1 à 2 keer per jaar kan al voldoende zijn) heeft absoluut een meerwaarde.
Deze besprekingen over nationale wetsontwikkelingen of beleidswijzigingen in België, Nederland
of Duitsland hebben een sterk ex ante-effect en behoeden voor dure, langlopende dossiers die ex
post moeten worden bewerkt.
Toch blijven verschillen merkbaar, bijvoorbeeld in de medische controle tussen Duitsland en
België. Duitse medische rapporten kunnen weliswaar een taalprobleem veroorzaken maar sluiten
inhoudelijk beter aan bij de Nederlandse vereisten omdat ze uitvoerig zijn en ook rekening
houden met re-integratiemogelijkheden. De Belgische (Vlaamse) medische rapporten
daarentegen bieden onvoldoende houvast voor de Nederlandse werkgever of het UWV om de reintegratiemogelijkheden in te schatten. Een second opinion of een aanvullend rapport kan dan
zorgen voor de gewenste afstemming met de Nederlandse regelingen.
Volgens Nederlands recht moeten activerings- en re-integratiemaatregelen snel en uitgebreid
ingezet worden. Dat blijkt in grensoverschrijdende situaties echter niet op dezelfde wijze te
(kunnen) gebeuren als in Nederland. Die andere toepassing van de Nederlandse regels in het
buitenland treft niet alleen de werkgever maar ook de werknemer die vaker aan zijn lot wordt
overgelaten en soms zelfs wordt gemeden door de instanties omdat deze zich eerder richten op
‘eigen burgers’ en hun re-integratie op de arbeidsmarkt dan op de ‘Nederlands sociaal verzekerde
zieke werknemer’ die ook moet/wil re-integreren op de buitenlandse markt indien hij daar woont.
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2.3.2 Dossier arbeidsongeschiktheid: welke principes, doelstellingen en
benchmarks voor een positieve situatie van grensregio’s
Tabel: Principes, benchmarks en indicatoren
Principes
Europese integratie
Vrije verkeer van
personen (artikel 45
VWEU; overweging 3
EG-VO 883/2004;
overweging 13 EGVO 987/2009)
Gelijke behandeling
(EG-VO 883/2004:
overweging 5 en 8,
artikel 4 en 7)

Benchmark
Loondoorbetalingsplicht voor
werkgever voor maximaal 104
weken ziekte
Re-integratieplicht voor
werknemer en werkgever
tijdens ziekte (eerste 104
weken)
Re-integratieplicht voor
werknemer en
werkgever/UWV bij
arbeidsongeschiktheid (na 104
weken)
Bij ziekte en
arbeidsongeschiktheid: focus
op verantwoordelijkheid van
werkgever en werknemer i.p.v.
overheid

Indicator/Methode
Meten van problemen bij
loondoorbetaling: hoe vaak problemen? Bij
grote/kleine/buitenlandse werkgever?
Oplossing voor werknemer? Meldpunt?
In welke mate kan een zieke werknemer
met loondoorbetaling in de praktijk
voldoen aan zijn re-integratieplicht indien
dat in zijn woonland gebeurt in plaats van
zijn werkland Nederland en het woonland
niet of slechts in geringe mate bekend is
met re-integratie bij ziekte?
Welk beleid hanteert het UWV bij het
toetsen van de re-integratie-inspanningen
in het buitenland? Waarom is dat geen
transparant beleid?
Het uitgangspunt bij re-integratie in het
buitenland blijft dat het UWV dezelfde
voorwaarden hanteert als in nationale
situaties. Op grond daarvan wordt bij een
laatst buitenlands verzekerde met een
relatief kleine
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA in
combinatie met buitenlandse
invaliditeitsuitkering/en) de
toelatingsvoorwaarde van artikel 65 WIA
losgelaten (verplicht re-integratieverslag
bij aanvraag van WIA-uitkering blijkt niet
vereist te zijn)
Het maatwerk dat bij de WIA een centrale
rol speelt, blijkt in grensoverschrijdende
situaties meer toegepast te worden dan in
nationale situaties. Dit maatwerk leidt
echter ook tot rechtsonzekerheid omdat
het voor de WIA-gerechtigde niet duidelijk
is welke re-integratiemiddelen ingezet
mogen worden, hoe ze getoetst worden en
welke sancties er eventueel gelden. De
beoordeling lijkt bovendien ook afhankelijk
te (kunnen) zijn van de persoonlijke
opvattingen van de reintegratiedeskundige van het UWV.
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Principes

Benchmark

Duurzame
ontwikkeling/socioeconomische
ontwikkeling

Re-integratie en activering bij
ziekte en arbeidsongeschiktheid is
in Nederland verder ontwikkeld
dan in andere lidstaten.

Artikel 3, lid 3 VEU

De gevolgen van ziekte en
arbeidsongeschiktheid moeten
duidelijk zijn voor de
grenspendelaar.
Bovendien moeten situaties waarin
de werknemer niet is verzekerd,
worden vermeden.

Europa 2020strategie
EC-documenten:
maatregelen voor
economische
samenwerking, maar
ook meer EUarbeidsmobiliteit
(o.a. EC
Werkprogramma
2015, Een nieuwe
start, 16 december
2014,
p.3 en Annex 1initiatief nr.8; zie ook
State of the Union
van J. Barroso
(president van de
EC) op 12 september
2012, p.5-6.
Euregionale cohesie
Focus van de EC op
sociale cohesie (zie
onder 2.3.1)
Loyale
samenwerking:
artikel 4 VEU
Nauwere
samenwerking
tussen lidstaten:
artikel 20 VEU;
overweging 2, 8, 9

De complexiteit en dwingendheid
van re-integratie (naar Nederlands
recht) mag geen belemmering zijn
voor een grensoverschrijdende
arbeidsmarkt

De nationale formulering en
toepassing van re-integratiebeleid
mag de samenwerking van
grensoverschrijdende partners
(werkgever, verzekeringen,
zorgsector, bedrijfsartsen,
huisartsen) niet belemmeren.
Door grensoverschrijdende
samenwerking van instellingen
betrokken bij re-integratievraagstukken moet het mogelijk
zijn, betrouwbare informatie aan
werkgevers en werknemers te
verstrekken en problemen snel op

Indicator/Methode
Informatiepunt voor ondersteuning van
buitenlandse werkgevers: terug bij UWV?
Wordt er meer en duurzaam gewerkt door
het inzetten van middelen als activering en
re-integratie bij ziekte en
arbeidsongeschiktheid?
De Europa 2020-strategie zet ook in op
verhoging van de arbeidsproductiviteit. Is
daar een directe link met de Nederlandse
doelstellingen meetbaar?
Wanneer incorporeert de Verordening
meer re-integratiebepalingen? De
coördinatie van activeringsmaatregelen uit
verschillende lidstaten is een ‘burning
430
issue’.
De re-integratieplicht naar Nederlands
recht kan voor de werknemer en
werkgever te zwaar doorwegen en daarom
als een belemmering voor een
grensoverschrijdende arbeidsrelatie
worden gekwalificeerd. Volgens
Nederlands recht moet z.s.m. re-integratieactiviteiten worden verricht, ook voor de
grenspendelaars in Duitsland of België. De
Duitse en Belgische instanties
willen/kunnen niet altijd meewerken aan
die activiteiten omdat dat niet
overeenstemt met hun wetgeving en
werkwijze.
Uit de praktijk blijkt dat instanties elkaars
medische rapporten niet accepteren maar vaak
zelf weer een eigen nationaal medisch
onderzoek in gang zetten. Dit is in strijd met de
coördinatiewetgeving (art.27, lid 8 en art.87, lid
2 VO 987/2009) en bovendien belastend voor
de betrokken werknemer, zijn werkgever en de
zorgverzekeringen.
In hoeverre kunnen Euregionale partners
(arbeidsbemiddeling, ziektekostenverzekering,
artsen, arbodiensten, werkgeversverenigingen
en vakbonden) vraagstellingen snel en
competent beantwoorden?

430

trESS European report 2011, Yves Jorens en Jean-Philippe Lhernould, www.tress-network.org, p.6 en zie ook S.
Montebovi, diss.Tilburg 2016, p.299.
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Principes
van EG-VO
987/2009, hoofdstuk
II van EG-VO
987/2009

Benchmark
te lossen.

Indicator/Methode
Kunnen Euregionale partners invloed
uitoefenen op de toepassing van het beleid?
Heeft de Nederlandse wetgeving de
samenwerking tussen Euregionale partners
verbeterd of verslechterd?

“Een gecoördineerde
aanpak binnen de
Euregio Maas-Rijn is
nodig om de
barrières als gevolg
van verschillen in
fiscale en sociale
regelingen op te
heffen.”

Heeft de complexe situatie in Nederland (meer
en strengere re-integratiewetgeving) ook geleid
tot meer inlichtingen over de Nederlandse reintegratiewetgeving bij Euregionale partners?
Welke grensoverschrijdende, transnationale en
interregionale samenwerkingsprogramma’s zijn
er? zie Kamerstukken II, 2014-2015, 32 851; zie
publicaties Raad voor openbaar bestuur (Rob):
www.rob-rfv.nl

Euregio Maas-Rijn
EMR 2020, 2013

3.

Bevordert of belemmert de maatregel Europese integratie en wat betekent dat
voor de burger in de grensregio?
Het is moeilijk te meten in hoeverre de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen
de Europese integratie bevorderen of belemmeren. Nochtans kan wel (voorzichtig) beweerd
worden dat de Nederlandse regels eerder belemmerend dan bevorderend uitwerken. De reden
hiervoor is dat de Nederlandse regels veel verantwoordelijkheden bij de werkgever en werknemer
leggen, zowel financieel, administratief als procedureel.
Van Nederlandse werkgevers mag verwacht worden de Nederlandse regels te kennen. De
uitwerking in een grensoverschrijdende situatie echter is niet vanzelfsprekend bekend.
Werkgevers weten vaak niet óf en hoe re-integratie kan worden opgepakt in het buitenland en
welk beleid het UWV hanteert bij de toetsing van de gedane re-integratie-inspanningen.
Voor de buitenlandse werkgevers is het moeilijker om volledig en correct op de hoogte te zijn van
de rechten en plichten uit de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Daarom
zijn werkgevers vaak aangewezen op betaalde informatie-ondersteuning en administratieve
dienstverlening. Zonder die extra ondersteuning zijn ze onvoldoende bekend met de regels of in
ieder geval met de consequenties ervan. Het is vaak pas bij pas ziekte dat duidelijk wordt hoe
zwaar de loondoorbetalingsverplichting en bijhorende verplichtingen kunnen doorwegen.
Indien werkgevers in grensoverschrijdende situaties de Nederlandse verplichtingen gekoppeld
aan ziekte en arbeidsongeschiktheid te belastend vinden, zullen zij niet geneigd zijn om in de
toekomst een gelijkaardige werkrelatie aan te gaan. Ook werkgevers die nog niet eerder
gebonden waren aan de Nederlandse socialezekerheidswetgeving maar wel (deels) op de hoogte
zijn van de uitgebreide verplichtingen zullen zich twee keer bedenken voor ze een
grensoverschrijdende arbeidsrelatie aangaan.
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De burger in de grensregio, woonachtig in een andere lidstaat, zal in tijden van economische crisis
of overvloed aan arbeidskrachten wellicht als minder aantrekkelijk gekwalificeerd worden dan
een in Nederland woonachtige werknemer. Een werkgever die de keuze heeft tussen een
werknemer die woont en werkt in Nederland en een werknemer die woont in het buitenland, zal
– uitzonderingen daargelaten – liever een ‘nationale’ arbeidsrelatie aangaan dan de relatie met de
grensoverschrijdende werknemer. In die zin kan beweerd worden dat de maatregel (d.w.z. de
Nederlandse regeling van ziekte en arbeidsongeschiktheid) eerder belemmerend dan
bevorderend werkt en dat indirecte discriminatie op de loer ligt.
Harde cijfers of transparante metingen over ‘gemiste’ kansen zijn niet te achterhalen.
4. Bevordert of belemmert de maatregel de duurzame economische ontwikkeling
van de grensregio’s en het vestigingsklimaat?
De invloed van de twee Nederlandse regelingen op de duurzame economische ontwikkeling en
het vestigingsklimaat is moeilijk te meten. Sociale zekerheid, en meer bepaald ziekte en
arbeidsongeschiktheid, is slechts een onderdeel van het volledige pakket aan verplichtingen en
mogelijkheden voor een werkgever. Aansluitend bij wat hierboven gemeld is over het vrije
verkeer van werknemers en de indirecte discriminatie zou beweerd kunnen worden dat deze
twee Nederlandse regelingen belemmerend zijn, maar die bewering is te algemeen en gaat
voorbij aan andere aspecten van grensoverschrijdend werken (o.a. belastingen, bereikbaarheid,
grond, gebouwen, diploma’s, andere socialezekerheidswetgeving, …).
Langs de zijde van de coördinatieverordeningen (883/2004 en 987/2004) moet gewezen worden
op de beperkte aandacht voor re-integratie. Slechts in twee artikelen (artikel 27 en 87 van EG-VO
987/2009) komt de re-integratie in de sociale zekerheid voor. Dit staat in schril contrast met de
uitgebreide regelgeving in Nederland. Bovendien maakt de Verordening geen onderscheid tussen
re-integratieuitkeringen en –verstrekkingen (benefits in cash en benefits in kind). Dat onderscheid
wordt in de Nederlandse wetgeving wel gehanteerd. Naast de uitkering bij ziekte (de cash benefit
gebaseerd op de loondoorbetalingsverplichting van artikel 7:629 BW en de cash benefit
gebaseerd op de wet WIA) speelt namelijk ook de re-integratie-inspanning en –verstrekking
(benefits in kind) een belangrijke rol. De Verordening is hier voorlopig nog niet duidelijk over en
blijft te veel gericht op technische oplossingen voor geldelijke uitkeringen (benefits in cash)
zonder rekening te houden met de verstrekkingen (benefits in kind).431 Aangezien duurzame
economische ontwikkeling hoog op de Europese agenda staat, verwachten wij van de Europese
wetgever meer coördinatieregels inzake grensoverschrijdende re-integratie.
5. Bevordert of belemmert de maatregel de Euregionale cohesie en Euregionale
governance structuren?
De maatregelen die de Nederlandse overheid heeft ingezet door enerzijds de Ziektewet te
privatiseren en zo de verantwoordelijkheid voor de loondoorbetalingsperiode bij werkgever en
431

Th. Erhag, ‘Incapacity for work: a national legal concept with cross-national functions’, in: S. Devetzi and S. Stendahl
(eds.), Too sick to work? Social Security Reforms in Europe for Persons with Reduced Earnings Capacity, Alphen aan den
Rijn: Kluwer Law International 2011, p.36; zie ook S. Montebovi, diss.Tilburg 2016, p.296-297.
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werknemer neer te leggen en door anderzijds re-integratie tijdens de WIA-periode tot speerpunt
te maken (onder het motto ‘werken loont’) zijn gezichtsbepalend voor de Nederlandse sociale
zekerheid. De vraag is of deze focus al dan niet ten goede komt aan de Euregionale cohesie en
governance structuren.
Met betrekking tot de Euregionale cohesie is het effect moeilijk na te gaan. Hoeveel cohesie wordt
bereikt of juist misgelopen door de Nederlandse strenge en uitgebreide regelingen inzake ziekte
en arbeidsongeschiktheid? Ook hier geldt dat deze twee regelingen slechts een onderdeel vormen
van de volledige socialezekerheidspositie en van het totale pakket aan maatregelen en kosten
voor een werkgever. Er zijn meerdere aspecten die voor grensoverschrijdende cohesie van belang
zijn. De invloed van deze twee regelingen kan niet separaat van het totale
socialezekerheidsaspect worden gezien. Wel lijkt het zo dat als de Nederlandse regelingen als
‘moeilijk, duur, complex, onduidelijk’ etc. worden bestempeld, de aantrekkingskracht ervan in een
grensoverschrijdende arbeidssituatie negatief wordt beïnvloed.
Met betrekking tot de Euregionale governance structuren kan het volgende worden opgemerkt.
De samenwerking met organen uit andere EU-lidstaten is in sterke mate afhankelijk van de
communicatie en de beschikbare informatie. Hier is nog winst te behalen. De Nederlandse
overheid zou opnieuw het UWV als aanspreekpunt voor werkgevers kunnen aanduiden.
Daarnaast moet de Nederlandse overheid ervoor zorgen de buitenlandse organen tijdig en
volledig in te lichten over aankomende wijzigingen in wet en beleid. Dat kan in
netwerkbijeenkomsten, naast de digitale en telefonische contacten in concrete dossiers.
Bovendien geldt dat zelfs áls er netwerken bestaan, het ook haalbaar moet zijn om tot
afstemming te komen als de wetgeving ingewikkeld en afwijkend is. Een aandachtspunt voor de
Nederlandse overheid is daarom niet alleen om voor voldoende netwerkmogelijkheden en
ondersteuning te blijven zorgen maar ook voor een wetgeving die past binnen de Europese
grensoverschrijdende pijler van het vrije verkeer van werknemers en binnen een Euregionale
cohesie.
Een volgende vraag is of er tegenwoordig meer netwerken zijn of een betere ondersteuning door
de overheid sinds de Nederlandse re-integratiewetgeving steeds uitgebreider wordt en de
verantwoordelijkheid voor werknemer en werkgever tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid ook
toeneemt? Dit lijkt niet zo te zijn. Wel heeft de Minister van SZW in 2014 (na veel onrust en
verzet) toegezegd de voorgenomen stopzetting van financiering van de Bureaus Belgische/Duitse
Zaken432 in te trekken en de financiering van deze bureaus tot 2018 te waarborgen; ook heeft hij
aangegeven dat de (Eu)regionale loketten essentieel zijn.433
Omdat de coördinatieverordeningen met betrekking tot re-integratie zeer beperkt zijn – namelijk
alleen via artikel 27 en 87 van VO 987/2009 – kan de vraag gesteld worden of de huidige
Nederlandse re-integratiewetgeving daarom meer samenwerking op kleinere schaal in gang moet
zetten met de landen waarmee het meeste grensverkeer bestaat. Betekent de huidige
432
433

Deze bureaus (BBZ en BDZ) zijn onderdeel van de SVB; zie www.svb.nl.
Kamerstukken II 2013-2014, 26 448, nr.510; zie ook Montebovi (diss.Tilburg) p.364.
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Nederlandse wetgeving een grotere/nieuwe uitdaging voor de Benelux? Betekenen (te) weinig biof multilaterale overeenkomsten een probleem voor de grensoverschrijdende werknemer en zijn
werkgever nu de Nederlandse wetgeving zó uitgebreid, specifiek en streng is?
De wachttijd van 104 weken vóór het ontvangen van een invaliditeitsuitkering (die rechtstreeks
volgt uit de loondoorbetalingsperiode van 104 weken) veroorzaakt soms een hiaat in de
inkomensvoorziening van de betrokken werknemer. Een werknemer die namelijk in verschillende
lidstaten heeft gewerkt en daarna invalide is geworden krijgt een pro rata-uitkering uit alle
betrokken lidstaten vanaf het moment dat in die staten de invaliditeit ingaat. Als de uitkering uit
Nederland verhoudingsgewijs groot is, betekent dat dat betrokken werknemer tijdelijk te maken
krijgt met een relatief groot WIA-hiaat omdat hij pas na twee jaar dat deel van zijn inkomen
ontvangt. Dit knelpunt van de verschillende wachttijden in de EU heeft ook de aandacht van de
Europese Commissie, maar blijft voorlopig nog onopgelost.
6. Conclusies en aanbevelingen uit een Euregionaal perspectief
6.1.

Inhoudelijke conclusies: effecten van de ziekte- en
arbeidsongeschiktheidsregeling
In hun studie ‘Arbeidsmarkt zonder grenzen’ tonen het PBL en CBS aan dat de grenzen tussen
Nederland en de buurlanden belemmerend werken voor de arbeidsmarkt in de grensregio’s.434 De
ongeveer 100.000 pendelaars die dagelijks tussen Nederland, België en Duitsland reizen zijn maar
een fractie (5%) van wat mogelijk zou zijn. Allerlei factoren verhinderen meer en beter
grensverkeer. Sociale zekerheid is daar één onderdeel van. In deze grenseffectenrapportage is
gekozen om de effecten van twee Nederlandse socialezekerheidsregelingen te onderzoeken.
De Nederlandse regelingen inzake ziekte (gebaseerd op artikel 7:629 BW) en
arbeidsongeschiktheid (gebaseerd op de wet WIA) zijn het laatste decennium sterk gewijzigd. Dit
gebeurde vanuit de prikkelfilosofie waarbij geldt dat ook bij ziekte de werknemer moet
geactiveerd worden tot (deels) terugkeren naar het arbeidsproces. De Nederlandse overheid
heeft daarbij gehandeld vanuit marktdenken en daarom private partijen (werkgevers,
werknemers, re-integratiebedrijven) een belangrijke rol toebedeeld. Dit re-integratiedenken
bestaat (nog) niet in andere lidstaten. En ook de coördinatieverordeningen ondersteunen de reintegratie slechts in beperkte mate.
Dat heeft tot gevolg dat bij grensoverschrijdende situaties van ziekte of arbeidsongeschiktheid
waar de Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing is, een moeilijke situatie kan
ontstaan voor zowel werkgever, werknemer als instanties. De Nederlandse wetgeving wijkt
namelijk sterk af van wat gebruikelijk of gekend is in andere lidstaten en zal daardoor moeilijker
kunnen worden nageleefd dan in nationaalrechtelijke situaties. Soms zullen werkgever en
werknemer samen streven naar en slagen in een oplossing conform de Nederlandse wetgeving en
UWV-beleid. En soms staan werkgever en werknemer niet aan dezelfde kant en leidt

434

A. Weterings en G. van Gessel-Dabekausen, Arbeidsmarkt zonder grenzen, PBL en CBS, Den Haag 2015.
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onduidelijkheid omtrent wetgeving en beleid tot conflicten. Betrouwbare cijfers hierover
ontbreken.
Achtereenvolgens worden hier de voornaamste knelpunten en effecten opgesomd:
-

Onvoldoende kennis van en begrip voor de loondoorbetalingsverplichting van (maximaal)
104 weken

-

Onvoldoende kennis van en begrip voor de re-integratieplicht van werknemer en
werkgever tijdens ziekte (eerste 104 weken) in grensoverschrijdende situaties

-

Onvoldoende kennis van en begrip voor de re-integratieplicht van werknemer en
werkgever tijdens arbeidsongeschiktheid (na 104 weken) in grensoverschrijdende
situaties

-

Medische rapporten uit het buitenland zijn niet één op één bruikbaar voor toepassing van
de Nederlandse wetgeving. In Duitsland is de arts wel meer gericht op reintegratiemogelijkheden dan in België.

-

Het UWV hanteert het uitgangspunt dat de Nederlandse regels in Nederland en het
buitenland op dezelfde wijze horen te worden toegepast. Dat blijkt echter niet altijd
mogelijk en wordt ook door het UWV niet altijd consequent toegepast. Zo ziet het UWV in
sommige situaties af van de wettelijke vereiste van een re-integratieverslag (art.65 WIA).
Beleidsregels hieromtrent ontbreken en ook bij navraag geeft het UWV geen openheid in
zijn aanpak.

-

Maatwerk bij het UWV leidt tot rechtsonzekerheid en -onduidelijkheid voor de betrokken
zieke werknemer en zijn werkgever

-

Waakzaamheid geboden over het respecteren van het vrije verkeer van werknemers
(bijvoorbeeld werkgelegenheidssubsidies of re-integratiemaatregelen mogen niet
afhankelijk zijn van de woonplaats van de werknemer)

-

Ontbreken van een Europees re-integratiebeleid

-

Ontbreken van een Europees arbeidsmarktbeleid: niet langer de ‘nationale’ burgers
voorrang geven maar zich richten op ‘alle’ personen op de nationale arbeidsmarkt.

-

Ontbreken van een grenseffectentoets bij Nederlandse wetgeving

6.2.

Conclusies met betrekking tot de grenseffectenbeoordeling en de verdere
ontwikkeling van het instrument
Naast de ex post-beoordeling waarin effecten en knelpunten zijn uiteengezet, is er ook ruimte
voor de ex ante-beoordeling waarin aanbevelingen worden aangeduid.
De voornaamste oplossingen zijn:
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-

Invoeren van een grenseffectentoets.435 Wetsvoorstellen moeten vooraf worden getoetst
of ze Europa-proof zijn

-

Verkorting van de maximale loondoorbetalingsperiode van 104 weken436

-

Meer aandacht voor bilaterale of multilaterale afspraken. Het grensverkeer tussen
buurlanden kan soms baat hebben bij supplementaire afspraken op de coördinatieregels
die te algemeen en te beperkt zijn voor re-integratie.

-

Bestaande netwerken tussen overheidsorganen mogelijk blijven maken. Het belang
hiervan mag niet onderschat worden. Op deze wijze leren de buurlanden elkaars
wetgeving beter kennen, worden de geplande en doorgevoerde wijzigingen tijdig
toegelicht en kan men persoonlijk contact zoeken in concrete dossiers.

-

Betere informatievoorziening. Zowel vanuit de overheid als vanuit het UWV zou meer en
duidelijkere informatie beschikbaar moeten worden gesteld aangaande de Nederlandse
regels, het beleid en de regelmatige wijzigingen in wet en beleid. Het UWV zou wellicht
opnieuw een belangrijke rol hierin kunnen spelen en het aanspreekpunt kunnen zijn voor
werkgevers (ook tijdens de loondoorbetalingsperiode). Goede voorlichting vooraf
voorkomt veel juridische onduidelijkheid achteraf.

435

Het pleidooi voor een grenseffectentoets komt met enige regelmaat weer op de voorgrond. De twee
grensarbeiderscommissies (2001 en 2008) pleitten ook voor het instellen van een grensarbeiderstoets en ook sommige
politici zien de noodzaak daarvan in. Zie ook dissertatie Montebovi 2016, p.408-409.
436
Deze verkorting staat momenteel op de politieke agenda. De minister van SZW heeft in 2015 verschillende
onderzoeken laten uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid een inperking van de loondoorbetalingsperiode.
Tot concrete wetsvoorstellen heeft dat nog niet geleid. Zie dissertatie Montebovi 2016, p.404-406.
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3.5

De kwalificerende buitenlandse belastingplicht van art. 7.8 IB
en het EU-recht
Dr. Hans Arts
Jasper Korving L.L.M.
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belastingplicht van art. 7.8 IB en het EU-recht

1. Inleiding
Op 1 januari 2015 werd de keuzeregeling van art. 2.5 Wet IB 2001 vervangen door de nieuwe
regeling van de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Op grond van art. 7.8 Wet IB 2001
heeft de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige recht op dezelfde aftrekposten en
heffingskortingen als de binnenlandse belastingplichtige.
De keuzeregeling werd vervangen, omdat het niet in overeenstemming zou zijn met het EUrecht.437 In dit stuk zetten wij uiteen in hoeverre de nieuwe regeling van de kwalificerende
buitenlandse belastingplichtige in overeenstemming is met het EU-recht.
De regeling is in aanzienlijke mate van belang in de Nederlandse grensregio. Grosso modo houdt
de regeling in dat belastingplichtigen die niet in Nederland wonen maar meer dan 90% van hun
wereldinkomen in Nederland genieten op dezelfde wijze fiscaal worden behandeld als een
inwoner van Nederland. Daarbij verdient opmerking dat het hanteren van een grens in beginsel
altijd arbitrair is. Men kan zich voorstellen dat met name in grensregio’s meer situaties
voorkomen die kwalificeren onder de regeling van kwalificerende buitenlandse belastingplicht.
Hoe verder iemand van Nederland afwoont, hoe minder snel hij geneigd zal zijn om in Nederland
een aanstelling te aanvaarden. Hoewel de regeling ook voor belastingplichtigen die niet in de
grensregio wonen geldt, is het aannemelijk dat het aantal van dergelijke belastingplichtigen
beperkt is. Alleen al vanwege de potentieel geraakte belastingplichtigen zou een gedegen rapport
van belang zijn binnen het brede onderzoeksgebied.
Omdat de huidige regeling pas kort geleden in werking is getreden zijn concrete cijfers niet
voorhanden. Het onderzoek richt zich dan ook nagenoeg uitsluitend op de juridische
consequenties en discussiepunten van de regeling.
2. De wettelijke regeling
2.1.
Periode voor de KBB: Schumacker-doctrine
In beginsel moet volgens regulier internationaal belastingrecht het woonland van
belastingplichtige voorzien in de persoonlijke aftrekposten. Op grond van EU-recht, met name het
HvJ-arrest Schumacker, is een lidstaat gehouden om een buitenlandse belastingplichtige die zijn
gehele of nagenoeg gehele (90%) inkomen in Nederland geniet dezelfde persoonlijke aftrekposten
te laten genieten als een binnenlandse belastingplichtige.438 De achtergrond hiervan is dat een
dergelijke belastingplichtige over onvoldoende belastbare grondslag beschikt in zijn woonstaat,
waardoor de werkstaat in deze aftrekmogelijkheden moet voorzien. In latere rechtspraak van het
HvJ is dit uitgebreid tot andere aftrekposten die niet steeds direct in de persoonlijke sfeer
liggen.439 Hierbij kan ook worden gedacht aan de uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek tot
437

HvJ 18 maart 2010, zaak C-440/08 (Gielen), NTFR 2010/795, Jur. 2010, p. I-2323.
HvJ 14 februari 1995, zaak C-279/93 (Schumacker), Jur. 1995, p. I-225.
439
Zie onder andere HvJ 14 september 1999, zaak C-391/97 (Gschwind), Jur. 1999, p. I-5451; HvJ 12 juni 2003, zaak C234/01 (Gerritse), NTFR 2003/1142, Jur. 2003, p. I-5933, HvJ 1 juli 2004, zaak C-169/03 (Wallentin), NTFR 2004/1121,
Jur. 2004, p. I-6443; HvJ 6 juli 2006, zaak C-346/04 (Conijn), NTFR 2006/972, Jur. 2006, p. I-6137; HvJ 25 januari 2007,
zaak C-329/05 (Meindl), NTFR 2007/471, Jur. 2007, p. I-1107; HvJ 18 juli 2007, zaak C-182/06 (Lakebrink), NTFR
438
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buitenlandse belastingplichtigen die nagenoeg hun gehele gezinsinkomen in Nederland
verdienen.440
2.2.

Periode voor de KBB: Keuzeregeling voor binnenlandse belastingplicht

2.2.1. Artikel 2.5 (oud) IB
Het arrest Schumacker indachtig introduceerde Nederland de keuze voor binnenlandse
belastingplicht. Buitenlandse belastingplichtigen konden – tot eind 2014 – op grond van de
keuzeregeling (vrijwel) dezelfde behandeling krijgen als een binnenlandse belastingplichtige.
Hierdoor kon de buitenlandse belastingplichtige tevens gebruikmaken van dezelfde fiscale
faciliteiten als een binnenlandse belastingplichtige. Formeel bleef hij echter buitenlandse
belastingplichtige. De regeling is echter ruimer dan waartoe Nederland overeenkomstig het arrest
Schumacker (en aanpalende jurisprudentie) gehouden was. Nederland staat namelijk ook toe dat
buitenlandse belastingplichtigen die minder dan hun gehele of nagenoeg gehele gezinsinkomen
(volgens Nederland dus ten minste 90%) in Nederland verdienen, kunnen opteren voor een
behandeling als binnenlandse belastingplichtige.
De keuzeregeling kende wel een belangrijke antimisbruikbepaling, de zogenoemde clawback of
terugploegregeling op grond van art. 2.5 lid 3 Wet IB 2001. Wanneer een buitenlandse
belastingplichtige niet langer opteert voor binnenlandse belastingplicht, dan moet hij de
voordelen ter zake van andere dan persoonlijke aftrekposten die hij als gevolg van de optie
gedurende de acht voorgaande jaren heeft genoten – en die hij niet ook als regulier buitenlandse
belastingplichtige zou hebben genoten – ongedaan maken.

2.2.2. Discussies rondom de keuzeregeling
De terugploegregeling leidde tot veel discussie, met name in Schumacker-situaties na het arrest
Renneberg.441 In dit arrest oordeelde het HvJ dat een buitenlandse belastingplichtige die aan het
Schumacker-criterium voldeed in Nederland zijn hypotheekrente in aftrek moet kunnen brengen.
De situatie is dan denkbaar dat een buitenlandse belastingplichtige die woonachtig is in de EU, in
eerste instantie opteerde voor binnenlandse belastingplicht in Nederland en als gevolg daarvan
zijn hypotheekrente in aftrek kon brengen, terwijl hij daar – zo bleek na het arrest Renneberg –
eigenlijk al die tijd al recht op had krachtens het EU-recht. Wanneer deze opterende buitenlandse
belastingplichtige niet langer opteerde maar een rechtstreeks beroep op het Renneberg-arrest
zou doen, leidde dit naar de letter van de wet tot een verplichte teruggaaf van de genoten
hypotheekrente uit de acht voorgaande jaren. Dit, terwijl de opterende buitenlandse
belastingplichtige ook die acht voorgaande jaren eigenlijk al aanspraak had kunnen maken op
automatische toekenning van hypotheekrenteaftrek, onder de voorwaarde dat hij in die jaren ook
voldeed aan het Schumacker-criterium. Als gevolg van deze discussie keurde de staatssecretaris
2007/1334, Jur. 2007, p. I-6705; HvJ 16 oktober 2008, zaak C-527/06 (Renneberg), NTFR 2008/2144, Jur. 2008, p. I-7735;
HvJ 18 maart 2010, zaak C-440/08 (Gielen), NTFR 2010/795, Jur. 2010, p. I-2323; HvJ 31 maart 2011, zaak C-450/09
(Schröder), NTFR 2011/957, Jur. 2011, p. I-2497.
440
HvJ 16 oktober 2008, zaak C-527/06 (Renneberg), Jur. 2008, p. I-7735, NTFR 2008/2144.
441
HvJ 16 oktober 2008, zaak C-527/06 (Renneberg), NTFR 2008/2144, Jur. 2008, p. I-7735.
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uiteindelijk goed dat bij in eerste instantie opterende buitenlandse belastingplichtigen die niet
langer opteren omdat zij aan het Schumacker-criterium voldoen, de terugploegregeling niet zal
worden toegepast.442 Voor niet Schumacker-gevallen kan de keuzeregeling echter ten aanzien van
de hypotheekrenteaftrek nog wel interessant zijn.
In het arrest Gielen heeft het HvJ zich vervolgens expliciet uitgelaten over de plaats van de
keuzeregeling binnen het EU-recht.443 In de zaak in kwestie betrof het een buitenlandse
belastingplichtige die zowel in zijn woonstaat Duitsland als in Nederland een onderneming dreef
en aanspraak maakte op toepassing van de zelfstandigenaftrek op grond van art. 3.76 Wet IB
2001. De zelfstandigenaftrek staat open voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet.
De belastingplichtige voldeed niet aan het urencriterium wanneer louter de uren in het kader van
het in Nederland gedreven deel van de onderneming in aanmerking werden genomen. Wanneer
ook alle uren die voor het buitenlandse deel van de onderneming werden gemaakt werden
meegenomen, zou wel aan het urencriterium zijn voldaan. Het HvJ oordeelde allereerst dat voor
de beoordeling of aan het urencriterium was voldaan ook de uren in het buitenlandse deel van de
onderneming dienden te worden meegenomen. Het niet meenemen van de uren in de
buitenlandse onderneming vormde een inbreuk op de vrijheid van vestiging, omdat een
binnenlandse belastingplichtige die ook een deel van zijn ondernemingsactiviteiten in het
buitenland uitoefende de gewerkte uren in de buitenlandse onderneming wel mocht meetellen.
Vervolgens nam Nederland het standpunt in dat deze inbreuk kon worden gerechtvaardigd omdat
de buitenlandse belastingplichtige kon opteren voor behandeling als binnenlandse
belastingplichtige. Het HvJ oordeelde echter dat Nederland zich niet achter de optie voor
binnenlandse belastingplicht mocht verschuilen. Wanneer Nederland al op grond van primair EUrecht gehouden is om de buitenlandse uren mee te tellen voor het urencriterium kan dit voordeel
niet worden ontzegd door te stellen dat de belastingplichtige er wel recht op zou hebben gehad
als hij gebruik had gemaakt van de keuzeregeling. Het HvJ vond dit geen rechtvaardiging, omdat
het de belastingplichtige effectief verplichtte om gebruik te maken van de keuzeregeling. De
keuzeregeling kon het belemmerende karakter van de zelfstandigenaftrek dan ook niet opheffen.
Omdat buitenlandse belastingplichtigen in Schumacker-situaties automatisch recht hebben op
inwonerbehandeling en de keuzeregeling geen rechtvaardiging voor een vastgestelde inbreuk kon
opleveren, was de keuzeregeling nog slechts van belang voor buitenlandse belastingplichtigen in
niet-Schumacker-situaties en voor niet-EU-situaties, mits met het woonland een belastingverdrag
is gesloten. Uitbreiding tot niet-Schumacker-situaties was initieel ook de intentie van de
wetgever. Ook gevallen waarin de buitenlandse belastingplichtige – bijvoorbeeld – slechts 70%
van het gezinsinkomen in Nederland verdiende, konden namelijk leiden tot het volledig kunnen
benutten van fiscale faciliteiten in de woonstaat. Nederland stelde zich bij de introductie van de
keuzeregeling dus ruimhartiger op dan waartoe het gehouden was onder het primaire EU-recht
en de Schumacker-doctrine in het bijzonder.

442
443

Besluit van 26 april 2013, nr. DGB2013/201M, NTFR 2013/1090, V-N 2013/29.14.
HvJ 18 maart 2010, zaak C-440/08 (Gielen), NTFR 2010/795, Jur. 2010, p. I-2323.
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2.3.

Introductie van ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’

2.3.1. Inleiding
De keuzeregeling van art. 2.5 Wet IB 2001 is per 1 januari 2015 afgeschaft en vervangen door een
90%-regeling. Hiermee tracht de Nederlandse regering dichter aan te sluiten bij het EU-recht en
de Schumacker-doctrine in het bijzonder. De personele werkingssfeer is beperkter dan onder de
keuzeregeling en een aantal mogelijke inbreuken op het EU-recht die de oude keuzeregeling
bevat, wordt weggenomen.444 Dat betekent dat voortaan alleen buitenlandse belastingplichtigen
die ten minste 90% van hun inkomen in Nederland verdienen in aanmerking kunnen komen voor
persoonlijke aftrekposten. Deze personen worden op grond van art. 7.8, lid 6, Wet IB 2001 als
kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen aangemerkt. Het keuze-element van de huidige
regeling komt daarmee te vervallen. Hiermee past Nederland feitelijk het Schumacker-criterium
van het HvJ in de meest strikte vorm toe.
Naast het feit dat alleen buitenlandse belastingplichtigen die aan het 90%-criterium voldoen nog
in aanmerking komen voor de persoonlijke aftrekposten waarop een binnenlandse
belastingplichtige aanspraak kan maken, heeft de regeling ook een belangrijke wijziging tot gevolg
voor de bepaling van de belastbare grondslag van de kwalificerende buitenlandse
belastingplichtige. De regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen belast alleen
de inkomsten uit Nederland, zoals ook bij andere buitenlandse belastingplichtigen alleen
inkomsten uit Nederlandse bron worden belast; art. 7.1 e.v. Wet IB 2001 zijn derhalve beslissend.
Als gevolg daarvan vervalt het progressievoorbehoud en kunnen de voorkomingsregels in het
Uitv.besl. IB 2001, de terugploegregeling en de inhaalregeling vervallen. Daarnaast verdween het
keuze-element van de oude regeling: voortaan kwalificeert een buitenlandse belastingplichtige
wel of niet voor de regeling. Bezien zal voorts worden of aanvullende regelgeving nodig is voor
migrerende binnenlandse belastingplichtigen die voor of na migratie geen belastingplichtige zijn.

2.3.2. Definitie
Er is sprake van een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige wanneer aan een aantal
cumulatieve criteria op grond van art. 7.8 lid 6 Wet IB 2001 is voldaan:
1. De belastingplichtige wordt in een lidstaat van de EU, in een andere staat die partij is bij de
EER, in Zwitserland of op de BES-eilanden als inwoner in de belastingheffing betrokken;
2. Het inkomen van de belastingplichtige is voor 90% of meer in Nederland onderworpen aan
loonbelasting en/of inkomstenbelasting;
3. Er moet een verklaring van de belastingautoriteit van het woonland worden overgelegd met
een overzicht van de inkomsten zoals die in het woonland zijn aangegeven. Op basis van deze
verklaring kan de Nederlandse belastingdienst beoordelen of ten minste 90% van het
wereldinkomen van de buitenlandse belastingplichtige in Nederland wordt verdiend.

444

Kamerstukken II, 2013-2014, 33 752, nr. 3, onder punt 6.
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2.3.3. Persoonlijke toepassingssfeer
De persoonlijke toepassingssfeer op grond van 7.8 lid 6 Wet IB 2001 is beperkt tot inwoners van
EU- en EER-landen, de BES- eilanden en van Zwitserland. De regeling is niet van toepassing op
inwoners die niet wonen in een van deze landen. De keuzeregeling van art 2.5 Wet IB 2001 was
van toepassing op inwoners van EU-lidstaten en inwoners van landen waarmee Nederland een
regeling ter voorkoming van dubbele belasting die voorziet in de uitwisseling van inlichtingen
heeft gesloten. De persoonlijke toepassingssfeer van art. 7.8 Wet IB 2001 is dus aanzienlijk
beperkt vergeleken met die van art. 2.5 Wet IB 2001.
De wetgever motiveerde deze beperking met een beroep op het EU-recht, in het bijzonder het
vrije verkeer van werknemers (art. 45 VWEU) en de vrijheid van vestiging (art. 49 VWEU). Op
grond van het voorgaande is het niet verplicht om een buitenlandse belastingplichtige die niet
woonachtig is in de EU dezelfde fiscale voordelen als een binnenlandse belastingplichtige te
geven.445
De wetgever breekt op dit punt met een bestendige beleidslijn. De wetgever gaf bij de invoering
van de Wet IB 2001 namelijk nog aan de keuzeregeling niet te willen beperken tot inwoners van
lidstaten van de Europese Unie. In dat verband overwoog de wetgever dat geen gebruik kunnen
maken van een dergelijke regeling ertoe zou leiden dat een groot aantal personen in typische (r)
emigratielanden zoals Australië, Israël en Marokko, die hoofdzakelijk Nederlands inkomen geniet,
ernstig financieel nadeel lijdt.446 Deze buitenlandse belastingplichtigen in (r)emigratielanden,
thans ongeveer 3.200 personen, vallen in de huidige regeling dus buiten de boot. De wetgever
schat dat deze buitenlandse belastingplichtigen daardoor een voordeel van gemiddeld € 940
kwijtraken dat zij behaalden door te opteren.447

2.3.4. Inkomenseis
De inkomenseis van art. 7.8 Wet IB 2001 houdt in dat een buitenlandse belastingplichtige van wie
het inkomen naar Nederlandse maatstaven geheel of nagenoeg geheel - in Nederland opgevat als
ten minste 90% - in Nederland onderworpen is aan de loon- of inkomstenbelasting, dezelfde
belastingvoordelen als een binnenlandse belastingplichtige krijgt. Deze regeling heeft overigens
een dwingend karakter. Waar de buitenlandse belastingplichtige, ongeacht de grootte van zijn
Nederlands inkomen, bij de oude regeling nog kon kiezen voor toepassing van die regeling, vindt
art. 7.8 Wet IB 2001 toepassing indien de buitenlandse belastingplichtige kwalificeert.
Daarnaast bevat art 7.8 in lid 8 Wet IB 2001 een delegatiebepaling op basis waarvan
belastingplichtigen die in de EU, de EER, Zwitserland of op de BES-eilanden wonen, maar van wie
het inkomen niet voor meer dan 90% in Nederland aan de loonbelasting en/of inkomstenbelasting
is onderworpen, onder bepaalde voorwaarden toch als kwalificerende buitenlandse
belastingplichtigen kunnen worden aangewezen. Deze delegatiebepaling is opgenomen om snel
445

Op grond van verdragen tussen de EU en andere Mogendheden kan een dergelijke verplichting bestaan, zie bijv. in
de verhouding met Zwitserland het arrest HvJ EU 28 februari 2013, nr. C-425/11, Jur. 2013, n.n.g (Ettwein).
446
Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 79-80.
447
Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 11, p. 74.
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en adequaat te kunnen reageren op ontwikkelingen in de jurisprudentie van het HvJ. Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan de uitspraak van het HvJ in het arrest Commissie/Estland.448
Hierin stond een inwoonster van Finland centraal met een pensioeninkomen uit zowel Finland als
Estland. Beide pensioeninkomens waren gering en ongeveer gelijk. Zij kon wegens haar geringe
wereldinkomen niet belast worden in haar woonstaat Finland, zodat daar haar draagkracht en
persoonlijke en gezinssituatie niet in aanmerking konden worden genomen. Het HvJ oordeelde
dat in dergelijke omstandigheden de weigering van de werkstaat om de niet-ingezetene gelijk te
behandelen aan een ingezetene een niet te rechtvaardigen schending van het vrije verkeer van
werknemers oplevert. In de literatuur is als gevolg van het arrest Commissie/Estland het
standpunt ingenomen dat geen vast percentage kan worden gehanteerd voor de beoordeling of is
voldaan aan het Schumacker-criterium.449 Wij zijn het met dit standpunt eens.
Het Commissie/Estland arrest komt overeen met het standpunt van de wetgever bij de invoering
van de Wet IB 2001:
“Gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU waarin is aangegeven dat het in
beginsel aan de woonstaat is om rekening te houden met de persoonlijke en gezinssituatie van
belastingplichtigen, maar dat bij onvoldoende inkomen uit die woonstaat ook de werkstaat met
die situatie rekening moet houden, verdient een arbitraire grens van 75 of 90% van het
wereldinkomen niet de voorkeur.”450
Het feit dat art. 7.8 Wet IB 2001 wel een procentuele inkomenseis heeft is opmerkelijk gezien het
voorgaande. Met de invoering van art. 7.8 Wet IB 2001 wordt opnieuw een regeling met een
arbitraire grens ingevoerd. De wetgever stelt als onderbouwing dat uit Schumacker volgt dat een
gelijke behandeling alleen zou hoeven te worden gegeven aan belastingplichtigen die in een
lidstaat van de EU wonen, hun inkomen geheel of nagenoeg geheel verdienen in een andere
lidstaat en in hun woonstaat onvoldoende inkomsten genieten om aldaar rekening te kunnen
houden met de persoonlijke en gezinssituatie.451 Uit het arrest Gschwind zou volgens de wetgever
volgen dat “geheel of nagenoeg geheel” ingevuld mag worden als “ten minste 90%”.452 Deze
onderbouwing volgt de gedachtegang dat de vergelijkbaarheid van inwoners en niet-inwoners in
de werkstaat volgens Schumacker afhankelijk is van de feitelijke situatie in de werkstaat van de
niet-inwoner. In die gedachtegang is een inkomenseis die aansluit bij die feitelijke situatie
verdedigbaar. Aan het feit dat het Hof in Gschwind oordeelde dat in dat geval geen sprake was
van discriminatie verbindt de wetgever de conclusie dat een inkomenseis van 90%, zoals de Duitse
regeling die in deze zaak in geschil was ook kende, inderdaad verenigbaar is met EU-recht.

448

HvJ 10 mei 2012, zaak C-39/10 (Commissie/Estland), NTFR 2012/1371.
Zie onder andere F.P.G. Pötgens, ‘Nadere precisering Schumacker-criteria’, NTFR-B 2012/36 en H. de Vries,
‘Keuzeregeling art. 2.5 Wet IB 2001 – stand van zaken en hoe nu verder?’, WFR 2013/972.
450
Kamerstukken II 1999/2000, 26 727, nr. 7, p. 445.
451
Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 3, p. 24; en HvJ EU 14 februari 1995, nr. C-279/93, Jur. 1995, p. I-225, BNB
1995/187, m.nt. A.H.M. Daniels (Schumacker).
452
Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 3, p. 24; en HvJ EU 14 september 1999, nr. C-391/97, Jur. 1999, p. I-5451, BNB
2001/78, m.nt. I.J.J. Burgers (Gschwind).
449
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De wetgever stelt dat Commissie/Estland, net als Wallentin453 zeer casuïstisch is en dat er geen
algemene principes uitkunnen worden gedestilleerd. Volgens de wetgever is Gschwind namelijk
nog steeds leidend.454 Wij zien in Commissie/Estland echter een bevestiging van hetgeen de
wetgever bij de invoering van de Wet IB2001 betoogde. Een andere zaak die mogelijk invloed gaat
hebben op de delegatiebepaling is X.455 In die zaak, ook bekend als de Spaanse voetbalmakelaar,
heeft Advocaat-Generaal Wathelet recentelijk geconcludeerd dat een inwoner van Spanje die in
zijn woonstaat geen inkomsten geniet, maar wel inkomsten geniet uit een in Nederland (60%) en
een in Zwitserland (40%) gevestigde vennootschap, in de werkstaat Nederland naar evenredigheid
aanspraak moet kunnen maken op persoonlijke aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek.
Volgens de AG zou het paradoxaal zijn als een belastingplichtige met slechts één werkstaat wel
aanspraak kon maken op de Schumacker-doctrine, maar dit niet was toegestaan bij een
belastingplichtige die gebruik heeft gemaakt van de verkeersvrijheden en in twee landen zou
werken. Wanneer het HvJ EU de AG volgt, betekent dit dat de Nederlandse regeling voor
kwalificerende buitenlandse belastingplicht zal moeten worden aangepast, omdat in dat geval ook
buitenlands belastingplichtigen die minder dan 90% van hun wereldinkomen in Nederland
genieten naar evenredigheid in aanmerking moeten kunnen komen voor persoonlijke
aftrekposten.
De opvatting van de wetgever dat uit bepaalde (oudere) arresten van het Hof wel algemene
principes, zoals een inkomenseis, kunnen worden gedestilleerd, maar dat andere (recentere)
rechtspraak over dezelfde problematiek geen nuttig kader tot wetsvorming zou kunnen geven,
lijkt onzes inziens vooral een doorslag van de politieke keuze om de toepassingssfeer van art. 7.8
Wet IB 2001 te beperken. Zowel het arrest Schumacker (1995) als het arrest Gschwind (1999) zijn
ruim vóór de invoering van de Wet IB 2001 gewezen. Op basis van diezelfde arresten komt de
wetgever thans tot een andere opvatting dan in het verleden over hoe de verplichtingen van het
EU-recht in de Nederlandse inkomstenbelastingwetgeving het beste gestand kunnen worden
gedaan. De redenen voor deze omslag geeft de wetgever niet.
De conclusie moet daarom zijn dat de wetgever thans een duidelijk andere lezing heeft van de
arresten Schumacker en Gschwind dan bij de invoering van de Wet IB 2001, maar uit de
parlementaire geschiedenis van art. 7.8 Wet IB 2001 blijkt niet waarom en op welke gronden de
wetgever zijn inzichten heeft herzien. Ook is nog de vraag hoe moet worden omgegaan bij een
buitenlands belastingplichtige met twee werkstaten, waarbij in geen van de staten aan het 90%
criterium wordt voldaan.

453

HvJ EG 1 juli 2004, nr. C-169/03, Jur. 2004, p. I-6443, V-N 2004/35.15 (Wallentin)
Kamerstukken I 2013/14, 33 752, G, p. 23.
455
Zaak C-283/15.
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2.3.5. Overige voorwaarden
2.3.5.1.

Partners van ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen’

Ook de partner van de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige kan, in overeenstemming
met de tweede nota van wijziging, als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige worden
aangemerkt. De partner heeft in dat geval recht op dezelfde faciliteiten als de op reguliere
gronden als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige aangemerkte persoon. Voorwaarden
zijn dat (i) ook de partner in een van de hierboven opgesomde landen woont en (ii) het
verzamelinkomen van beide partners in Nederland voor ten minste 90% aan de loon- of
inkomstenbelasting is onderworpen. Deze uitbreiding tot de partners laat overigens onverlet dat
nog discussie kan bestaan over de toekenning en hoogte van heffingskortingen voor emigrerende
en immigrerende binnenlandse belastingplichtigen.
Emigrerende en immigrerende binnenlandse belastingplichtigen die gedurende een deel van het
kalenderjaar een partner hebben, kunnen in beginsel niet meer de keuzeregeling toepassen voor
partnerschap gedurende het gehele kalenderjaar (2.17 lid 7 Wet IB 2001). Een uitzondering geldt
voor de emigrerende of immigrerende binnenlandse belastingplichtige die gedurende de andere
periode van dat jaar een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. Overigens moet ook in
dat geval 90% van het verzamelinkomen van de partners in Nederland aan de loon- of
inkomstenbelasting onderworpen zijn en moeten beide partners het gehele jaar wonen in een
EU/EER-lidstaat of Zwitserland of op de BES-eilanden. Hoewel de regeling in grote lijnen redelijk
lijkt, kan er in grensoverschrijdende situaties waarbij de belastingplichtige gedurende een
gedeelte van het jaar kan worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige
en gedurende het andere gedeelte niet belastingplichtig is, niet worden gekozen voor
partnerschap. Omdat toerekening aan de partner wel mogelijk zou zijn wanneer de migrerende
belastingplichtige op enig moment van het jaar binnenlands belastingplichtig was geweest, is het
verschil in behandeling in het migratiejaar mogelijk een inbreuk op EU-recht.
2.3.5.2. Hypotheekrenteaftrek en persoonsgebonden aftrek
De regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen stelt tevens de regels hoe de
grondslag van de verschillende boxen moet worden bepaald. Uitgangspunt daarbij zijn de regels
zoals die van toepassing zijn voor reguliere buitenlandse belastingplichtigen. Wanneer een
bepaalde gekwalificeerde bron van inkomen bij de buitenlandse belastingplichtige in de grondslag
kan worden opgenomen, dient aan de hand van de bepalingen voor binnenlandse
belastingplichtigen de omvang van de gekwalificeerde bron te worden bepaald.
In aanvulling daarop bepaalt art. 7.8 lid 1 Wet IB 2001 dat het belastbare Nederlandse inkomen
uit werk en woning van kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen wordt aangevuld met de
belastbare inkomsten uit eigen woning, indien deze negatief zijn, verminderd met de uitgaven
voor inkomensvoorzieningen en de persoonsgebonden aftrek. Effectief kan de kwalificerende
buitenlandse
belastingplichtige
derhalve
zijn
hypotheekrente,
uitgaven
voor
inkomensvoorzieningen en persoonsgebonden aftrek in aftrek brengen op zijn inkomen uit werk
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en woning uit Nederlandse bron. Dit is derhalve anders dan voor reguliere buitenlandse
belastingplichtigen. Voor het Nederlandse inkomen uit aanmerkelijk belang (art. 7.8 lid 2 Wet IB
2001) en het Nederlandse inkomen uit sparen en beleggen (art. 7.8 lid 3 Wet IB 2001) is een
vergelijkbare regeling opgenomen. Hierdoor kan de persoonsgebonden aftrek ook in aftrek
worden gebracht van het inkomen in die boxen. De hypotheekrente is – uiteraard – alleen
aftrekbaar van het inkomen uit werk en wonen.
Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen mogen de negatieve belastbare inkomsten uit
eigen woning, de uitgaven voor inkomensvoorzieningen en de persoonsgebonden aftrek voor
100% in aanmerking nemen, ook al is niet 100% van hun inkomen belast in Nederland. Hoewel in
eerste instantie slechts in algemene zin naar de persoonsgebonden aftrek werd verwezen is bij de
tweede nota van wijziging expliciet toegevoegd dat uitgaven voor monumentenpanden in
aanmerking moeten worden genomen. Voor zover de hoogte van deze aftrekposten afhankelijk is
van het inkomen (zie bijvoorbeeld art. 6.39, lid 1, Wet IB 2001), wordt voor het bepalen van de
hoogte hiervan het inkomen in aanmerking genomen zoals dat wordt berekend volgens de regels
voor Nederlandse binnenlandse belastingplichtigen. Door aan te sluiten bij de berekening die
geldt
voor
binnenlandse
belastingplichtigen
ontstaan
geen
ongerechtvaardigde
waarderingsverschillen tussen binnenlandse en kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen.
De regeling lijkt daarmee vanuit EU-rechtelijk perspectief voldoende neutraal geformuleerd. Voor
de persoonsgebonden aftrek geldt de normale volgorde van toerekening aan boxen zoals bepaald
in art. 6.2 Wet IB 2001.
Met betrekking tot de toepassing van de regels ten aanzien van Nederlands inkomen uit sparen
en beleggen wordt bepaald dat ook het heffingsvrije vermogen en de schuldendrempel, zoals van
toepassing op binnenlandse belastingplichtigen, in aanmerking worden genomen bij de
kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.
Op grond van art. 7.8 lid 4 Wet IB 2001 wordt voorkomen dat aftrekposten zowel in het woonland
als in Nederland als werkstaat in aanmerking worden genomen. Onder de keuzeregeling werden
de persoonsgebonden aftrekposten alleen niet in aanmerking genomen bij de opterende
buitenlandse belastingplichtige voor zover deze al bij zijn partner werden geëffectueerd. Onder
de huidige regeling wordt de kring uitgebreid tot de kwalificerende buitenlandse
belastingplichtige zelf. Wanneer de negatieve inkomsten uit eigen woning, de uitgaven voor
inkomensvoorzieningen of de persoonsgebonden aftrek dus bij de kwalificerende buitenlandse
belastingplichtige zelf of zijn partner al door de woonstaat in aanmerking worden genomen,
kunnen deze de Nederlandse grondslag van de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige niet
verminderen. Het partnerbegrip wordt hierbij ingevuld naar Nederlandse maatstaven. Dit lijkt ook
in overeenstemming met EU-recht en algemeen internationaal belastingrecht. Wanneer
Nederland als werkstaat ook in dergelijke situaties een aftrekpost zou toekennen, zou immers
sprake zijn van dubbele aftrek, zowel in het woonland als in de werkstaat. In die situatie wordt
teruggevallen op de hoofdregel dat de woonstaat – wanneer dat blijkbaar mogelijk is – voorziet in
de persoonlijke aftrek. Opmerkelijk is overigens dat de vangnetbepaling ter voorkoming van

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM
www.maastrichtuniversity.nl/item

197

Dossier 3.5 De kwalificerende buitenlandse
belastingplicht van art. 7.8 IB en het EU-recht

dubbele aftrek niet expliciet ziet op de heffingskortingen en het heffingvrije vermogen. In de
memorie van toelichting is opgemerkt dat het wel de intentie is om ook deze onder de
vangnetbepaling te brengen. In de literatuur is hieromtrent gesuggereerd dat de bepaling op dit
punt dient te worden aangevuld.456 Uitbreiding heeft echter in de parlementaire behandeling niet
plaatsgevonden.
3. Europese integratie
Een gedegen onderzoek naar de invloed van de regeling op de Europese integratie moet nog
worden uitgevoerd. Hiertoe is echter een cijfermatige onderbouwing vereist. Deze is op dit
moment nog niet voorhanden. De invloed op de Europese integratie kan daardoor niet worden
gegeven.
De gedachte is overigens dat de regeling een negatieve impact heeft op de Europese integratie.
Deze gedachte leeft omdat de Nederlandse wetgever door het hanteren van een harde arbitraire
grens van 90% mogelijk in strijd handelt met het EU-recht. Wij verwijzen hiertoe naar paragraaf
2.3.4.
4. Conclusie
In deze bijdrage hebben wij laten zien dat de toepassingssfeer van de kwalificerende buitenlandse
belastingplichtige op grond van art. 7.8 Wet IB 2001 beperkter is in vergelijking met de oude
keuzeregeling van art. 2.5 Wet IB 2001, doordat de persoonlijke toepassingssfeer van art. 7.8 Wet
IB 2001 beperkt is tot inwoners van de EU- en EER-lidstaten, de BES-eilanden en van Zwitserland.
Daarnaast is 7.8 Wet IB 2001 slechts van toepassing als het inkomen van de buitenlandse
belastingplichtige geheel of nagenoeg geheel in Nederland aan belasting moet zijn onderworpen.
Deze voorwaarde is in tegenspraak met de wetsgeschiedenis van art. 2.5 Wet IB 2001, aangezien
de wetgever bij invoering van de Wet IB 2001 nog aangaf dat een dergelijke arbitraire procentuele
grens niet zijn voorkeur verdiende. Daarnaast is deze harde grens die op 90% van het
wereldinkomen wordt gesteld mogelijk in strijd met de rechtspraak van het HvJ EU, met name de
zaken Commissie versus Estland, Wallentin en de conclusie in de nog aanhangige procedure X
(Spaanse voetbalmakelaar).
Ter onderbouwing van deze wijzigingen voert de wetgever aan dat hij de nieuwe regeling in
overeenstemming met het EU-recht heeft willen brengen. Wat betreft de persoonlijke
toepassingssfeer is dit gelukt, hoewel het onze voorkeur had verdiend om de brede persoonlijke
toepassingssfeer voort te zetten. Wat betreft de inkomenseis, waarbij de wetgever terug is
gevallen op de arresten Schumacker en Gschwind, vinden we het merkwaardig dat de wetgever
nu een duidelijk andere lezing van deze arresten heeft dan bij invoering van de Wet IB 2001.
Mede in het licht van de nieuwe EU-jurisprudentie verzoeken wij om deze voorwaarde opnieuw in
overweging
te
nemen.

456

Zie onder andere F.P.G. Pötgens, ‘Van een kiezende naar een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’, WFR
2013/1348
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1. Inleiding
Grensoverschrijdende detachering is een fenomeen waar – zo blijkt – steeds vaker van gebruik
wordt gemaakt.
Op grensoverschrijdende detacheringen zijn voor wat het arbeidsrecht en de handhaving ervan
betreft de volgende regelingen van toepassing: Richtlijn 96/71/EG (hierna:
Detacheringsrichtlijn)457, Richtlijn 2014/67/EU (hierna: Handhavingsrichtlijn)458 en Verordening
(hierna: Rome I-Verordening)459.
Centraal in deze bijdrage staat de voorgestelde herziening van de Detacheringsrichtlijn en welke
wettelijke veranderingen deze mogelijk voor Nederland met zich zal brengen. Meer specifiek gaat
het rapport in op de mogelijke gevolgen van het voorstel tot wijziging van de Detacheringsrichtlijn
voor het Nederlandse arbeidsrecht. Daarmee valt een studie van het Duitse, Belgische en
Luxemburgse arbeidsrecht en de mogelijke consequenties daarop van de voorgestelde richtlijn
buiten beschouwing.
Het ontbreken van empirische gegevens maakt het moeilijk zo niet onmogelijk om te kunnen
bezien in hoeverre de voorgestelde wijzigingen specifieke gevolgen hebben voor de grensregio’s.
Uit gegevens van de Europese Commissie blijkt dat er in 2014 87,817 gedetacheerde werknemers
in Nederland werkzaam zijn geweest. De gegevens geven echter geen juist beeld omdat deze zijn
gebaseerd op A1-verklaringen. In de eerste plaats zijn niet alle lidstaten in staat om de gevraagde
informatie te verstrekken. In de tweede plaats bestaan er verschillen tussen detachering in de zin
van Richtlijn 96/71/EG (hierna: Detacheringsrichtlijn) en Verordening (EU) No. 883/2004. In de
derde plaats worden niet altijd wijzigingen van werkland doorgegeven. Dit alles heeft invloed op
de beschikbare gegevens.460 Bovendien bestaat er in Nederland (nog) geen notificatieverplichting
voor grensoverschrijdende dienstverrichters. De regering beoogt deze pas per 1 januari 2018 in te
voeren.461 Er kunnen geen concretere uitspraken over de effecten voor de grensregio worden
gedaan. Dit is pas mogelijk indien zicht bestaat op het bedrijfsleven (dat wil zeggen de sectoren)
in de grensregio en het aantal dienstverleners en gedetacheerde werknemers dat de grens over
gaat om tijdelijk diensten in Nederland te komen verrichten.462

457

458

459

460

461
462

Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten [1997] PbEG L 18/1.
Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn
96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het
Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening” ) [2014] PbEU L 159/11.
Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) [2008] PbEG L 177/6.
Jozef Pacolet & Frederic De Wispelaere, ‘Posting of workers: Report on A1 portable documents issued in 2014’
(rapport voor de Europese Commissie, december 2015), p. 9.
Kamerstukken II 2015/16, 34 408, nr. 6, p. 4.
Zie WAGWEU en de geplande invoering van de notificatieverplichting per 2018.
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2. Doelstellingen van het onderzoek, definities, thema’s, indicatoren
2.1.
Ex-ante
Het onderzoek richt zich op het signaleren van mogelijke positieve en negatieve effecten van de
voorgestelde herziening van de Detacheringsrichtlijn. Hoofdonderwerp van deze rapportage is
dan ook te onderzoeken welke mogelijke gevolgen de richtlijn zal hebben voor het Nederlandse
arbeidsrecht. Dit is speculatief, omdat nog niet zeker is of en zo ja wanneer de herziening door de
EU-wetgever zal worden aangenomen. Bovendien is nog niet duidelijk of het voorstel in een
gewijzigde vorm wordt aangenomen door de EU-wetgever.
Omdat het een ex ante juridisch onderzoek is ten aanzien van een wijziging die nog niet is
geeffectueerd, kan niet worden gekeken in hoeverre de Nederlandse wetgever voldoende
rekening houdt met mogelijke belangen van de grensregio’s. Wel kan het relevant zijn, voor het
geval dat de grensregio bijzonder wordt geraakt door de voorgestelde wijzigingen, om dit kenbaar
te maken bij de Nederlandse wetgever.
2.2.
Effecten voor het Nederlandse arbeidsrecht
Hieronder worden de mogelijke gevolgen van de voorgestelde herziening van de
Detacheringsrichtlijn voor het arbeidsrecht zoals dat in Nederland geldt geschetst. Daartoe ga ik
achtereenvolgens in op de Detacheringsrichtlijn en de voorgestelde wijzigingen van de
Detacheringsrichtlijn (paragraaf 2.2.1).

2.2.1. De Detacheringsrichtlijn463
Het EU-recht kent twee juridisch van elkaar te onderscheiden vormen van werknemersmobiliteit.
Uniewerknemers hebben op grond van het vrije verkeer van werknemers het recht zich van de
ene lidstaat naar de andere te begeven om daar te gaan werken of een baan te zoeken en zij
worden beschermd tegen discriminatie op grond van nationaliteit (art. 45 VWEU). Grensarbeiders
vallen onder het vrij verkeer van werknemers. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van het
grensoverschrijdend detacheren, zoals geregeld in de Detacheringsrichtlijn 96/71/EG die zijn
grondslag vindt in het vrije verkeer van diensten (art. 56 VWEU). Grensoverschrijdende
detachering van werknemers is gebaseerd op het principe dat het de werkgever is die gelijk moet
worden behandeld dan wel niet gediscrimineerd mag worden; de werknemer heeft slechts een
afgeleid recht. Bovendien hebben ondernemers die vanuit een land detacheren waar belastingen,
sociale zekerheid, pensioenen en loonkosten lager zijn een blijvend voordeel.
Uitgangspunt van detachering is dat ondernemingen in het kader van transnationale
dienstverrichtingen werknemers ter beschikking stellen op het grondgebied van een andere
lidstaat. Drie varianten van detachering kunnen worden onderscheiden: (1) onderaanneming (die
voornamelijk in de bouw voorkomt), (2) intra-concern detachering, en (3) terbeschikkingstelling in
de zin van uitzendarbeid (art. 1 lid 3 onder a t/m c). Voor de toepasselijkheid van de
463

Uit M. Kullmann, 'De handhaving van het arbeidsrecht in grensoverschrijdende situaties', TRA 2016, afl. 1, p. 9-12.
Zie ook M.S. Houwerzijl & M. Kullmann, 'Werknemersmobiliteit binnen de EU', ArbeidsRecht 2010/52, afl. 11, p. 2732.
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Detacheringsrichtlijn moet er tijdens de duur van de detachering een dienstverband /
arbeidsovereenkomst bestaan tussen de dienstverlener en de werknemer. Daarnaast moet het
gaan om detachering ‘gedurende een bepaalde periode’ en de detachering moet plaatsvinden
naar een lidstaat die ‘niet de Staat is waar die werknemer gewoonlijk werkt’ (art. 2 lid 1). Als
mogelijk derde (meng)vorm kan uitzendarbeid worden genoemd, die zowel onder het vrije
verkeer van werknemers als onder de Detacheringsrichtlijn valt.464
Het (aanmerkelijke) verschil in (loon)kosten en in levensstandaard tussen oude en nieuwe
lidstaten speelt een niet onbelangrijke rol bij grensoverschrijdende werknemersmobiliteit.
Arbeidskosten varieerden in maart 2015 tussen 3,80 EUR en 40,30 EUR per uur.465 Het
maandelijkse wettelijke minimumloon loopt, in lijn hiermee, ook zeer uiteen: werknemers in
Bulgarije hadden in juli 2015 recht op 194 EUR, terwijl dat in Luxemburg 1.923 EUR was.
Dergelijke verschillen kunnen een verklaring vormen voor het feit dat het aantrekkelijk is om –
tijdelijk – in een hogelonenland te gaan werken en dus gebruik te maken van de bestaande
comparatieve voordelen.
De omvang van de arbeidsrechtelijke bescherming die van toepassing is in het – tijdelijke –
werkland verschilt namelijk al naargelang de hiervoor genoemde EU-rechtelijke grondslag op basis
waarvan werk in een andere lidstaat wordt verricht.
Ten aanzien van Uniewerknemers geldt dat ingeval zij zich bijvoorbeeld van Portugal naar
Nederland hebben verplaatst en met een in laatstgenoemd land gevestigde werkgever een
arbeidsovereenkomst hebben gesloten, Nederland als land kan worden aangemerkt waar de
arbeid gewoonlijk wordt verricht. Het gevolg daarvan is dat Nederlands arbeidsrecht als objectief
toepasselijk recht kan worden aangemerkt. Arbeidsovereenkomsten gesloten tussen
Uniewerknemers en in Nederland gevestigde werkgevers worden – anders dan bij detachering –
geheel bestreken door de Rome I-Verordening.466 Niettemin kan uit de door partijen gemaakte
rechtskeuze blijken dat een ander recht de arbeidsverhouding beheerst. Deze keuze geldt ten
aanzien van het objectief toepasselijke recht, maar niet wat betreft dwingende bepalingen
waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken zoals die zijn neergelegd in het recht dat
zonder rechtskeuze van toepassing zou zijn geweest (art. 8 lid 1 Rome I-Verordening). Daarnaast
kunnen ook bepalingen van bijzonder dwingend recht maken dat ander recht moet worden
toegepast (art. 9 Rome I-Verordening).
Gedetacheerde werknemers worden slechts gedeeltelijk beschermd door het recht dat
dwingendrechtelijk van toepassing is in het tijdelijke werkland. De omvang van die bescherming is
namelijk beperkt tot een harde kern van arbeidsvoorwaarden (art. 3 lid 1 onder a t/m g
464
465

466

HvJ EG 10 februari 2011, zaak C-307/09 t/m C-309/09, ECLI:EU:C:2011:64 (Vicoplus), Vicoplus.
Zie Eurostat, ‘Wages and labour costs’, March 2015, <http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Wages_and_labour_costs#Labour_costs>, geraadpleegd 27 oktober 2015.
M. Kullmann, 'Tijdelijke grensoverschrijdende detachering en gewoonlijk werkland: over de verhouding tussen de
Rome I-Verordening en de Detacheringsrichtlijn en de rol van de Handhavingsrichtlijn', NIPR 2015, afl. 2, p. 207.
Ondanks de aanwezigheid van een ‘gewoonlijk’ werkland kan toch aanknoping worden gezocht bij het land
waarmee een nauwere band bestaat: HvJ EU 12 september 2013, zaak C-64/12, ECLI:EU:C:2013:551
(Schlecker/Boedeker), JAR 2013/250, m.nt. F.G. Laagland.
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Detacheringsrichtlijn).467 Deze arbeidsvoorwaarden worden doorgaans als voorrangsregels in de
zin van art. 9 Rome I-Verordening gekwalificeerd.468 Dit betekent dat, ongeacht het op de
arbeidsverhouding toepasselijke recht, voor de duur van de detachering de harde kern zoals die
geldt in het tijdelijke werkland, gegarandeerd moet worden. Het is aan het ontvangstland om toe
te zien op de naleving van die harde kern. Voorts gaat de Rome I-Verordening ervan uit dat het
toepasselijke recht geen wijziging ondergaat indien de arbeid tijdelijk in een ander land wordt
verricht (art. 8 lid 2). Arbeid is tijdelijk indien van de werknemer wordt verwacht dat hij na de
voltooiing van zijn taak in het buitenland opnieuw arbeid in het land van herkomst verricht, ook
wanneer de werknemer opnieuw een arbeidsovereenkomst sluit met de oorspronkelijke
werkgever of een werkgever die tot dezelfde groep van bedrijven behoort (overweging 36
considerans Rome I-Verordening). Volgens de Detacheringsrichtlijn moet niet alleen sprake zijn
van een in tijd begrensde detachering, maar er moet ook worden gekeken of er een ‘gewoonlijk’
werkland is waarnaar de gedetacheerde werknemer na afloop van de detachering terugkeert. Of
een werknemer daadwerkelijk is teruggekeerd, kan pas na terugkeer worden vastgesteld. Op
grond van de Rome I-Verordening is, anders dan bij de Detacheringsrichtlijn, reeds de
verwachting dat de werknemer terug zal keren voldoende (overweging 36 considerans). De
Detacheringsrichtlijn mist toepassing indien werknemers enkel in dienst worden genomen om in
een andere lidstaat ter beschikking te worden gesteld. Bij detachering kan het ‘gewoonlijke’
werkland niet samenvallen met het tijdelijke werkland. Dat kan wel ten aanzien van het vrije
verkeer van werknemers.
Meer bescherming dan gedetacheerde werknemers kunnen gedetacheerde uitzendkrachten
genieten. Op grond van art. 3 lid 9 Detacheringsrichtlijn kunnen lidstaten bepalen dat
dienstverlenende uitzendbureaus hun werknemers ‘dezelfde voorwaarden moeten garanderen
als die welke voor uitzendkrachten gelden in de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de arbeid
wordt verricht’. Daarmee kan aan uitzendwerknemers voor de duur van de detachering een beter
beschermingsniveau toekomen dan aan ‘gewone’ gedetacheerde werknemers. Uit de Vicopluszaak volgt dat uitzendbureaus als dienstverrichters in de zin van de Detacheringsrichtlijn kunnen
worden aangemerkt, maar dat hun werknemers (ook) onder de regels omtrent het vrije
werknemersverkeer kunnen vallen.469 In Nederland werkzame uitzendkrachten hebben recht ‘op
ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers werkzaam in
gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling
plaatsvindt’ (art. 8 lid 1 Waadi). Ingeval een cao van toepassing is op de inlener, kan van
genoemde artikelonderdelen worden afgeweken (zie bijvoorbeeld art. 6 lid 1 onder b CAO
Bouwnijverheid).

467

468
469

Dat het gaat om een minimale en tegelijkertijd maximale bescherming volgt uit: HvJ EG 18 december 2007, zaak C341/05, ECLI:EU:C:2007:809 (Laval).
Kullmann 2015, p. 207.
Vicoplus, r.o. 46.
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Het voorstel tot herziening van de Detacheringsrichtlijn470
Op 8 maart 2016 maakte de Commissie bekend de Detacheringsrichtlijn 96/71/EG te willen
aanpassen en wel op drie belangrijke punten. Dit voorstel vloeit onder andere voort uit een
gezamenlijke brief van België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zweden.
Maar ook de Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld een diepere en eerlijkere interne
markt te creëren. 11 lidstaten, waaronder Polen, Bulgarije, Roemenië, Estland en Denemarken,
hebben tegen dit voorstel een gele kaart uitgedeeld, omdat er sprake zou zijn van
bevoegdheidsoverschrijding en dat het voorstel daarmee niet in lijn is met het
subsidiariteitsbeginsel. Op 20 juli 2016 heeft de Europese Commissie laten weten de gele kaart te
negeren.471
De drie voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op het volgende.
(a) Duur terbeschikkingstelling 24 maanden

In de eerste plaats beoogt het voorstel meer duidelijkheid aan te brengen ten aanzien van de
duur van de terbeschikkingstelling.472 Is de verwachte of daadwerkelijke duur van de
terbeschikkingstelling meer dan 24 maanden, dan wordt de lidstaat waar de werknemer ter
beschikking is gesteld geacht te zijn het land waar de werknemer het werk gewoonlijk uitvoert
(nieuw art. 2bis). Om ‘vervangingsconstructies’ te voorkomen bepaalt het voorstel dat wanneer
de gedetacheerde werknemer wordt vervangen op dezelfde plaats en voor hetzelfde werk,
rekening wordt gehouden met de totale duur van de terbeschikkingstelling van de werknemers,
mits die werknemers minimaal voor zes maanden ter beschikking worden gesteld.473
Voor Nederland zal deze bepaling nieuw zijn. Indien deze bepaling wordt ingevoerd zal dat
betekenen dat het begrip ‘bepaalde periode’ zoals dat te vinden is in de Detacheringsrichtlijn
wordt vastgesteld op 24 maanden. Daarmee wordt aangesloten bij de Europese coördinatieregels
voor de sociale zekerheid. Twee scenario’s kunnen worden onderscheiden: de verwachte (ex
ante) en de daadwerkelijke duur (ex post). Uit de preambule van de voorgestelde wijziging volgt
dat wanneer bij het begin van de detachering al vaststaat dat deze 24 maanden zal overschrijden
geldt het gastland onmiddellijk, dus vanaf de eerste dag, als het gewoonlijk werkland. Ingeval
achteraf blijkt dat de detachering langer duurt dan 24 maanden geldt vanaf de eerste dag daarna
het gastland als gewoonlijk werkland. Een interessant punt dat nader onderzoek vergt is welke
betekenis dit heeft voor het feit dat de Rome I Verordening ervan uit gaat dat de gedetacheerde
werknemer na afloop van de detachering weer terugkeert naar zijn gewoonlijk werkland.
470

471
472

473

Uit M. Kullmann, 'Detachering van werknemers: naar meer transparantie en een betere handhaving?', TRA 2016,
afl. 6/7.
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=471&newsId=2583&furtherNews=yes>.
Eerder hebben Van Hoek & Houwerzijl al vastgesteld dat de uitvoering, toepassing en handhaving van de
Detacheringsrichtlijn in de praktijk tekortkomingen kent. A. van Hoek & M. Houwerzijl, Comparative Study on the
Legal Aspects of the Posting of Workers in the Framework of the Provision of Services in the European Union 2011).
Bij de totstandkoming van de Handhavingsrichtlijn, welke richtlijn de handhaving van de Detacheringsrichtlijn
beoogt te verbeteren (art. 1 lid 1), is van die studie gebruikgemaakt.
Zie over de duur van detachering en de verhouding tussen de Detacheringsrichtlijn en Rome I VO: Kullmann 2015, p.
205-216.
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Artikel 4 lid 3 onder d Handhavingsrichtlijn bepaalt dat de werknemer na beëindiging van zijn
werkzaamheden of na de dienstverrichting waarvoor hij gedetacheerd is terugkeert naar de
lidstaat van waar hij is gedetacheerd of waar hij geacht wordt weer te werken. Het moet gaan of
om een daadwerkelijke terugkeer, dan wel moet er een intentie zijn terug te keren.474
Soms zal niet van begin af aan duidelijk zijn hoe lang een dienstverrichting gaat duren of
halverwege stelt men vast dat het toch langer gaat duren. In dat geval kan dat dus betekenen dat
de periode van detachering 24 maanden zal overschrijden, het gewoonlijk werkland van de
werknemer verandert. Was de werknemer voorheen gewoonlijk werkzaam in Duitsland, kan het
dan zijn dat hij ineens gewoonlijk werkzaam wordt in Nederland. Is dat het geval betekent dit dat
de werknemer van ‘beschermingsregime’ verandert: eerst viel de werknemer onder het Duitse
arbeidsrecht en daarna onder het Nederlandse arbeidsrecht, met alle gevolgen van dien. In
sommige gevallen kan dat voordelig uitpakken, maar in andere bijvoorbeeld niet. Hier zou men
naar de verschillen in het ontslagrecht bijvoorbeeld kunnen kijken zoals van toepassing in
Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. Tijdens de detachering geldt in principe sowieso al de
zgn. ‘harde kern’ van artikel 3 lid 1 onder (a)-(g) Detacheringsrichtlijn van het tijdelijke gastland.
Echter alleen onder de voorwaarde dat de regels van het gastland voordeliger zijn voor de
gedetacheerde werknemer. Zo niet, blijft het recht van het gewoonlijk werkland gewoon van
toepassing.
Om na te gaan in hoeverre detacherende ondernemingen zich aan deze regel houden, moet de
Inspectie SZW gaan controleren en ingeval van niet-achtneming een bestuurlijke boete opleggen.
Voor ondernemingen en gedetacheerde werknemers kan deze wijziging betekenen dat er voor
hen meer rechtszekerheid komt over wanneer welk recht op hun arbeidsverhouding van
toepassing is. Veel zal afhangen van de handhaving van deze bepaling. Voor de toepasselijkheid
van deze voorgestelde 24-maanden-regeling kan de drempel van zes maanden
omzeilingsconstructies uitlokken, en wel dat detacheringen en daarmee mogelijk ook de duur van
de dienstverrichting wordt beperkt tot zes maanden. Opgemerkt moet worden dat de duur van de
dienstverrichting niet gepaard hoeft te gaan met de duur van de detachering.475
(b) Begrip ‘bezoldiging’ vervangt ‘minimumlonen’

In de tweede plaats grijpt het voorstel een van de meestomstreden definities aan:
‘minimumlonen’ wordt vervangen door ‘bezoldiging’. Daarmee wordt het loonbegrip verruimd: de
bepalingen over bezoldiging die van toepassing zijn op lokale werknemers en die voortvloeien uit
de wet of uit algemeen verbindend verklaarde cao’s worden toegepast op ter beschikking
gestelde werknemers. Lidstaten moeten wel alle componenten van de bezoldiging op één website
bekendmaken. Deze bekendmakingsverplichting vloeit al voort uit art. 5 Handhavingsrichtlijn.
Deze bepaling uit de Handhavingsrichtlijn had Nederland per 18 juni 2016 moeten worden
omgezet, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd.

474
475

Kullmann 2015, p. 214.
Kullmann 2015, p. 211.
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In lijn hiermee kunnen lidstaten, wat betreft onderaanneming kunnen, ondernemingen
verplichten enkel met ondernemingen in zee te gaan die aan werknemers bepaalde
bezoldigingsvoorwaarden toekennen die ook de contractant moet toekennen. Interessant is dat
deze voorwaarden, zo volgt enkel uit de toelichting, ook in niet algemeen verbindend verklaarde
cao’s kunnen worden opgenomen.
Voor Nederland zal deze wijziging voornamelijk van belang zijn voor de algemeen verbindend
verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten. Uit de praktijk is gebleken dat gedetacheerde
werknemers voornamelijk lager ingeschaald worden dan hun vergelijkbare maatmannen die
regulier in Nederland werkzaam zijn. Ingeval gedetacheerde werknemers daadwerkelijk erop
vooruit zouden gaan qua bezoldiging kan dit tot gevolg hebben dat zijn minder aantrekkelijk
worden voor de dienstontvanger in Nederland, omdat zij dan duurder zullen worden. Daarmee
wordt mogelijk een comparatief voordeel weggenomen.
(c) Gelijke voorwaarden gedetacheerde en gewone uitzendkrachten

In de derde plaats wordt bepaald dat op gedetacheerde uitzendkrachten in lijn met art. 5
Uitzendrichtlijn 2008/104/EG dezelfde voorwaarden moeten worden toegepast die ook gelden
voor binnenlandse uitzendbedrijven. Daarmee wordt art. 3(9) Detacheringsrichtlijn een wettelijke
verplichting. Voor Nederland geldt deze bepaling al en zal de voorgestelde wijziging geen effect
sorteren, behalve dan wellicht dat dit de kenbaarheid van de verplichting onder
grensoverschrijdende dienstverrichters en hun werknemers zal vergroten (zie hierboven).

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM
www.maastrichtuniversity.nl/item

206

Dossier 6: 6Voorstel voor een richtlijn tot wijziging
van Richtlijn 96/71/EG (COM(2016) 128 def)

3.7
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Opmerking vooraf: dit dossier kent een andere opzet dan de andere dossiers. Dit vanwege het feit
dat het wetsvoorstel flexibilisering ingangsdatum AOW dat in het dossier centraal staat, nog in
voorbereiding is. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is
geagendeerd voor begin november 2016. Desalniettemin kan op basis van het voorliggende
wetsvoorstel wel het belang en de mogelijke uitwerking ervan voor grenswerknemers al worden
aangegeven.
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1. Achtergrond wetsvoorstel Wet flexibilisering ingangsdatum AOW
Medio februari 2016 heeft het Tweede Kamerlid Klein een wetsvoorstel ingediend tot wijziging
van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de
mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten
ingaan.476 Met dit wetsvoorstel, ook wel aangeduid als ‘Wet flexibilisering ingangsdatum AOW’,
wordt de mogelijkheid geboden het AOW-pensioen 5 jaar eerder dan wel 5 jaar later te laten
ingaan dan de dag waarop de gerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt. Hiermee wordt volgens
de indiener ingespeeld op de behoefte van mensen om “de overgang tussen werk en pensioen
zelf vorm te geven”.477
2. Mogelijke uitwerking van wetsvoorstel voor grenswerknemers
Het wetsvoorstel is voor ITEM aanleiding geweest om door middel van een brief aan de Vaste
Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aandacht te vragen voor de positie van
werknemers die zowel een Nederlandse AOW alsook een buitenlands wettelijk pensioen hebben
opgebouwd.478 Voor deze groep werknemers, denk hierbij aan migrerende werknemers,
arbeidsmigranten en grenswerknemers, kan de keuzemogelijkheid tot flexibilisering van de AOWingangsdatum positief uitwerken.
Hiernavolgend wordt in het bijzonder ingegaan op de positie van grenswerknemers. Deze groep
werknemers wordt geconfronteerd met het feit dat de wettelijke pensioenleeftijd in Nederland,
België en Duitsland uiteenloopt. Ten opzichte van het wettelijke pensioen in België en Duitsland,
kent de AOW een latere ingangsdatum, zoals onderstaand overzicht inzichtelijk maakt.
Land

Huidige wettelijke pensioenleeftijd

Nederland

65 jaar + 6 maanden

België

65 jaar

Duitsland

65 jaar + 5 maanden

Voor een grenswerknemer, die zowel in Nederland alsook in een van deze twee buurlanden
wettelijk pensioen heeft opgebouwd, heeft dit tot gevolg dat hij op het moment van ontvangen
van dit buitenlandse wettelijke pensioen, nog enige tijd ‘moet wachten’ op zijn AOW-uitkering.
Dit kan zijn weerslag hebben op de inkomenspositie van deze grenswerknemer. Het wetsvoorstel
flexibilisering ingangsdatum AOW biedt voor een grenswerknemer juist de mogelijkheid om de
ingangsdatum van zijn AOW-pensioen af te stemmen op de ingangsdatum van het buitenlandse
wettelijke pensioen. In tegenstelling tot de huidige situatie kan de grenswerknemer dan ook vanaf
476

Kamerstukken II 2015/16, 34414, nr. 2 (Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene
Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen
geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW)).
477
Kamerstukken II 2015/16, 34414, nr. 6, p. 1 (Memorie van Toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies
van de Afdeling Advisering van de Raad van State).
478
De relevante passages / bevindingen van deze aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
verzonden brief zijn in deze rapportage opgenomen.
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één ingangsdatum aanspraak maken op uitkeringen van de door hem opgebouwde wettelijke
pensioenen.
Gezien de wijze waarop invulling is gegeven aan de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd
in Nederland, België en Duitsland zal in de toekomst dit “aansluitingsprobleem” zich voor een
grenswerknemer blijven voordoen, getuige ook onderstaand overzicht waarin de toekomstige
wettelijke pensioenleeftijden zijn opgenomen.479
Toekomstige wettelijke
pensioenleeftijd

66 jaar

67 jaar

Nederland

2018

2021

België

2025

2030

Duitsland

2024

2031

Land

479

De term “aansluitingsprobleem” is ontleend aan Kamerstukken II 2011/12, 33046, 6, p. 17 (nota naar aanleiding van
het verslag). Dit zogenoemde ‘aansluitingsprobleem’ met een mogelijk verlies van inkomen voor de grenswerknemer
tot gevolg, is in 2011 ook naar voren gekomen tijdens de parlementaire behandeling van de Wet verhoging
pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW.
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Aan de hand van navolgend rekenvoorbeeld, ontleend aan de gewijzigde memorie van toelichting
behorende bij het wetsvoorstel, kan deze aansluitingsproblematiek nader worden geïllustreerd.480
Uitgangssituatie
(conform voorbeeld en berekeningswijze in
memorie van toelichting)

Brutobedragen

Gangbaar AOW-pensioen voor alleenstaande
(100% opbouw) excl. inkomensondersteuning
AOW en incl. vakantiegeld op 66-jarige leeftijd

€ 14.257,50

AOW-pensioen 1 jaar eerder opnemen, dus AOW
€ 13.232,00
na brutokorting (7,2%)
Brutobedragen

Denkbare situatie grenswerknemer

Toelichting

Inwoner van Nederland die gedurende zijn
werkzame leven voor een periode van 30 jaar
€ 5.703,00
werkzaam is geweest in België, dus 40% opbouw
AOW

40% * € 14.257,50
(gangbaar AOW-pensioen voor
alleenstaande op 66-jarige leeftijd)

AOW-pensioen 1 jaar eerder opnemen, dus AOW
na brutokorting (7,2%)

€ 5.293

Huidige situatie op 65-jarige leeftijd
Situatie op 65-jarige leeftijd (momenteel) ->
enkel recht op wettelijk pensioen opgebouwd in
België -> jaarlijks brutobedrag

Fictief brutobedrag (op
basis van modaal inkomen
in Nederland + aansluiting
€ 14.400
gezocht bij berekeningssystematiek wettelijk
pensioen België)481

480

Kamerstukken II 2015/16, 34414, nr. 6, p. 3-4 (Memorie van Toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het
advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State).
481
Toelichting op berekening wettelijk pensioen uit België:
- Modaal inkomen in Nederland (CPB) = € 36.000 (veronderstelling dat dit het loon is gedurende de 30 loopbaanjaren in
België).
- Berekening opgebouwde wettelijke pensioenrechten per loopbaanjaar in België (zonder rekening te houden met de
zogenoemde herwaarderingscoëfficiënt en ervan uitgaande dat persoon alleenstaand is, vermenigvuldigen met 60%) op
basis van de navolgende hiervoor te gebruiken formule: (loon van het loopbaanjaar / 45) * (60%).
Ontleend aan: <http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/calculation/paginas/default.aspx>, laatst geraadpleegd op 8 juni
2016.
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Het wetsvoorstel flexibilisering ingangsdatum AOW biedt de mogelijkheid voor een
grenswerknemer om de ingangsdatum van zijn AOW-pensioen af te stemmen op de
ingangsdatum van het buitenlandse wettelijke pensioen. In tegenstelling tot de huidige situatie
kan de grenswerknemer vanaf één ingangsdatum aanspraak maken op uitkeringen van de door
hem opgebouwde wettelijke pensioenen.
Hij hoeft dan ook niet meer te wachten op het moment dat zijn opgebouwde AOW-pensioen tot
uitkering komt. In het onderhavige rekenvoorbeeld betekent dit dat deze grenswerknemer op 65jarige leeftijd zowel een uitkering van het Belgische wettelijk pensioen alsook het AOW-pensioen
zal ontvangen. Ten opzichte van de huidige situatie heeft dit een verbetering van de
inkomenspositie van de grenswerknemer op de ingangsdatum van het wettelijke pensioen tot
gevolg.
Mogelijke toekomstige situatie op 65-jarige leeftijd

Brutobedragen

Op 65-jarige leeftijd beschikken over opgebouwd wettelijk pensioen in zowel
België als Nederland
-> Nederland: 40% AOW opgebouwd (van € 14.257,50) en rekening houdend met
brutokorting van 7,2%

€ 5.293

-> België: wettelijk pensioen

€ 14.400

Totaalbedrag te ontvangen wettelijk pensioen in jaar van bereiken 65-jarige
leeftijd (excl. compensatie AOW-premie)

€ 19.293

Voor de beoordeling van de concrete uitwerking van het wetsvoorstel is het zaak dat rekening
wordt gehouden met de diverse factoren die van invloed kunnen zijn op de inkomenspositie van
een grenswerknemer bij pensionering. De in het bovenstaande, eenvoudige rekenvoorbeeld
gehanteerde variabelen kunnen immers variëren: de grenswerknemer is al dan niet gehuwd en de
grenswerknemer heeft ten opzichte van het voorbeeld voor een langere periode in België en/of
Duitsland gewerkt. Voorts zij onder andere gewezen op de mogelijkheid dat de grenswerknemer
ook door middel van een aanvullende pensioenregeling pensioen heeft opgebouwd.
Diverse praktijkscenario’s zijn dus denkbaar.
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3. Grenseffectentoets
Nu het wetsvoorstel geagendeerd is voor de plenaire behandeling, begin november 2016, in de
Tweede Kamer stelt ITEM vast dat in het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en tijdens de
(uitvoerige) behandeling in de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen
aandacht is besteed aan de mogelijke uitwerking van het wetsvoorstel voor grenswerknemers.482
Dit terwijl in 2009 en 2012 in een tweetal moties gewezen is op het belang om “blijvende
aandacht te besteden aan grensarbeidersproblematiek”.483 Ook in 2015 in het kader van een
zogenoemd dertigledendebat is het belang van het uitvoeren van een ‘grenseffectentoets’, het
tijdens het wetgevingsproces in kaart brengen van de effecten op de grensregio’s, (nogmaals)
naar voren gekomen en is de wens hiertoe door diverse politieke partijen uitgesproken.484 Het is
dan ook opvallend te noemen dat de door ITEM verzonden brief geen aanleiding heeft gegeven
voor de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aandacht te besteden aan de
positieve uitwerking van het wetsvoorstel voor grenswerknemers.485
4. Conclusie
ITEM staat vanzelfsprekend zeer positief ten aanzien van het uitvoeren van een
grenseffectentoets teneinde in een vroeg stadium een zo volledig inzicht te hebben in de concrete
consequenties van wet- en regelgeving. Zo had de wetgever, indien een dergelijke ‘toets’ was
uitgevoerd in het dossier ‘Wet flexibilisering ingangsdatum AOW’, kunnen vaststellen dat het
wetsvoorstel flexibilisering ingangsdatum AOW positief kan uitwerken voor grenswerknemers die
zowel een Nederlandse AOW alsook een buitenlands wettelijk pensioen hebben opgebouwd.

482

Wat betreft agendering, zie: Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 43; 2016-10-19. Te raadplegen via
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/>.
483
Kamerstukken II 2011/12, 33000 IXB, nr. 21 (Motie Bashir). In deze motie wordt onder meer verwezen naar de 2009
ingediende (en aangenomen) motie Weekers (Kamerstukken II 2009/10, 26834, nr. 26 (Motie Weekers)) inzake het
belang om aandacht te besteden aan de grensarbeidersproblematiek.
484
Kamerstukken II 2014/15, TK50, 4 februari 2015 (Grenseffectentoets).
485
Dit ondanks de reactie op de door ITEM verzonden brief van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid dat: “De commissie heeft besloten dat de leden uw brief desgewenst kunnen betrekken bij de
behandeling van het voortel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de
Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid tot het AOW-ouderdomspensioen geheel of
gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) (34414).”
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Inleiding
Euregio’s en andere Euregionale grensoverschrijdende organisaties wijzen er al jaren op dat een
functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt een belangrijke voorwaarde is voor de
economische kracht en het personeelsbeleid van grensregio’s. Een belangrijke factor die in dit
verband de laatste jaren op EU-, nationaal en Euregionaal niveau als probleem wordt besproken,
is de ontoereikende samenwerking van nationale diensten op het gebied van arbeidsbemiddeling.
De Euregio Maas-Rijn heeft bijvoorbeeld in haar strategie 2020 met het oog op de nationale
arbeidsdiensten geconstateerd dat de grensoverschrijdende arbeidsmarkt nog steeds wordt
belemmerd door de fragmentatie van de beschikbare informatie over vacatures en beschikbaar
aankooppotentieel en onder andere door de onvoldoende geïntegreerde arbeidsbemiddeling. 486
Soortgelijke inzichten hebben reeds meer dan twee decennia geleden binnen de EU geleid tot de
opbouw van het Europese netwerk EURES, maar pas de laatste tijd werd het verlangen naar
intensieve grensoverschrijdende samenwerking nog eens wettelijk verankerd.487 Zo zijn diensten
op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden en
grensoverschrijdende dienstverleningen voor werkgevers geen vrijwillige opties voor nationale
publieke arbeidsdiensten488, maar een verplichtende taak. Daartoe bestaat sedert 2016 een eigen
EURES Verordening (EU 2016/589). Deze stelt uitdrukkelijk vast dat de toenemende wederzijdse
afhankelijkheid van de arbeidsmarkten een versterkte samenwerking vereist489 tussen publieke
diensten voor arbeidsvoorziening, ook die in de grensregio’s. Het volgende onderzoek gaat na
welke effecten de aanpak van de Nederlandse Arbeidsdienst UWV momenteel heeft op de
samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. In hoofdstuk 1
worden vraagstellingen en definities uitgelegd evenals de methode uiteengezet. Hoofdstuk 2
beschrijft het bijzondere onderzoeksthema, namelijk twee lopende projecten over de structurele
versterking van de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling aan de grens van de Nederlandse
provincie Limburg. Hoofdstuk 3 gaat met het oog op deze concrete projecten na welke gevolgen
de huidige personele capaciteiten en de huidige bemiddelingspraktijk van UWV hebben voor de
grensoverschrijdende bemiddeling en samenwerking. In hoofdstuk 4 gaat het om de effecten die
de huidige uitvoering van het EURES netwerk door UWV met het oog op de eisen van een
versterkte grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling teweegbrengt. In hoofdstuk 5 gaat het om
de vraag in hoeverre UWV de technische voorwaarden heeft geschapen voor het registreren van
de gegevens van buitenlandse werkzoekenden en de vacatures van buitenlandse werkgevers. In
hoofdstuk 6 wordt onderzocht of UWV beschikt over passende middelen voor de bijscholing en
extra scholing van werkzoekenden met het oog op de speciale eisen die aan grensarbeiders
486

Zie: EMR 2020: Een toekomststrategie voor de Euregio Maas-Rijn, maart 2013, pag. 25.
European Employment Service, Europees netwerk van de diensten voor arbeidsvoorziening.
488
In deze Tekst wordt het begrip publieke arbeidsdienst gebruikt, als sprake is van organisaties zoals het Nederlandse
UWV, de Duitse Bundesagentur für Arbeit of de Vlaamse VDAB. Het begrip stamt uit de nieuwe EURES Verordening (EU)
2016/589
489
Zie Preambule, overweging 5, VERORDENING (EU) 2016/589 VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN VAN DE RAAD d.d.
13 april 2016 inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers
tot de mobiliteit bevorderende diensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en ter wijziging van de
verordeningen (EU) Nr. 492/2011 en (EU) Nr. 1296/2013
487
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worden gesteld en welke rol andere financieringsinstrumenten – zoals een nieuw sectorplan –
daarbij spelen. Ter afsluiting worden in hoofdstuk 7 de resultaten en conclusies samengevat.
1. Vraagstelling, definities, methode
1.1.
Vraagstelling en onderzochte grensregio
De onderhavige gevolgenbeoordeling onderzoekt de effecten van de taakstelling en de middelen
van de Nederlandse arbeidsdienst UWV490. In hoeverre is UWV heden ten dage in staat om
conform de vordering van de nieuwe EURES Verordening nauwer samen te werken met de Duitse
en Belgische partners van de publieke arbeidsdiensten? Daarmee wordt niet ex-post naar de
effecten van wetgeving gevraagd, maar vlak na het in werking treden van een nieuwe EUverordening naar de bestaande en toekomstige effecten van de institutionele aanpak van een
instantie op de vastgestelde taak. In hoeverre zijn huidige diensten reeds afgestemd op
dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers in de buurlanden en welke institutionele
belemmeringen zijn er nog voor grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en de samenwerking
met de diensten van de buurlanden? In die zin onderscheidt het onderzoeksthema zich van de
andere thema’s van de grenseffectenbeoordeling. Hier wordt gevraagd in hoeverre een nationale
instantie beschikt over de geschikte taakstelling en de geschikte middelen om het doel van de
nieuwe EURES verordening, namelijk ‘nauwere samenwerking’ op het gebied van de
grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling, te kunnen nastreven. Achtergrond van de vraagstelling
is een debat dat vooral ook op het niveau van de Nederlandse grensprovincies en gemeenten
wordt gevoerd. In hoeverre kan het huidige UWV in de vereniging met de nationale partners (de
gemeenten en hun diensten op het gebied van de arbeidsbemiddeling) en samenwerking met de
Duitse en Belgische partners de versterkte samenwerking waarmaken? In hoeverre past ook de
huidige inrichting van de EURES activiteiten, afgegrensd van reguliere werkzaamheden van UWV,
bij de nieuwe uitdagingen?
Voor de preciezere beperking van het onderzoeksgebied werden concreet twee pilotprojecten
onderzocht en begeleid tussen UWV, Bundesagentur en andere actoren in Limburg en NRW. De
projecten hebben tot doel om de grensoverschrijdende samenwerking structureel volgens de
nieuwe EURES verordening te versterken. De analyse van deze projecten levert in eerste instantie
uitspraken op over de mogelijkheden van UWV op het gebied van de betrokken actoren in de
betreffende arbeidsmarktregio’s. Zij worden eveneens met het oog op UWV als gehele organisatie
besproken. Het onderzoeksgebied van de grensoverschrijdende projecten strekt zich uit over de
arbeidsmarktregio’s in Nederland die in de provincie Limburg liggen (Noord-Limburg, MiddenLimburg en Zuid-Limburg). In de deelstaat Nordrijn Westfalen strekt het gebied zich uit over de
agentuurdistricten van de Bundesagentur voor arbeid in het gebied Aken-Düren,
Mönchengladbach en Krefeld.
Tabel 1: de arbeidsmarktregio’s in de Nederlandse provincie Limburg (Indeling sedert 2013)
490

De afkorting UWV betekent ‘Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen’. Volgens eigen beschrijving zorgt UWV
voor een efficiënte uitvoering van de werknemersverzekering en biedt diensten aan op het gebied van de arbeidsmarkt
en arbeidsmarktgegevens (zie www.uwv.nl).
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Bron: Samenvoordeklant.nl

Er zijn in Nederland 35 arbeidsmarktregio’s waarin gemeenten en UWV diensten verlenen aan
werkzoekenden en werkgevers. Daarbij is de taakverdeling afhankelijk van de betreffende
afspraken tussen gemeenten en UWV.491 De huidige indeling stamt uit het jaar 2012 en werd
vastgelegd in het kader van de wet op de structuur van de uitvoeringsorganisatie Werk en
inkomen (SUWI).492 Die actoren van UWV in Limburg werken grensoverschrijdend met de collega’s
van de arbeidsagenturen Krefeld, Mönchengladbach en Aken-Düren samen. Daardoor ligt het
onderzoeksgebied in het gebied van twee Euregio’s, één deel ligt namelijk in de Euregio Maas-Rijn
en een ander in de Euregio Rijn-Maas-Noord.
1.2.
Definities
Het centrale begrip ‘Arbeidsbemiddeling’ wordt in dit onderzoek gebruikt in de zin van
dienstverlening. Hiermee wordt het actieve bemiddelen bedoeld tussen werkzoekende en
491

Een complete kaart is op de pagina van UWV te vinden onder
http://www.uwv.nl/zakelijk/Images/35arbeidsmarktregios.pdf.
492
De wet ‘structuur van de uitvoeringsorganisatie werk en inkomen’ (Wet SUWI), ingetreden op 2 oktober,
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013060/2016-08-01.
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werkgever met het doel een vacature te vervullen. Daarentegen wordt met arbeidsbemiddeling in
de zin van de nieuwe EURES-verordening ook de dienstverlener bedoeld, namelijk ‘een in een
lidstaat rechtmatig agerende juridische persoon die prestaties levert voor werkzoekende
werknemers en voor werkgevers die werknemers willen rekruteren’. Dat kunnen in deze zin naast
publieke instellingen ook commerciële aanbieders zijn. Omdat commerciële aanbieders in dit
onderzoek geen rol spelen, wordt ter afgrenzing van de dienstverlening ‘arbeidsbemiddeling’ het
begrip ‘publieke arbeidsdiensten’ gebruikt. In deze categorie vallen bijvoorbeeld UWV,
Bundesagentur für Arbeit of VDAB. Publieke Arbeidsdiensten zijn conform de verordening
‘inrichtingen van de lidstaten die als bestanddeel van bevoegde ministeries, publieke instanties of
publiekrechtelijke instellingen zijn belast met de uitvoering van actieve beleidsmaatregelen van
de arbeidsmarkt en hoogwaardige arbeidsbemiddelingsdiensten in het algemeen belang
aanbieden’.493
1.3.
Methoden
Het onderzoek is gebaseerd op de analyse van de wettelijke achtergrond (vooral van de nieuwe
EURES-verordening) en officiële documenten van UWV (Wet SUWI), EURES en andere. De
belangrijkste bronnen zijn echter de kwalitatieve interviews met medewerkers van de publieke
arbeidsdiensten, EURES adviseurs en veel informele gesprekken in de loop van 2015 en 2016.
Daarbij komen vooral inzichten binnen die door participerende observatie werden verkregen
tijdens twee projecten aan de grens tussen Nederlands Limburg en het land Noordrijn Westfalen.
De voor het onderzoek verantwoordelijke ITEM-medewerker was actief betrokken bij de
gesprekken tussen UWV Zuid-Limburg, gemeenten, Bundesagentur für Arbeit Aken-Düren en
Jobcenter stedelijke regio voor de inrichting van services voor grensoverschrijdende
arbeidsbemiddeling in Kerkrade/Herzogenrath. Daarnaast heeft hij vaak deelgenomen aan
gesprekken ter intensivering van de samenwerking tussen UWV Noord-Limburg en de
Arbeitsagentur Krefeld evenals de gemeenten Venlo en Roermond. Cijfers over de betreffende
grensoverschrijdende bemiddelingen van UWV in totaal of de afzonderlijke diensten spelen geen
rol. Deze moeilijkheid werd ook tijdens het werk van het nationale ‘actieteam
grensoverschrijdend werk en economie’ tijdens het jaar 2016 vastgesteld.494 Enerzijds zijn er bijna
geen vergelijkende cijfers van de laatste jaren en daarnaast kunnen zij niet met de bemiddelingen
van de partners in het buurland worden vergeleken. Momenteel wordt de vraag van vergelijkende
bemiddelingscijfers ook tussen de EURES-partners in de Euregio Maas-Rijn besproken.495 Dat
betekent dat momenteel ook geen analyse mogelijk is die de kwaliteit van de
grensoverschrijdende arbeidsdienst in verbinding brengt met de Euregionale economische
ontwikkeling. Er kunnen weliswaar bijvoorbeeld in Noord-Limburg afzonderlijke
bemiddelingsresultaten met extra capaciteiten worden verklaard, maar uit deze resultaten
493

De begripsbepalingen staan in artikel 3 van de EURES Verordening (EU) 2016/589.
Bij werkontmoetingen met mensen van de praktijk op het gebied van de Arbeidsdiensten in het jaar 2016 werd op
deze moeilijkheid gewezen.
495
Dit laten resultaten zien van een nog lopend ITEM-onderzoek naar de definities en processen op het gebied van de
samenwerking van EURES in de Euregio Maas-Rijn.
494
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kunnen geen algemene uitspraken over de economische ontwikkeling of de ontwikkeling van de
werkloosheidscijfers afgeleid worden.
1.4.
Principes, benchmarks en indicatoren
Welke effecten heeft de aanpak van UWV in de grensregio? Het ITEM- uitgangspunt maakt
onderscheid tussen gevolgen of effecten
die de burgers direct betreffen op het gebied van het unieburgerschap, met het oog
op het discriminatieverbod (en de Europese integratie in het algemeen);
op gevolgen voor de Euregionale economische, duurzame ontwikkeling;
en op gevolgen voor de Euregionale coherentie, de samenwerking van
grensoverschrijdende actoren.
Het UWV-onderzoek legt het zwaartepunt op het eerste en derde aspect van grenseffecten.
Omdat het in de nieuwe EURES-verordening uitdrukkelijk gaat om een gebod van nauwere
grensoverschrijdende samenwerking, ligt het voor de hand dat wordt onderzocht welke
uitwerking de uitvoering en aanpak van UWV heeft op de samenwerking met Duitse en Belgische
actoren. Omdat het hierbij gaat om fundamentele rechten van EU-burgers op het gebied van het
vrije verkeer en het gebruikmaken van diensten op het gebied van arbeidsbemiddeling, speelt het
perspectief van de EU-burger ook een wezenlijke rol, evenals de betekenis in de zin van de
Europese integratie. Zoals reeds gezegd is het ook op grond van ontbrekende gegevens die
grensoverschrijdend vergelijkbaar zijn op het gebied van de arbeidsbemiddeling niet mogelijk om
directe conclusies te trekken over de positieve of negatieve effecten van grensoverschrijdende
dienstverleningen op de Euregionale economische ontwikkeling. Toch wordt hierna ook voor dit
gebied geprobeerd om de geschikte principes, benchmarks en indicatoren te ontwikkelen. Deze
kunnen worden gebruikt voor een diepgaandere discussie rondom EURES als het erom gaat om
grensoverschrijdende bemiddelingsdiensten statistisch beter te registreren.
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Tabel 3: principes, benchmarks, indicatoren
Principes

Benchmarks

Indicatoren

Werkzoekenden die mogelijk in
het buurland kunnen werken,
krijgen persoonlijke begeleiding
die is toegesneden op de eis
van de sollicitatie in het
buurland.

Beschikt UWV over de personele
capaciteiten
om
persoonlijke
begeleiding te kunnen aanbieden
voor werkzoekenden die verder gaat
dan de reguliere binnenlandse
bemiddeling?

Werkzoekende en werkgever
uit de buurlanden krijgen
dezelfde ondersteuning als
Nederlandse actoren en hun
gegevens worden bij UWV
opgenomen.

Welke
diensten
kunnen
werkzoekenden en werkgevers uit
buurlanden bij UWV krijgen?

Europese integratie/vrijheden/
discriminatieverbod
Het vrije verkeer van de
werknemers is als fundamenteel
mensenrecht een van de pijlers
van de binnenmarkt van de Unie
en in Artikel 45 van het Verdrag
betreffende de werking van de
Europese
Unie
(VWEU)
verankerd.
Artikel 5 van de verordening (EU)
nr. 492/2011 - verbod van
discriminatie
Een staatsburger van een lidstaat
die op het grondgebied van een
andere lidstaat een bezigheid
zoekt, krijgt daar dezelfde hulp
als de arbeidsbureaus van deze
staat geven aan de eigen
staatsburgers die werk zoeken.

Arbeidsdiensten
beschikken
over
adequate
financiële
middelen
om
adequate
bijscholings-maatregelen voor
potentiële grensarbeiders te
kunnen financieren.

Worden
de
gegevens
van
buitenlandse werkzoekenden en
werkgevers in het systeem van UWV
opgenomen volgens de gegevens
van nationale actoren?
Over welke financiële middelen
beschikt UWV op het gebied van
bijscholing
van
potentiële
grensarbeiders?

Euregionale
economische,
duurzame ontwikkeling
Kerndoelen van de strategie
Europa 2020 op het gebied van
werkgelegenheid, onderzoek en
ontwikkeling en een duurzame
energiesector, ontwikkeling en
armoede
Beleidsdoelen
arbeidsmarkt
euregio’s (Voorbeeld EMR):
Verbetering van de relatie tussen
werkaanbod en vraag, beter
gebruik
scholingen
ontwikkelingscapaciteiten.

Benchmark voor het gebied
werk (in overeenstemming met
Europa 2020)
75% van de 20- tot 64-jarigen
zullen werk hebben
Benchmark Euregio (EMR):
Duidelijke
uitbreiding
grensoverschrijdend
werkaanbod en -vraag.
Verbeterd gebruik Euregionale
scholing
en
ontwikkelingscapaciteiten
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Euregionale economische groei
Grensoverschrijdende
cijfers
werkloosheid en vacatures voor
Euregionale economische gebieden
Arbeidsparticipatie
voor
verschillende leeftijdsgroepen voor
Euregionale economische gebieden
Aantal
grenspendelaars
grensoverschrijdende
bedrijfsactiviteiten

en

Cijfers voor het grensoverschrijdend
gebruik van Euregionale scholing en
ontwikkelingscapaciteiten
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Euregionale
cohesie/grensoverschrijdende
samenwerking
‘De
toenemende
wederzijdse
afhankelijkheid
van
de
arbeidsmarkten
vereist
een
versterkte samenwerking tussen
diensten voor arbeidsvoorziening,
ook die in de grensregio’s…’
Verordening (EU) 2016/589
‘…wisselen de in grensstreken
territoriaal bevoegde instanties van
twee of meer lidstaten regelmatig
de gegevens uit over de in hun
ambtsgebied
aanwezige
aangeboden
banen
en
werkverzoeken en voeren direct
onder elkaar diens samenvoeging en
evaluatie uit op dezelfde wijze als
met de andere instanties van de
arbeidsdienst van hun eigen land.’
Verordening (EU) Nr. 492/2011,
Artikel 15 (b)

De nationale arbeidsdiensten
stellen structureel personeel ter
beschikking voor een nauwere
samenwerking.
Grensoverschrijdende
bemiddeling wordt op grond
van de bijzondere eisen
structureel anders uitgevoerd
dan nationale bemiddeling,
waarbij
persoonlijke
begeleiding van werkzoekenden
en werkgevers een belangrijke
rol speelt.
Een adequate uitrusting en
financiering
van
EURESadviseurs is een belangrijke
bouwsteen van de actieve
grensoverschrijdende
bemiddeling.

Heeft UWV de personele
capaciteiten voor versterkte
grensoverschrijdende
dienstverlening
en
samenwerking?

Uitrusting EURES in Nederland:
Benut UWV de kansen die EURES
biedt op het gebied van de
grensoverschrijdende
bemiddeling?
Welke financiële middelen heeft
UWV op het gebied van
bijscholing
van
potentiële
grensarbeiders? Welke effecten
had het sectorplan Grenzenloos
Werken reeds?

Meer
grensoverschrijdende
plaatsingen: 800 plaatsingen
van NL in DE in het jaar 2016
(waarvan 200 uit Limburg)

Eigen weergave

De EU heeft in de laatste decennia met het opbouwen van de EURES-netwerken de samenwerking
van de nationale publieke arbeidsdiensten actief gesteund. De laatste tijd werden de principes,
d.w.z. de fundamenteel wettelijke grondbeginselen en doelstellingen, gesterkt door de nieuwe
EURES-verordening. In de preambule daarvan wordt op de belangrijkste rechten van EU-burgers
op het gebied van het vrije verkeer gewezen. In het bijzonder worden duidelijke rechten
beschreven die in geval van het zoeken van werk in een andere EU-lidstaat gelden. Zodoende
staan ondersteuningsdiensten op het gebied van de publieke arbeidsdienst open voor ‘alle
burgers van de Unie, die volgens Artikel 45 AEUV een recht hebben om een activiteit als
werknemer op te pakken en voor hun familieleden.496

496

Zie preambule, overweging 4, VERORDENING (EU) 2016/589.
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Het achterliggende doel is het om het vrije verkeer van alle werknemers door vrijwillige mobiliteit
van arbeidskrachten te waarborgen in overeenstemming met het unierecht en de nationale
wetgeving en gewoontes, conform artikel 46, sub (a), AEUV. In dit artikel wordt in het verdrag
vastgesteld dat de Raad en het Europese Parlement maatregelen treffen voor de totstandkoming
van het vrije verkeer onder andere ‘door het waarborgen van een nauwe samenwerking tussen de
arbeidsdiensten van de afzonderlijke landen’. EU-burgers die op zoek zijn naar werk in een andere
EU-lidstaat maken dus wettelijk aanspraak op dezelfde hulp die de arbeidsbureaus van dit land
garanderen aan de eigen werkzoekende onderdanen. Dit is eveneens vastgelegd in artikel 5 van
de verordening (EU) Nr. 492/2011 over het vrije verkeer van de werknemers binnen de Unie d.d. 5
april 2011. Deze verplichting en het gebod van een nauwere samenwerking van de
arbeidsdiensten vormen de wezenlijke wettelijke achtergrond van het onderzoek. Daaruit kunnen
de principes van de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling worden afgeleid. Dat geldt voor het
gebied van het vrije verkeer van de werknemers en het discriminatieverbod, evenals voor de
eisen van territoriale cohesie in de zin van een versterkte samenwerking van de publieke
arbeidsdiensten. Met het oog op doelen op het gebied van grensoverschrijdende bemiddeling zijn
er sedert begin 2016 uitspraken uit het Nederlandse sectorplan Grenzenloos Werken. Daarin
wordt het doel gesteld om in het kader van de extra financiering door het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid 800 plaatsen vanuit Nederland in Duitsland te realiseren. De
inschatting van de realiseerbaarheid ten aanzien van de omzetting tot nu toe is eveneens een
indicator voor de aanpak van UWV en de afstemming van de grensoverschrijdende
samenwerking.
Voor latere onderzoeken zou het raadzaam zijn om ook rekening te kunnen houden met
indicatoren op het gebied van economische ontwikkeling, om het verband te leggen tussen
intensievere
grensoverschrijdende
arbeidsbemiddeling
en
bijvoorbeeld
de
arbeidsparticipatiecijfers. Daarvoor zijn echter, zoals reeds gezegd, zowel verbeteringen op het
gebied van de vergelijkbaarheid van de grensoverschrijdende bemiddelingssuccessen nodig, dus
ook op het gebied van op maat gemaakte Euregionale economische gegevens.
2. Twee projecten voor structurele versterking van de grensoverschrijdende
arbeidsbemiddeling als onderzoeksthema
Dit ITEM-onderzoek is gebaseerd op de actieve participerende observatie door ITEM van twee
projecten voor de structurele versterking van de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling tussen
UVW en de Agentur für Arbeit aan de grens tussen de Nederlandse provincie Limburg en
Noordrijn Westfalen. Het eerste project werd in het jaar 2015 door de provincie Limburg en de
gemeente Kerkrade in Zuid-Limburg geïnitieerd. Resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op
de participerende observatie van talrijke projectgroepenvergaderingen op technisch en politiek
niveau. De ITEM-medewerker had daarbij een actieve adviserende functie en daardoor de
gelegenheid om tijdens de ontwikkelingsfase talrijke gesprekken te voeren met de
projectdeelnemers. Dit waren mensen uit de praktijk op het gebied van arbeidsbemiddeling van
de Bundesagentur für Arbeit Aken-Düren, UWV Zuid-Limburg, WSP Parkstad, Podium 24
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(Maastricht-Heuvelland) en Jobcenter stadsregio Aken. Ook was het mogelijk om deel te nemen
aan de vergaderingen van de stuurgroep, de politieke commissie van het project met de politiek
verantwoordelijken van de Nederlandse gemeenten, de provincie Limburg en de
verantwoordelijke managers van UWV en Bundesagentur für Arbeit. In september 2016 werd de
eerste gemeenschappelijke ‘service grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling’ van UWV,
Nederlandse gemeenten en Agentur für Arbeit Aken-Düren geopend op de standplaats Eurode
Business Center op de grens in Kerkrade (NL) en Herzogenrath (D). Het format volgt het voorbeeld
van een gemeenschappelijke plaats van de Bundesagentur für Arbeit Offenburg met de Franse
partner Pôle Emploi in Strasbourg-Kehl aan de Duits-Franse grens. Met het oog op deze poging tot
realisering van een nauwere structurele grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling wordt
gevraagd welke rol de aanpak en uitrusting van UWV bij de realisering van de gemeenschappelijke
plaats heeft gespeeld.
Belangrijke inzichten stammen eveneens uit de deelname aan lopende gesprekken in het kader
van het netwerk tussen UWV Noord- en Midden-Limburg en de Bundesagentur für Arbeit Krefelddistrict Viersen respectievelijk Mönchengladbach. In dit geval bestond reeds sedert april 2014 een
overeenkomst ter versterking van de grensoverschrijdende samenwerking en de uitwisseling van
vacatures. In de loop van 2015 en 2016 werden gesprekken gevoerd ter versterking en uitbreiding
van de samenwerking met deelname van Nederlandse gemeenten. Ook het verloop van dit
project levert aanwijzingen voor de vragen welke mogelijkheden UWV op grond van de aanwezige
aanpak had resp. heeft.
Ook een belangrijke rol spelen inzichten die ITEM heeft verkregen door de participerende
observatie van het tot stand komen van het Nederlandse sectorplan Grenzenloos Werken in het
jaar 2015/2016. Daarbij was het mogelijk om verscheidene adviserende vergaderingen bij te
wonen in Zuid-Limburg. Het sectorplan, dat werd gefinancierd door het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, was gedacht als extra financieringsbron die het voor UWV (en
andere) vanaf het jaar 2016 mogelijk moest maken om meer tijd en financiële middelen te
investeren in de grensoverschrijdende bemiddeling naar Duitsland en België.
Ook komen in deze gevolgenbeoordeling inzichten samen die in het kader van een lopend
onderzoeksproject ter onderzoeking van het werk van het EURES-netwerk in de Euregio Maas-Rijn
werden verkregen. Daarbij werden onder de vijf deelnemende Arbeidsdiensten kwalitatieve
interviews gehouden over onder andere de relatie van de EURES-werkzaamheden en het
reguliere bemiddelingswerk van de partnerorganisaties.
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3. Hoe passen de huidige personele capaciteiten en de bemiddelingspraktijk bij de
uitdagingen van grensoverschrijdende dienstverlening en de verplichting tot
versterkte grensoverschrijdende samenwerking?
In het jaar 2015 ontstond in Nederland een publiek debat over de aanpak van UWV. Het ging
daarbij in de kern om de vraag in hoeverre UWV niet te ver zou zijn gegaan met de digitalisering
van zijn arbeidsbemiddelingsdiensten en daarom de persoonlijke begeleiding van werkzoekenden
zou verwaarlozen. Achtergrond waren ook aanmerkelijke kortingen van de middelen van UWV.
Tussen 2012 en 2015 werd 401 miljoen euro bespaard op het gebied van de uitvoering van de
taken en tot 2018 moet er nog 88 miljoen euro worden bespaard.497 De bevoegde minister
Lodewijk Ascher zei in het najaar van 2015 dat de begeleiding weer persoonlijker moest
worden.498 In juni 2016 verkondigde Tof Thissen, directeur van UWV Werkbedrijf, in een interview
in de Volkskrant dat vanaf 1 oktober 2016 extra geld ter beschikking staat voor persoonlijke
advisering van werkzoekenden, die daardoor weer zou worden versterkt. Bij die gelegenheid werd
ook genoemd dat dit speciaal zou gelden voor jongvolwassenen, 55-plussers en grensarbeiders.499
Daarmee werd thans een probleem erkend dat op het gebied van de grensoverschrijdende
arbeidsbemiddeling al langer als belemmering werd gezien door de mensen in de praktijk. Zowel
mensen uit de praktijk van UWV als ook de Arbeitsagentur benadrukten in het kader van de
Pilotprojecten voor versterkte grensoverschrijdende samenwerking herhaaldelijk dat persoonlijke
begeleiding een van de sleutelfactoren is voor succesvolle grensoverschrijdende bemiddeling. In
het geval van de samenwerking Zuid-Limburg/Aken-Düren werd dit speciaal benadrukt in het
businessplan van de gemeenschappelijke service.500 Werkzoekenden moeten derhalve vanaf het
eerste contact tot de eventuele sollicitatie actief worden begeleid. In het Nederlandse was sprake
van ‘ontzorging’. De mensen uit de praktijk hebben de hogere adviseringskosten vastgesteld, ook
met het oog op werkgevers in geval van grensoverschrijdende vacatures. Bij UWV wordt geschat
dat de bemiddelingsprestatie in het grensoverschrijdende gebied zo’n 30% duurder is dan
bemiddeling op nationaal niveau.501 Mensen uit de praktijk in beide landen zijn het erover eens
dat digitale informatie hier slechts beperkt voordeel oplevert. Dit wordt verklaard door het feit,
dat de algemene adviesbehoefte inzake werkgever, sollicitatiegesprek, beroepskwalificatie etc.
beduidend groter is. Daaruit kan men concluderen dat de publieke arbeidsdiensten in geval van
de begeleiding van potentiële grensarbeiders over adequate personeelsmiddelen zouden moeten
beschikken die ook zijn terug te vinden in de doelstellingen van de medewerkers. Tot de zomer
van 2016 was volgens de aanpak van UWV op het gebied van de reguliere bemiddeling van
497

Zie: UWV Raad van Bestuur (2015): UWV Jaarplan 2016.
Zie: Troost, Nanda: ‘Topman UWV: weer persoonlijk contact met werkloze nodig’, de Volkskrant, Online-Version, 5.
September 2015, opgeroepen op 27 september 2016, http://www.volkskrant.nl/economie/-goed-gesprek-biedtwerkloze-kans~a4329506/
499
Aldaar.
500
In de loop van het jaar 2015 werd een Businessplan opgesteld voor de toekomstige ‘Service grensoverschrijdende
arbeidsbemiddeling’, op basis waarvan de partners aan het begin van het jaar 2016 een intentieverklaring hadden
ondertekend.
501
Dit is bijvoorbeeld een inschatting van UWV Noord-Midden-Limburg ten aanzien van ervaringen van de versterkte
samenwerking met de Arbeitsagentur Krefeld-district Viersen.
498
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potentiële grensarbeiders (dus niet EURES) geen extra personeelsadvisering gepland. Dit is slechts
gepland voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld oudere
werknemers).502 Dat betekent dat ook de doelstellingen van de arbeidsbemiddelaars in geval van
grensoverschrijdende bemiddeling niet specifiek zijn gedefinieerd. Daarom is een dure
grensoverschrijdende bemiddeling om het doel te behalen eerder hinderlijk bij het behalen van
de doelstellingen die op de nationale situatie is afgestemd. Dat werd in het bijzonder ook door
regiomanagers bevestigd, die met de moeilijkheid worden geconfronteerd om hun doelstellingen
ondanks behoorlijke meerkosten te behalen. Daarom is het verbazingwekkend dat het principiële
uitgangspunt van UWV tot op heden is dat grensoverschrijdende bemiddeling binnen de reguliere
werkzaamheden moest worden uitgevoerd. Een hoger strategisch doel binnen het UWV was het
om tenminste tot de zomer van 2016 de grensoverschrijdende dimensie in de reguliere
werkzaamheden van de arbeidsbemiddelaars te integreren en dus geen medewerkers voor deze
taak vrij te stellen of afzonderlijke doelstellingen en instrumenten vast te leggen. Zodoende
waren er tot nu toe (zomer 2016) ook in principe geen extra middelen voor de duurdere
werkzaamheid. Deze omstandigheid werd in gesprekken bij UWV Zuid-Limburg en Noord- en
Midden-Limburg in het kader van de projecten voor de versterkte samenwerking met de Agentur
für Arbeit herhaaldelijk als structureel probleem benoemd. Ook bij de opbouw van de
gemeenschappelijke service in Kerkrade/Herzogenrath werd deze beperking duidelijk. UWV kon in
de startfase 2016 nog geen eigen middelen inbrengen voor de financiering van het secretariaat
van de gemeenschappelijke plaats. Eveneens was het in het begin voor UWV niet gemakkelijk om
een medewerker (het ging om een halve baan) voor de service ter beschikking te stellen. Een
reden: op grond van het bovengenoemde uitgangspunt was er binnen UWV op het genoemde
tijdstip niemand die zich uitsluitend bezighield met grensoverschrijdende bemiddeling in de zin
van persoonlijke begeleiding. Het middelpunt van de bezigheid in het gemeenschappelijke team
was daarom binnen UWV een uitzondering en dus niet door een intern banenplan afgedekt.
Daarbij komt de moeilijkheid dat de in de gemeenschappelijke service overeengekomen
intensieve begeleiding van potentiële grensarbeiders zoals boven beschreven niet paste bij het
digitale uitgangspunt van UWV. Het uitgangspunt komt daarentegen eerder overeen met de
praktijk van de Agentur für Arbeit (en VDAB), waar ook in nationale context de persoonlijke
advisering een beduidend grotere rol speelt dan in het geval van UWV. Er was bijvoorbeeld tot
aan de inrichting van de gemeenschappelijke services geen structureel vastgelegde persoonlijke
advisering van de zijde van UWV voor Duitse of Belgische werkzoekenden. De Agentur für Arbeit
Aken-Düren biedt daarentegen sedert jaren uitvoerige persoonlijke advisering aan voor
Nederlandse werkzoekenden die is afgestemd op de behoeften van grensarbeiders. Daarbij gaat
het bijvoorbeeld ook om de bijzondere eisen ten aanzien van de beroepskwalificatie, de
schriftelijke sollicitatie, het CV en het sollicitatiegesprek. Dit uitgangspunt van de begeleiding was
daarom ook het voorbeeld voor het werk van de gemeenschappelijke plaats, waardoor de
502

De formulering luidt: ‘onze dienstverlening is indien mogelijk digitaal’. Deze constatering is bijvoorbeeld te vinden in
de brochure ‘UWV op weg naar 2017 een uitgestoken hand’. UWV, 2014, opgeroepen op 2 oktober 2016 onder
http://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv%20op%20weg%20naar%202017.pdf.
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persoonlijke begeleiding van Duitse werkzoekenden die op zoek zijn naar een baan in Nederland
voor UWV nieuw blijkt te zijn.
In het kader van de coöperatie (eveneens onder de titel service grensoverschrijdende
arbeidsbemiddeling) van UWV Noord- en Midden-Limburg met de Arbeitsagentur Krefeld (en
Mönchengladbach) was het de laatste jaren reeds nodig om extra personele capaciteiten in te
zetten voor de regelmatige ontmoetingen. Deze coöperatie doelt op de opbouw van een
structureel netwerk met wekelijkse gemeenschappelijke vergaderingen om vacatures uit te
wisselen en gemeenschappelijke projecten richting werkgever af te stemmen.503 De versterkte
personeelsinzet was echter (tot de zomer van 2016) eveneens niet structureel afgedekt door het
uitgangspunt van de integratie in de normale diensten en de reguliere baanbeschrijvingen. Dit
was in die zin te danken aan de overtuiging en de inzet van medewerkers en managers ter
plaatse. Dit was ook mogelijk door de dynamiek van de samenwerking, die ook van de zijde van de
Arbeitsagentur met grote belangstelling werd bespoedigd en van beide kanten als een
overeenkomstige verplichting werd gezien. In die zin hebben beide projecten een positieve
werking ontplooid. Een nieuwe dynamiek kreeg de samenwerking in het noorden van Limburg
nog een keer in het voorjaar van 2016 toen het de Bundesagentur lukte om extra personele
capaciteiten vrij te maken, zodat zich volgens de laatste stand vijf medewerkers hoofdzakelijk
bezig kunnen houden met grensoverschrijdende taken. Dit leidde aan de zijde van UWV nog eens
tot een extra beschikbaarstelling van personele capaciteiten. Volgens de laatste stand kunnen zich
aan de zijde van UWV momenteel drie medewerkers bezighouden met de samenwerking. Dit is in
het bijzonder te danken aan de dynamiek van de samenwerking en de grotere projecten op het
gebied van grote potentiële Duitse werkgevers met een hedendaags tekort aan werknemers,
echter niet aan een aanpassing van de interne richtlijnen met het oog op grensoverschrijdende
werkzaamheden. Vooral succesvol zijn de omvangrijke instroomprojecten met grote informatieevenementen voor werkzoekenden die werden georganiseerd voor werkgevers als Zalando,
Reuterbad, BEWA-security, Förstwald Krefeld en Jago en in samenwerking met commerciële
bemiddelingsbureaus. Alleen door de directe bemiddelingssuccessen en vooruitzichten van
bemiddelingssuccessen kunnen en konden de verantwoordelijke managers de extra inzet van
personeel verantwoorden met het oog op de eigen doelstellingen. De versterking van de
samenwerking sedert 2014 en een extra inzet van personeel hadden daadwerkelijk geleid tot
meer bemiddelingen. Terwijl in de jaren vóór 2014 op het gebied van UWV Noord- en MiddenLimburg de melding van Duitse vacatures en de succesvolle bemiddeling slechts ad-hoc en in
beperkte mate plaatsvond, zijn deze na de versterking van het netwerk gestegen. In dit geval zijn
interne cijfers te verkrijgen voor de laatste jaren.504

503

De dienstverleningen worden in een gemeenschappelijke brochure beschreven door UWV en Agentur für Arbeit
Krefeld, ‘service grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling’, (zonder een datum te noemen).
504
In dit onderzoek wordt integraal afstand gedaan van het noemen van grensoverschrijdende bemiddelingscijfers.
Deze zijn vanwege verschillende manieren van tellen niet echt veelzeggend, ook kunnen ze niet worden vergeleken met
cijfers van de partners in Duitsland of België, omdat ook hier verschillend wordt geteld. Wat in het kader van een
momenteel nog lopend ITEM-onderzoek naar het EURES-netwerk in de Euregio Maas-Rijn werd vastgesteld. ‘Definities

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM
www.maastrichtuniversity.nl/item

225

Dossier 8: Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling:
Effecten van taakstelling en capaciteiten van het Nederlandse UWV

Tabel 4: gemelde vacatures en succesvolle bemiddelingen van UWV Noord- en MiddenLimburg aan NRW
Jaar

Gemelde Duitse vacatures

Succesvolle bemiddelingen

2014

29

10

2015

51

72

2016

26

62 (september)
prognose 75-100
Eigen weergave met cijfers van UWV Noord- en Midden-Limburg

In zoverre kunnen thans extra middelen met gestegen bemiddelingscijfers worden gemotiveerd;
de potentieel hogere kosten per werkzoekende zijn daarmee echter structureel nog niet
verankerd. De verantwoordelijke regiomanager Noord- en Midden-Limburg houdt ten aanzien van
deze eerste successen een veel groter aantal grensoverschrijdende bemiddelingen aan Duitsland
voor realistisch, echter dan ook met adequate personele capaciteiten, die ook voor de lange duur
zijn gegarandeerd.
Deels kunnen de moeilijkheden in Zuid-Limburg met betrekking tot het beschikbaar stellen van
extra personeel aan de zijde van UWV in zoverre worden verklaard dat deze grote behoefte van
afzonderlijke werkgevers tegenwoordig aan Duitse zijde niet bestaat en grensoverschrijdende
bemiddeling dus daadwerkelijk beduidend duurder is en contacten met veel verschillende
werkgevers en potentiële Nederlandse werkzoekenden eerst continu moeten worden uitgebreid.
Samenvattend kan worden geconstateerd dat verschillende factoren de gestructureerde inzet van
personeel in de grensoverschrijdende bemiddeling in het verleden hebben belemmerd: enerzijds
was de persoonlijke advisering en begeleiding van grensarbeiders tot nu toe nog geen onderdeel
van het reguliere werk van UWV, waar tot nu toe overeenkomstige interne doelstellingen en
middelen tegenover stonden. Dit heeft het in het geval van de samenwerking in Zuid-Limburg
behoorlijk bemoeilijkt om extra personeel voor de samenwerking ter beschikking te stellen. Dat
ligt aan het feit dat het door de structuur van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt niet duidelijk
was dat in korte tijd aanzienlijke bemiddelingscijfers zouden kunnen worden gerealiseerd. Het
was eerder duidelijk dat de adviserings- en begeleidingskosten per bemiddeling beduidend
omvangrijker zouden zijn, wat ook overeenkwam met de ervaring van de Agentur für Arbeit AkenDüren. Daarentegen laten de projecten richting grote werkgevers van UWV in Noord-Limburg
snellere bemiddelingssuccessen toe, wat met het oog op de interne richtlijnen de inzet van extra
personeel toelaat. In beide projecten van de geïntensiveerde samenwerking kunnen de
verantwoordelijke UWV-medewerkers grensoverschrijdende bemiddeling niet realiseren op basis
van vastgestelde doelstellingen en middelen, maar alleen door aanmerkelijke persoonlijke inzet
en processen van de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling van de EURES Partners in de Euregio Maas-Rijn’,
november 2016.
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en door inzet van onorthodoxe middelen. Hoewel dit op projectniveau weliswaar functioneerde,
is er echter tot nu geen solide basis voor een langdurig gewaarborgde nauwere samenwerking
met de Arbeitsagentur in de zin van de nieuwe EURES-verordening.
4. Welke effecten heeft de huidige uitvoering van het EURES-netwerk door UWV op
de uitdagingen van een versterkte grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling?
Een tweede belangrijke indicator binnen het onderhavige onderzoek was de vraag of het UWV –
ten aanzien van de beperkingen in het kader van de reguliere diensten – de kansen gebruikt die
Eures (European Employment Services) op het gebied van grensoverschrijdende
arbeidsbemiddeling biedt. De publieke arbeidsdiensten werken al sinds 1993 met speciale
adviseurs voor grensoverschrijdende en transnationale kwesties samen onder het begrip EURES.
Deze samenwerking wordt met EU-middelen gesteund. Daarbij worden de EURES-diensten in
regionale, grensoverschrijdende netwerken gecoördineerd. Het partnerschap van de publieke
arbeidsdiensten werd bijvoorbeeld in de Euregio Maas-Rijn in 1993 voor het eerst officieel
bevestigd door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst, die tot op heden regelmatig
werd verlengd. De partners zijn de Bundesagentur für Arbeit (D), UWV (NL), VDAB (B), het
Arbeitsamt der deutschsprachigen Gemeinschaft (B) en La FOREM (B). Bij het netwerk horen ook
vakbonden en andere actoren. De laatste tijd werd het netwerk geografisch uitgebreid, zodat in
2016 ook EURES-diensten in de Euregio Rijn Waal, Rijn-Maas-Noord waren aangesloten.505 Het
huidige wettelijke kader is de verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europese Parlement en van
de Raad, die bijvoorbeeld mechanismen beschrijft van de informatie-uitwisseling van de nationale
banen. Het EURES-programma zelf is vastgelegd in de verordening (EU) nr. 1296/2013 van het
Europees Parlement en de Raad d.d. 11 december 2013 en maakt deel uit het programma van de
Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie (‘EaSI’). Bovendien is er sinds 2016 een
eigen EURES-verordening (EU 2016/589). Deze stelt, zoals reeds gezegd, uitdrukkelijk vast dat de
toenemende wederzijdse afhankelijkheid van de arbeidsmarkten een versterkte samenwerking
tussen publieke diensten voor arbeidsvoorziening vereist, ook die in de grensregio’s.
In het jaar 2016 staan er 19 EURES-adviseurs in diensten van UWV op de officiële contactlijst voor
Nederland506. Volgens de eigen beschrijving van UWV507 zijn de diensten ingebed in de diensten
van de organisatie op het gebied van de tweedelijnsdiensten. EURES-adviseurs zijn derhalve
ingebonden in de diensten van de werkgeverservicepunten en bieden maatwerkadvies. Zij werken
aan projecten die zijn afgestemd op verschillende branches en organiseren online en offline
bijeenkomsten. Ook stemmen de EURES-adviseurs volgens de eigen beschrijving van UWV
vacatures en profielen van werkzoekenden af en bemiddelen ze. Zij hebben vooral een
adviserende functie voor hun collega’s in de dagelijkse reguliere arbeidsbemiddeling als het om
505

Deze samenwerking wordt vastgelegd in arbeidsplannen, bijvoorbeeld voor het jaar 2016: ‘EURES in de grensregio’s
Rijn-Waal, Rijn-Maas-Noord, Maas-Rijn’. Arbeidsplan 1 januari 2016 – 31 december 2016 (actiegebied 1:
grensoverschrijdende partnerschappen).
506
Zie: ‘Contactlijst EURES Adviseurs’, opgeroepen op 4 oktober 2016 onder
https://www.werk.nl/xpsimage/wdo214882. In het gesprek met EURES adviseurs wordt echter in de zomer 2016
gemeld, dat het er in de huidige praktijk minder zouden zijn.
507
Zie: UWV: ‘EURES – Samen kansen creëren uit een breed blikveld’. Jaarboek EURES, 2015.
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grensoverschrijdende kwesties gaat. Tot 2016 waren EURES-adviseurs van UWV met zowel
grensoverschrijdende als transnationale diensten belast. Voor het onderzoeksgebied, namelijk de
Duits-Nederlandse arbeidsmarktregio’s aan de grens met de provincie Limburg en Noordrijn
Westfalen, wordt voor 2016 officieel een lijst met drie EURES-adviseurs opgemaakt, waarvan het
arbeidsgebied tot nu toe echter geografisch wezenlijk groter was, omdat dit ook
arbeidsmarktregio’s in Noord-Brabant omvatte. Deze waren verantwoordelijk voor het gebied van
de werkgeverservicepunten Zuidoost Nederland en voor de grensregio aldaar met Duitsland en
België. Tot aan de zomer van 2016 was er geen Nederlandse EURES-adviseur die uitsluitend belast
was met de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in het onderzoeksgebied. De capaciteiten
daarvoor waren tot nu toe heel beperkt, omdat vooral ook transnationale taken een wezenlijke
rol spelen. In verscheidene gesprekken met EURES-mensen uit de praktijk van UWV, Agentur für
Arbeit en VDAB werd vastgesteld, dat de capaciteiten van de Nederlandse EURES-adviseurs met
het oog op concrete grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling wezenlijk geringer waren dan aan
de zijde van de partnerorganisaties. Ook werd vastgesteld dat aan de Nederlandse zijde de
personele capaciteiten ten aanzien van de vereisten van een continue grensoverschrijdende
samenwerking een probleem zouden zijn. Pas in de zomer van 2016 werd door UWV – na interne
discussies – een EURES-adviseur benoemd die zich kan concentreren op de grensoverschrijdende
samenwerking in het gebied Zuidoost-Nederland, die ook in de onderzoeksregio zijn werkplek
heeft. Ter vergelijking: alleen bij de Arbeitsagentur Aken-Düren werken twee EURES-adviseurs
uitsluitend op het gebied van grensoverschrijdende bemiddeling, eveneens een adviseur in de
Arbeitsagentur Mönchengladbach en een EURES-adviseur in de Arbeitsagentur Krefeld-Viersen.508
Omdat in het EURES-programma geen banen worden gefinancierd, maar slechts de kosten van
een versterkte samenwerking in het kader van een EURES-netwerk, gaat het om eigen
investeringen van de Bundesagentur für Arbeit, die aan de Nederlandse zijde niet worden gedaan.
Dit had ook consequenties met het oog op twee onderzochte projecten voor de versterkte
samenwerking tussen UWV en Arbeitsagentur. Tijdens de gesprekken ten behoeve van de
opbouw van de gemeenschappelijke dienst in Kerkrade/Herzogenrath was aan de zijde van de
Arbeitsagentur Aken-Düren snel duidelijk dat men werkzaamheden van de beide EURES-adviseurs
in de gemeenschappelijke dienst mede kan inbrengen, wat ook met de opening in september
2016 het geval is. Dit was mogelijk door het feit dat hun functiebeschrijving heel goed met de
geplande gemeenschappelijke dienst in overeenstemming was te brengen. De beide EURESadviseurs adviseren en bemiddelen reeds Nederlandse werkgevers en werkzoekenden in het
kader van persoonlijke adviseringsgesprekken. Hun werkgebied is op de Euregio Maas-Rijn
afgestemd en in het middelpunt op de Duits-Nederlandse Arbeidsmarkt. Daarmee kon de EUREServaring en de overeenkomstige netwerken mede ingebracht worden in de gemeenschappelijke
service van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Dat was aan de zijde van UWV op deze
manier niet mogelijk. De oorzaken hangen samen, zoals boven beschreven, met de aanpak van
EURES door UWV en de overeenkomstige personele capaciteiten. Het ontbrak aan de zijde van
508

Deze informatie bevond zich ook op de pagina’s van de Bundesagentur für Arbeit Aken-Düren, Mönchengladbach en
Krefeld-Viersen (Stand oktober 2016). Deze pagina’s zijn toegankelijk via de hoofdwebsite www.arbeitsagentur.de.
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UWV aan EURES-adviseurs die voldeden aan het profiel en de geografische aanpak. Daarom was
het tijdens de concretisering van de gemeenschappelijke services lange tijd niet duidelijk wie van
de kant van UWV concreet in het gemeenschappelijke kantoor zou gaan werken. Uiteindelijk was
het dus niet mogelijk om iemand met een EURES-profiel te krijgen, maar een medewerker met
grensoverschrijdende ervaring, die tot nu toe in het reguliere werk van UWV was ingebonden.
Daarmee speelt EURES wat personeel betreft in de samenwerking aan de Nederlandse zijde geen
rol.
Ook de versterkte netwerksamenwerking tussen UWV Noord- en Midden-Limburg en de
Arbeitsagentur Krefeld-Viersen was aan de zijde van de Arbeitsagentur gevormd door de continue
inzet van een EURES-medewerker, die in het EURES-netwerk verankerd is. Ook hier zijn aan de
zijde van UWV de mogelijkheden niet gegeven om EURES-adviseurs in te zetten voor de
samenwerking met het middelpunt van de grensoverschrijdende bemiddeling in deze regio. Zoals
met het oog op de personele capaciteiten op het gebied van persoonlijke arbeidsbemiddeling
reeds getoond, moesten de verantwoordelijken extra personeel voor de samenwerking veel
sterker met actuele bemiddelingsresultaten verbinden dan met een langdurige strategie van de
nauwere samenwerking of gemeenschappelijke diensten. Dit was op grond van de gunstige
actuele omstandigheden ten aanzien van de vraag van grote Duitse werkgevers weliswaar
mogelijk, maar betekende ook dat er in de loop van het proces voortdurend onzekerheid bestond
met het oog op het verkrijgen van het netwerk en gemeenschappelijke service. Waar aan Duitse
zijde duidelijk de eis wordt geformuleerd dat EURES-capaciteiten een wezenlijke rol spelen bij de
doeltreffende samenwerking aan de grens in gemeenschappelijke grensoverschrijdende teams, is
dat bij UWV niet het geval.
Zo kunnen de eigen EURES-diensten op grond van de manier waarop UWV deze in het
grensoverschrijdende onderzoeksgebied financiert en instelt, tot nu toe geen wezenlijke rol
spelen bij actuele projecten. Eerder heeft de omgang met EURES momenteel een beperkende
werking ten aanzien van de nagestreefde nauwere structurele samenwerking met de
arbeidsdiensten aan de grens.
5. Heeft UWV de technische voorwaarden geschapen voor het registreren van de
gegevens van buitenlandse werkzoekenden en de vacatures van buitenlandse
werkgevers?
Een derde indicator waarnaar onderzoek is gedaan, was de vraag hoe UWV de gegevens van
buitenlandse werkzoekenden en werkgevers kan verwerken in de eigen systemen. In artikel 21
van de nieuwe EURES-verordening (EU) 2016/589 wordt in de grondbeginselen vastgelegd dat de
lidstaten ervoor zorgen ‘dat werknemers en werkgevers zonder onredelijke vertraging op
nationaal niveau toegang kunnen krijgen tot ondersteuningsuitkeringen op nationaal niveau,
online of offline’. In die zin zijn verschillende uitkeringen bedoeld. Het schijnt voor de hand te
liggen dat dit ook buiten de EURES-databanken geldt en met het oog op de vraag of het voor
buitenlandse werknemers en werkgevers mogelijk is om zich in de systemen van UWV te
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registreren als werkzoekende of de eigen vacatures in te stellen (werkgever(s)). Deze diensten
staan ter beschikking van nationale werkzoekenden en werkgevers.
Omdat digitale informatie en onpersoonlijke advisering in het Nederlandse uitgangspunt van
UWV – zoals getoond – een wezenlijke rol speelt, moet ervan worden uitgegaan dat deze
diensten met het oog op buitenlandse klanten bijzonder relevant zijn. UWV maakt onderscheid
gemaakt tussen speciale diensten voor werkzoekenden die recht hebben op uitkeringen uit de
werklozenverzekering (WW), en algemene diensten die voor alle werkzoekenden openstaan, wat
dus ook op buitenlandse werkzoekenden van toepassing zou moeten zijn. Daarbij gaat het om de
mogelijkheid van het online registreren, het maken van een eigen werkmap, de bewaargeving van
een CV en de toegang tot een databank met vacatures.509 In veel gesprekken met UWV-mensen
uit de praktijk werd tot de zomer van 2016 herhaaldelijk bevestigd dat het gebruik van diensten
en de invoer van de gegevens door buitenlandse werkzoekenden niet in dezelfde mate mogelijk
was als de invoer van binnenlandse gegevens. In eerste instantie werden technische problemen
daarvoor verantwoordelijk gemaakt. In het geval van werkzoekenden is de Nederlandse DigiD
nodig voor een zelfstandige registratie. Die krijgt men echter slechts met een Nederlands
burgerservicenummer, dat wederom bij de registratie in de woonplaats in Nederland wordt
afgegeven. Potentiële werkzoekenden uit het buurland beschikken echter niet over een
woonplaats in Nederland en hebben daarom bij het eerste contact geen mogelijkheid tot
zelfstandige registratie op werk.nl. In de gesprekken met UWV-medewerkers werd ook duidelijk
dat het ook voor hen niet mogelijk was om van werkzoekenden uit de buurlanden (zonder
burgerservicenummer) via de eenvoudige reguliere weg te registreren. Daarbij werd onder
andere gewezen op moeilijkheden met buitenlandse postcodes. De cijfers van UWV NoordMidden-Limburg laten zien dat in de periode 2014-2016 beduidend meer Nederlandse
werkzoekenden in het systeem van de Arbeitsagentur werden opgenomen (600) dan Duitse
werkzoekenden in het systeem van UWV (280).510 Daarbij moet worden aangenomen dat
technische problemen een rol zouden kunnen spelen. Deze moeten in de loop van het jaar 2016
volgens interne gegevens van UWV zijn opgelost.
Ook buitenlandse werkgevers in de grensregio werden tot de zomer van 2016 geconfronteerd
met technische problemen in verband met belastingnummers en postcodes. In het voorjaar van
2016 hadden bijvoorbeeld ondernemers uit de Belgische provincie Limburg in het openbaar
geklaagd over het feit dat zij hun vacatures niet in het systeem van UWV konden instellen.511 UWV
had daarop gereageerd in een stellingname en duidelijk gemaakt dat Duitse en Belgische
werkgevers uit de grensregio reeds sedert 2013 met een speciale methode hun vacatures op
werk.nl konden zetten.512 De betreffende informatie was echter volgens UWV niet meer op de
509

Zie de beschrijving ‘Diensten en Hulpverlening op werk.nl’ op de site
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/uitkering-aanvragen/uwv-dienstverlening, opgeroepen op 5 oktober 2016.
510
De cijfers stammen uit het ‘Trendrapport Samenwerking UWV Noord- en Midden Limburg en Agentur für Arbeit’
samengesteld door UWV Noord-Midden Limburg, 2016.
511
Zie: http://www.1limburg.nl/ook-belgische-en-duitse-banen-bak-bij-uwv, opgeroepen op 5 oktober 2016.
512
Zie: NRC Handelsblad, ‘Werk UWV: buitenlandse vacatures op werk.nl’, 16. Juli 2016, opgeroepen op 5 oktober 2016,
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/15/werkuwv-buitenlandse-vacatures-op-werknl-3265803-a1511959.
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site te vinden geweest. Normaal gesproken kan een werkgever alleen vacatures op werk.nl zetten
als hij beschikt over een overeenkomstig account op werk.nl. Daarvoor heeft hij echter een
Nederlands belastingnummer nodig, dat buitenlandse bedrijven weer niet hebben. Sedert 2013
bestaat daarvoor volgens verklaringen van UWV een zogenaamde ‘bypass’. De aanvraag voor de
registratie van een buitenlandse werkgever wordt in deze procedure door UWV eerst grondig
gecontroleerd en eventueel toegestaan.513 Echter komen daarvoor alleen maar ondernemingen
uit de grensregio en niet bijvoorbeeld uit Hamburg of Berlijn in aanmerking. UWV maakt dus tot
op heden niet voor alle werkgevers uit de buurlanden de toegang tot werk.nl mogelijk. Volgens
interne gegevens waren in de zomer van 2016 ongeveer 30 werkgevers uit België en 10 uit
Duitsland geregistreerd op werk.nl.514 UWV gaf echter nog toe dat ook deze werkgevers nog te
kampen hadden met problemen, omdat de postcode van de werkplaats in het zogenaamde
matchingsysteem niet werd erkend. Daarom zou het kunnen zijn dat nog niet volledig rekening
werd gehouden met hun vacatures515.
Volgens verklaringen van mensen uit de praktijk van de Agentur für Arbeit en van de VDAB’s zijn
hun systemen opener voor het verkeer van grensoverschrijdende gegevens. Zowel het ingeven
van Nederlandse werkzoekenden als ook het indienen van buitenlandse vacatures is zonder
beperkingen mogelijk. Tot aan de zomer van 2016 moet daarom worden vastgehouden dat de
interne datasystemen van UWV en het platform werk.nl de structurele grensoverschrijdende
samenwerking niet gemakkelijker heeft gemaakt en dat er wezenlijke verbeteringen nodig zijn. In
het bijzonder in de gemeenschappelijke service van UWV en Arbeitsagentur in
Kerkrade/Herzogenrath wil men in de praktijk komen tot verbeteringen van de uitwisseling van
gegevens.
6. Beschikt UWV over adequate middelen voor extra scholing van werkzoekenden
met het oog op de bijzondere eisen aan grensarbeiders?
Tijdens de ontwikkeling van de gemeenschappelijke service grensoverschrijdende
arbeidsbemiddeling in Zuid-Limburg (Kerkrade/Herzogenrath) in het jaar 2015/2016 werden
herhaaldelijk vragen besproken over de financiering van de extra scholing van werkzoekenden om
de integratie op de arbeidsmarkt in het buurland mogelijk te maken. Tijdens gemeenschappelijke
pilotprojecten voor Nederlandse peuterleidsters (UWV en Agentur für Arbeit) die geïnteresseerd
waren in een baan bij kinderdagverblijven in NRW, werd bijvoorbeeld het volgende ondervonden:
om de bemiddelingskansen te vergroten werd een voorbereidende cursus ontwikkeld voor
Nederlandse peuterleidsters, die zowel culturele, juridische als ook taalonderdelen omvatte. In dit
geval rees de vraag van de financiering. In 2014/2015 konden deze cursussen niet worden
gefinancierd uit de reguliere middelen van UWV. Dit gold ook omdat voor UWV peuterleidsters op
dat moment geen doelgroep was die een grote afstand had tot de arbeidsmarkt. Zoals reeds
513

Werkgevers worden momenteel weer geïnformeerd over deze mogelijkheid via de volgende site:
https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/account/aanvragen, opgeroepen op 4 oktober 2016.
514
Het cijfer stamt van UWV uit een interne beschrijving van de situatie in juli 2016. ‘Uitleg over indienen vacatures uit
het buitenland terug op werk.nl’.
515
Aldaar.
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aangetoond staan voor werkzoekenden die niet tot deze categorie behoren in het reguliere
bedrijf geen middelen ter beschikking voor een intensieve begeleiding en dit gold ook voor de
vraag naar middelen voor extra scholing van peuterleidsters. De bijscholing en het
begeleidingsproject van de peuterleidsters konden toch uitgevoerd worden omdat het lukte om
extra middelen van de Nederlandse provincie Limburg te gebruiken. In het kader van een
scholingsfonds had de provincie Limburg een bedrag van 2,5 miljoen euro voor zogenaamde
scholingsvouchers beschikbaar gesteld (looptijd 15 maart 2014 tot 31 juli 2016).516 Doel van de
financiering was de integratie van werkzoekenden die op dat moment niet werkzaam zijn. Daarbij
kon per persoon een bedrag van 2500 euro worden ingezet. In het geval van de peuterleidsters
konden deze vouchers worden gebruikt in het kader van het bijscholingsproject. Daarbij ging het
om bijscholing die nog niet speciaal was gericht op de behoeftes van een specifieke werkgever.
De vraag naar de overname van de kosten van een bijscholing met specifieke toezeggingen van
een werkgever rees in het jaar 2016 bijvoorbeeld met het oog op een Duitse securityfirma die op
zoek was naar bewakingspersoneel op het gebied van vluchtelingenverblijven. Hier ging het om
een speciale bijscholing waarvan de wettelijke basis in Duitsland lag voor de uitoefening van de
werkzaamheid op bewakingsgebied van vluchtelingenverblijven. Voor deze bijscholing waren van
de zijde van UWV geen middelen aanwezig en ook de provinciale bijscholingsvouchers konden in
dit geval niet worden ingezet. Een reden daarvoor was onder andere dat er van Nederlandse kant
richtlijnen zijn met het oog op eigenfinanciering door de werkgever in geval van desbetreffende
doelgerichte bijscholingen. Deze richtlijnen mochten in het geval van Nederlandse werkgevers
geen belemmering vormen, omdat dit de nationale manier van doen is en voor alle werkgevers
geldt. In het geval van Duitse werkgevers bleek echter dat de wisselende praktijk van financiering
van bijscholingen voor Duitse werkzoekenden door de Agentur für Arbeit (bijvoorbeeld de
volledige kostenovername) een probleem kan betekenen wanneer een werkgever in Duitsland of
België op nationaal niveau geen eigen bijdrage voor bijscholing moet betalen en dit in het geval
van Nederlandse kandidaten wel het geval zou zijn. Daarmee worden Nederlandse sollicitanten
duidelijk minder aantrekkelijk. Aan de hand van de laatste praktijkvoorbeelden dient te worden
geconstateerd dat UWV in de jaren 2014-2016 niet over financiële middelen beschikte om de
bijscholingsbehoefte te financieren die in concrete projecten in Limburg werd vastgesteld.
In principe werd de noodzaak ingezien van extra middelen voor de bijscholing van potentiële
Nederlandse grensarbeiders in het jaar 2014/2015 op het niveau van de Nederlandse regering. In
januari 2016 maakte minister Lodewijk Asscher (ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) bekend dat zijn ministerie 4,9 miljoen euro beschikbaar stelt voor het

516

Zie: ‘Provincie stimuleert scholing werkzoekenden’, Pressebericht der Provinz Limburg, Februar 2014. Aufgerufen am
7. Oktober unter
http://www.limburg.nl/Actueel/Nieuws_en_persberichten/2014/Februari_2014/Provincie_stimuleert_scholing_werkzo
ekenden.
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zogenaamde sectorplan Grenzenloos Werken.517 In totaal moet het plan middelen vrij maken voor
de plaatsing van 800 Nederlanders in België of Duitsland.

Tabel 5: doelstellingen uit het sectorplan Grenzenloos Werken
Aantal
deelnemers

Van werk naar werk
(15%)

Van WW naar werk
(65%)

Overige naar werk
(20%)

800

120

520

160

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In het sectorplan staan bijscholing en extra scholing in het middelpunt. Er worden drie
bijscholingscategorieën genoemd die gefinancierd kunnen worden: voor de doelgroep die nog
werkervaring heeft in een beroep en die bijscholing nodig heeft voor een nieuwe functie of voor
de overstap naar een nieuwe branche (duur: 4 weken tot 3 maanden). In deze categorie zouden
bijvoorbeeld werknemers kunnen vallen met een gedeeltelijke erkenning van hun
beroepskwalificatie in het buitenland, die nog een stage of extra bijscholing moeten volgen. De
tweede categorie zijn bijscholingen van 3-4 maanden voor sollicitanten met ervaring in het
beroep die echter een behoorlijke bijscholingsbehoefte hebben (duur 3-4 maanden). Ook hier
zouden sollicitanten in aanmerking kunnen komen die op grond van een gedeeltelijke erkenning
van de kwalificatie nog verplichtende extra cursussen moeten volgen. En de derde categorie bevat
sollicitanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar een bijzonder belang bij een
bepaalde branche (duur: 6 maanden).518 Het sectorplan volgt in die zin een duidelijke analyse van
de financieringsmogelijkheden tot nu toe. Juist voor de bovengenoemde doelgroepen was het tot
nu toe met de reguliere middelen van UWV bijna niet mogelijk om bijscholing te financieren in de
grensoverschrijdende context.
Uitdrukkelijk worden in detail bijvoorbeeld de volgende activiteiten genoemd die ondersteunend
kunnen zijn:
-

Taal- en cultuurcursussen
Internationale erkenning van beroepskwalificaties

-

Bemiddeling in werk over de grens

-

Reiskosten en bijscholingen van deelnemers

-

Begeleiding in de werkomgeving als deel van de bijscholing

Daarom verwachtten in het voorjaar van 2016 de mensen uit de praktijk op het gebied van de
grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (in Limburg en NRW) dat de extra middelen ook een
517

Zie: Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Sectorplan biedt baankansen voor 800 werkzoekenden in
grensstreek, Persbericht, 24-1-2016, opgeroepen op 31 september 2016 onder
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/01/25/sectorplan-biedt-baankansen-voor-800-werkzoekenden-ingrensstreek.
518
Zie informatiesite: www.grenzenloos-werken.eu, opgeroepen op 26 september 2016 onder
https://www.grenzenloos-werken.eu/Info.
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wezenlijke bouwsteen van de versterkte samenwerking zouden kunnen zijn. In gesprekken was
het bijvoorbeeld ook duidelijk geworden dat het gebruik van provinciale ‘vouchers’ aan de
Nederlandse zijde weliswaar op korte termijn en in bescheiden mate projecten mogelijk kon
maken, maar dat deze geen structurele oplossing konden zijn. Naast de concrete financiering van
bijscholing vermengde zich bij de mensen uit de praktijk ook de hoop dat de personele uitvoering
aan de zijde van de UWV’s zich door middelen uit het sectorplan liet verbeteren, omdat het
bemiddelingswerk op zich eveneens in de algemene informatie wordt aangeduid als
bevorderlijk.519
Ten tijde van het afsluiten van dit onderzoek (september/oktober 2016) was door UWV en
Arbeitsagentur in Limburg/NRW nog geen project gemeld dat met middelen uit het sectorplan
kon worden gefinancierd. In informele gesprekken werd duidelijk dat er sedert januari behoefte
bestond aan opheldering bij de vraag van de concrete omzetting van de bevorderingsrichtlijnen
en met het oog op de bevorderingscapaciteit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag in
hoeverre UWV en diensten van de gemeenten in het kader van het sectorplan extra ingezet
personeel zouden kunnen financieren op het gebied van grensoverschrijdende bemiddeling. Dit
verwijst naar de reeds in dit onderzoek vastgestelde problematiek van de beperkte personele
middelen. Eigenlijk overlappen de financieringstekorten zich hier op het gebied van het ingezette
personeel en van andere instrumenten, zoals bijscholingsbudgetten. Tijdens het voorjaar werden
ook andere open vragen van het sectorplan besproken. Bij gesprekken met VDAB en
Arbeitsagentur werd gewezen op een bijzondere moeilijkheid, die samenhing met de eisen aan
financiële eigen bijdragen van werkgevers. In de algemene beschrijvingen van het sectorplan staat
dat de aanvrager (dat kan een werkgever zijn) of de uitvoeringsorganisatie (bijvoorbeeld UWV of
commerciële bemiddelingsdiensten) een eigen bijdrage van de maatregel van minstens 55% zou
moeten betalen. Daarbij werd er door mensen uit de praktijk van de Arbeitsagentur en VDAB op
gewezen dat deze voorwaarden voor Duitse of Belgische werkgevers zeer onaantrekkelijk kunnen
zijn. In het bijzonder ten aanzien van de mogelijkheden van de financiering van bijscholing door
de Arbeitsagentur of VDAB, die in vergelijkbare gevallen geen eigen bijdrage van werkgevers
zouden verlangen. Daarbij zou de vorderingen van de eigen bijdrage, wat in de nationale
Nederlandse context standaard is, een wezenlijke belemmering zijn ten aanzien van een succesvol
gebruik van de gelden van het sectorplan Grenzenloos Werken.
In principe kan aan de hand van de aanpak van de huidige moeilijkheden van het sectorplan het
volgende worden geconstateerd: het sectorplan was daadwerkelijk een reactie op de
moeilijkheden bij de financiering van bijscholingen in de grensoverschrijdende context door eigen
middelen van UWV of gemeenten. Het plan beschrijft een lijst van subsidiabele bijscholingen,
waarvan de niet-problematische financiering in het bijzonder in het kader van twee Limburgse
projecten belangrijk zou zijn om meer Nederlandse sollicitanten in NRW te plaatsen. Daarbij
werden in principe ook financiële middelen in het vooruitzicht gesteld die bestemd zouden
kunnen zijn voor de noodzakelijke uitbreiding van het personeel op het gebied van persoonlijke
519

Aldaar.
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begeleiding van werkzoekenden. Vanwege de vertraging van de omzetting en de aanhoudende
discussies kan echter ook worden geconstateerd, dat de afstemming van het plan van tevoren
tussen ministerie en deelnemende actoren520 blijkbaar niet optimaal verliep en wezenlijke vragen
niet opgehelderd waren, zoals detailvragen over de ondersteuningscapaciteit. Eveneens werd er
vooral door de publieke arbeidsdiensten in Duitsland en België op gewezen dat enkele aspecten –
zoals de vraag van de financiële eigen bijdrage van Duitse en Belgische werkgevers – niet
voldoende met de collega’s in de buurlanden werden besproken. Dit is een aanwijzing dat het
sectorplan Grenzenloos Werken tot de zomer van 2016 de financiering van bijscholing van
Nederlandse potentiële grensarbeiders nog niet kon verbeteren. De structurele
financieringsproblemen, die juist door de ontwikkeling en aanpak van het sectorplan werden
bevestigd, moeten nog worden opgelost, want die zijn eveneens een wezenlijke belemmering op
weg naar een versterkte samenwerking op het gebied van de grensoverschrijdende
arbeidsbemiddeling.
7. Samenvatting en conclusies
Een eerste belangrijke indicator binnen het onderzoek was de vraag of het UWV over de
personele capaciteiten beschikt voor een persoonlijke begeleiding van werkzoekenden aan de
andere kant van de grens. Voor werkzoekenden biedt UWV in het huidige kader vooral
ondersteuning via onlinekanalen. Potentiële grensgangers gelden niet als werkzoekenden die
extra personele begeleiding nodig hebben. Zowel de bemiddelaars van UWV als ook van de
Arbeitsagentur met veel ervaring op het gebied van de grensoverschrijdende bemiddeling stellen
echter vast dat de grensoverschrijdende bemiddeling meer tijd vergt voor een persoonlijke
begeleiding.
Op grond van de uitingen van ervaren bemiddelaars werd vastgesteld dat grensoverschrijdende
uitkeringen thans nog moeilijk kunnen worden geïntegreerd in de reguliere diensten van UWV.
Medewerkers van UWV moeten doelstellingen bereiken die door te grote focus op de
grensoverschrijdende bemiddeling zelfs in gevaar gebracht kunnen worden. Toch dient de taak
volgens huidig uitgangspunt van UWV te worden geïntegreerd in de reguliere uitbetaling.
Door regionale inspanningen is het echter gelukt om in het bijzonder in Noord-Limburg extra
personeel in te zetten om de coöperatieprojecten UWV-Arbeitsagentur te versterken. Deze extra
capaciteit staat echter slechts tijdelijk ter beschikking en is structureel niet gewaarborgd. Ook
moet zij momenteel nog worden gemotiveerd met de directe bemiddelingssuccessen van grote
projecten. Dit is momenteel weliswaar mogelijk door de behoefte van minder grote Duitse
werkgevers, maar de focus van lokale medewerkers op ‘grensoverschrijdende bemiddeling’ is tot
nu toe aan de andere kant van deze grote projecten niet geïnstitutionaliseerd. Het gaat strikt
genomen om uitzonderingen, want het voorbeeld in Zuid-Limburg laat, anders dan in NoordLimburg, zien dat het voor UWV bijzonder moeilijk was om extra menskracht beschikbaar te
stellen voor de nieuwe grensoverschrijdende service als de grote aanvragen ontbreken. De
520

Dat waren FNV (vakbond), CNV (vakbond), VNO-NCW (werkgever/s), MKB Nederland (kleine- und middelgrote
ondernemingen, KMU), UWV, VNG (Nederlandse gemeenten) en de Nederlandse grensprovincies.
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huidige capaciteit van UWV belemmert dus blijkbaar de uitbouw van een versterkte
grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling.
Een tweede belangrijke indicator binnen het onderhavige onderzoek was de vraag of UWV – ten
aanzien van de beperkingen in het kader van de reguliere diensten – de kansen benut die EURES
op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling biedt. Bij de bemensing van de
nieuwe grensoverschrijdende dienst in Kerkrade/Herzogenrath, die samen met de partners in
Zuid-Limburg werd ingericht, kon de Arbeitsagentur eigen EURES-adviseurs inzetten, omdat deze
reeds grensoverschrijdend bezig waren, zoals bij de concrete plaatsing van Nederlandse
werkzoekenden bij Duitse werkgevers. Dat was bij UWV op deze manier niet mogelijk. De oorzaak
is dat de EURES-adviseurs in Nederland zich sterker op informatie en advisering richten en niet
concreet op de bemiddeling van werkzoekenden. Verder is het erop terug te voeren dat de
personele capaciteiten van EURES in Nederland in totaal duidelijk beperkter zijn dan de
capaciteiten van de Arbeitsagentur. Bovendien hebben de weinige adviseurs in Nederland tot nu
toe niet alleen grensoverschrijdende, maar vooral transnationale taken op zich genomen. Zo
vormt de manier waarop UWV teruggrijpt op EURES en EURES financiert, eveneens een beperking
ten aanzien van een nauwere structurele samenwerking met de arbeidsdiensten aan de grens.
Een derde indicator waarnaar onderzoek is gedaan, was de vraag hoe UWV de gegevens van
buitenlandse werkzoekenden en werkgevers kan verwerken. Tot de zomer van 2016 konden
Duitse en Belgische werkzoekenden niet zonder meer worden geregistreerd in het systeem van
UWV.
Er ontstonden belemmeringen vanwege het feit dat er niet altijd een DigiD of een geschikte
postcode beschikbaar was. Ook buitenlandse werkgevers werden tot aan de zomer van 2016
geconfronteerd met technische problemen in verband met belastingnummers en postcodes. De
systemen van Arbeitsagentur en VDAB lijken opener voor het verkeer met grensoverschrijdende
gegevens. Dat impliceert dat de IT-systemen van UWV de structurele grensoverschrijdende
samenwerking tot nu toe niet voldoende konden ondersteunen.
De onderhavige gevolgeninschatting heeft eveneens aangetoond dat UWV momenteel niet over
voldoende financiële middelen beschikt die kunnen worden ingezet voor een doelgerichte
bijscholing van werkzoekenden ter voorbereiding van werkzaamheden aan de andere kant van de
grens (taalcursussen enz.). De ad-hoc financiering via extra provinciale middelen of met behulp
van een sectorplan is tot nu toe nog geen bevredigende oplossing gebleken.
Dankzij de intensieve begeleiding en analyse van de concrete grensoverschrijdende projecten in
Limburg kon door ITEM worden vastgesteld dat de huidige aanpak en de huidige personele en
financiële capaciteiten van UWV de doelstelling van een nauwere grensoverschrijdende
arbeidsbemiddeling niet in voldoende mate ondersteunen. Integendeel: de regionale diensten in
Limburg hebben tot nu toe geprobeerd om met individuele ad-hoc oplossingen en veel
personeelsinzet van de verantwoordelijke medewerkers ter plaatse de institutionele
belemmeringen te omzeilen.
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Bronnenlijst
EU Wetgeving
VERORDENING (EU) 2016/589 VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN VAN DE RAAD d.d. 13 april
2016 over een Europees net van arbeidsbemiddelingen (EURES), de toegang van werknemers
mobiliteit ondersteunende diensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en ter
verandering van de verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013
Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en van de Raad d.d. 5 april 2011 over
van het vrije verkeer van de werknemer binnen de Unie (PB. L 141 d.d. 27-5-2011).
Verordening (EU) nr. 1296/2013 van het Europees Parlement en van de Raad d.d. 11. December
2013 over een programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie
(‘EaSI’) en voor de wijziging van het besluit nr. 283/2010/EU over de inrichting van een Europees
progress-microfinancieringsinstrument voor werkgelegenheid en sociale integratie (PB. L 347 d.d.
20-12-2013, pag. 238).
Besluit nr. 573/2014/EU van het Europees Parlement en van de Raad d.d. 15 mei 2014 over de
versterkte samenwerking tussen de publieke Arbeidsdiensten (PB. L 159 d.d. 28-5-2014)
Documenten UWV
UWV Raad van Bestuur (2015): UWV Jaarplan 2016
UWV Noord-Midden-Limburg (2016): ‘Trendrapport Samenwerking UWV Noord- en Midden
Limburg en Agentur für Arbeit’ (intern document).
UWV (2016): ‘Contactlijst EURES adviseurs’, opgeroepen d.d. 4 oktober 2016 onder
https://www.werk.nl/xpsimage/wdo214882
UWV (2014): ‘UWV op weg naar 2017 een uitgestoken hand’, brochure, opgeroepen op 2 oktober
2016 onder http://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv%20op%20weg%20naar%202017.pdf
UWV (2016): ‘EURES – Samen kansen creëren uit een breed blikveld’. Jaarboek EURES, 2015.
Troost, Nanda: ‘Topman UWV: weer persoonlijk contact met werkloze nodig’, de Volkskrant,
Online-Version, 5. September 2015, opgeroepen op 27 september 2016,
http://www.volkskrant.nl/economie/-goed-gesprek-biedt-werkloze-kans~a4329506/
UWV Noord-Midden-Limburg en Agentur für Arbeit Krefeld-district Viersen: ‘Service
grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling’, brochure zonder aangegeven datum.
UWV (zonder datum): ‘Diensten en Hulpverlening op werk.nl’,
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/uitkering-aanvragen/uwv-dienstverlening opgeroepen
op 5 oktober 2016.
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Sectorplan Grenzenloos Werken
Officiële Homepage: www.grenzenloos-werken.eu
Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2016): ‘Sectorplan biedt baankansen voor 800
werkzoekenden in grensstreek’, persbericht, 24-1-2016, opgeroepen op 31 september 2016 onder
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/01/25/sectorplan-biedt-baankansen-voor800-werkzoekenden-in-grensstreek
Provincie Limburg (2014): ‘Provincie stimuleert scholing werkzoekenden’, Persbericht van de
provincie Limburg, februari 2014. Opgeroepen op 7 oktober onder
http://www.limburg.nl/Actueel/Nieuws_en_persberichten/2014/Februari_2014/Provincie_stimul
eert_scholing_werkzoekenden

EURES
EURES Informatiepagina’s van de Europese Commissie:
https://ec.europa.eu/eures/public/de/homepage
Contactgegevens en aantal van de Duitse EURES adviseurs in het onderzoeksgebied via
http://www.arbeitsagentur.de
Algemene informatie over het EURES netwerk in de Euregio Maas-Rijn via http://www.euresemr.org/nl/contacten-eures-adviseurs
Contactgegevens en aantal Nederlandse EURES-adviseurs in het onderzoeksgebied:
UWV (2016): ‘Contactlijst EURES Adviseurs’, opgeroepen om 4 oktober 2016 onder
https://www.werk.nl/xpsimage/wdo214882

Informele gesprekken en interviews:
Informele gesprekken in samenhang met de ontwikkeling van de gemeenschappelijke service
grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in Kerkrade/Herzogenrath in het jaar 2015 en 2016 met
verantwoordelijken van UWV, Bundesagentur für Arbeit Aken-Düren, sociale dienst (sociale
Zaken) Maastricht-Heuvelland (Podium 24), WSP Parkstad en Jobcenter stadsregio Aken.
Deelname aan de officiële vergaderingen van de stuurgroep van de gemeenschappelijke Service
grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Kerkrade/Herzogenrath in het jaar 2015 en 2016.
Deelname aan de officiële vergaderingen van de technische groep van de gemeenschappelijke
service grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Kerkrade/Herzogenrath in het jaar 2015 en
2016.
Afsluitend interview met de verantwoordelijke EURES adviseurs over de situatie in Limburg op 6
september in Kerkrade.
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Deelname aan informele vergaderingen met verantwoordelijken van UWV, gemeente Venlo en
gemeente Roermond, Bundesagentur für Arbeit Krefeld-district Viersen voor de verdere
ontwikkeling van de samenwerking in de periode 2015-2016.
Afsluitend interview met de verantwoordelijke managers van UWV Noord-Midden-Limburg op 23
september over de situatie in Noord-Midden-Limburg in Roermond.

Deelname aan discussies met betrokken mensen uit de praktijk van de publieke
arbeidsdiensten
Debatten over de aanpak van het EURES netwerk Euregio Maas-Rijn met EURES adviseurs en
mensen uit de praktijk van grensinfopunten, ‘GIP Together’, op 16 september 2016, Eupen.
Debat over de aanpak van de arbeidsmarktactiviteiten in de Euregio Scheldemond, 15 september
2016, Den Haag.
Deelname aan verschillende workshops en informele gesprekken met mensen uit de praktijk van
de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling georganiseerd door het ‘actieteam
grensoverschrijdende arbeid en economie’ over het thema grensoverschrijdende
arbeidsbemiddeling en grensinfopunten 2015/2016.
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Grensoverschrijdend treinverkeer – Vierde Spoorwegpakket
Dr. Johan Adriaensen - Centre for European Research in Maastricht (CERiM)
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1. Inleiding
„Het mag als bijzonder contradictorisch bestempeld worden dat net met de start van de Europese
Integratie, die van het opheffen van de grenzen haar paradepaardje maakte, het voor de reizigers
steeds moeilijker werd met het openbaar vervoer diezelfde grenzen te overschrijden.“521
De West-Europese lidstaten beschikken over het meest ontwikkelde spoornetwerk ter wereld. Dit
is grotendeels historisch bepaald. De eerste spoorlijn op het Europese vasteland werd in gebruik
genomen tussen Mechelen en Brussel in mei 1835 en bij aanvang van de 20 e eeuw, ontstond er
een hecht netwerk van spoorlijnen doorheen de lage landen. Aan de sterke opmars van het
vervoer per spoor kwam na de Wereldoorlogen een einde. Tussen 1950 en 1980 werden op het
Belgisch netwerk rationaliseringsmaatregelen doorgevoerd. De buurtspoorwegen en enkele
kleinere lijnen werden afgeschaft of ingekort wat leidde tot vele doodlopende verbindingen. Meer
in het bijzonder de grensoverschrijdende lijnen waren hier het voornaamste slachtoffer van.522
Sinds de jaren 80 is deze tendens in België verdergezet -al zij het in lichtere vorm. Ook in
Duitsland is het netwerk gekrompen. In Nederland is het aantal kilometers spoor redelijk stabiel
gebleven. 523
De fragmentatie en onderbenutting van het Europese spoornetwerk werd reeds in de jaren 80
opgemerkt door de Europese Commissie die als remedie de realisatie van de eengemaakte markt
voor transport per spoor voorstelde. Via zogenaamde spoorpakketten (Railway Packages) trachtte
de Europese wetgevers deze eenmaking te realiseren. De vorige drie spoorpakketten waren
echter niet voldoende. Veel van de hervormingen die de Commissie verhoopt had, zijn niet
gerealiseerd. Niet enkel door het gebrek aan ambitie in de opgezette regelgeving (vooral
aangaande de harmonisatie van technische en veiligheidsstandaarden) maar ook door de
halfslachtige implementatie van de lidstaten. Zo zag de Europese Commissie zich genoodzaakt om
in 2008, vierentwintig zaken bij het Europese Hof van Justitie te openen om de implementatie van
het eerste spoorpakket af te dwingen. Wetgeving die reeds in 2003 ingang moest vinden in
nationale wetgeving.524
Bovendien bleef het (grensoverschrijdend) openbaar vervoer per spoor grotendeels gespaard van
deze hervormingen door de vele uitzonderingen en lange implementatieperioden. Het relatieve
belang van de trein als vervoersmodus heeft de laatste jaren een verdere terugslag gekend. Ook
vanuit ecologisch perspectief is dit een jammerlijke evolutie. De moeizame realisatie van een
treinverbinding tussen Maastricht en Aachen toont aan hoe moeilijk het is om in de huidige
politiek-economische context nieuwe spoorlijnen te realiseren. De lijdensweg die de Spartacustramlijn vanuit Hasselt naar Maastricht heeft doorlopen, versterkt dit beeld. Maar zelfs als de
521

Peeters & Smilde (2010) Naar grenzenloos interlokaal personenvervoer. Studie in opdracht van Algemeen
Nederlands Verbond & TreinTramBus. november 2010. p10 Beschikbaar via
http://www.mobielvlaanderen.be/studies/grip/eindrapport.pdf p10
522
Ibid
523
Worldbank (2016) The World Development Indicators. Beschikbaar via
http://data.worldbank.org/indicator/IS.RRS.TOTL.KM?locations=BE
524
Dehousse, Franklin & Benedetta Marsiola (2015) The EU’s Fourth Railway Package: a new Stop in a Long Regulatory
Journey. Egmont Papers n°76. Brussels: Egmont Institute for International Relations : p12
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infrastructuur voor handen is, dan nog is de verschaffing van kwaliteitsvol openbaar vervoer per
spoor geen vanzelfsprekendheid in grensregio’s. Verscheidene treinlijnen in de Euregio Maas-Rijn
zijn in de tweede helft van de 20e eeuw in onbruik geraakt (Neerpelt-Weert), op anderen is de
dienstverlening achteruitgegaan. Zo had Maastricht in 2009 een directe verbinding met Brussel
(de zogenaamde Maastricht- Brussel Express), daar waar de huidige reiziger verplicht is een
overstap te maken in Luik.
Verscheidene initiatieven vanuit de regio, zoals deze genomen in het kader van het INTERREG IVM3 project, hebben de weg gebaand tot een betere dienstverlening. Of het vierde spoorpakket
dit proces ondersteunt dan wel verzwakt, zal in deze bijdrage bestudeerd worden.
2. Doelstellingen van het onderzoek, definities, thema’s, indicatoren
Het vierde spoorpakket behelst drie richtlijnen en drie verordeningen. In de discussies volgende
op de voorstellen van de Commissie, werden deze al snel ondergebracht in drie pijlers.525 De
eerste pijler beoogt de technische hindernissen voor de ééngemaakte Europese spoorwegmarkt
af te bouwen en is het minst politiek geladen. Ondanks de eerdere richtlijnen en verordeningen,
hanteren de lidstaten vaak nog verschillende technische en veiligheids-standaarden. Dit
impliceert onder andere dat al het rollend materiaal moet voldoen aan de standaarden van de
verschillende lidstaten overheen wiens netwerk de locomotief en wagons rijden. Voor
grensoverschrijdend vervoer is dit een belangrijke hindernis. Concreet omvat dit luik twee
richtlijnen en een verordening. De twee richtlijnen slaan op de uniformisering van de gehanteerde
veiligheidsstandaarden en de regels voor interoperabiliteit.526 De verordening slaat op een
herziening van de bevoegdheden van de het Spoorwegbureau van de Europese Unie. Het vierde
spoorpakket geeft dit agentschap immers de bevoegdheid om attesten te verlenen die over de
hele Europese Unie geldig zijn.527
De tweede pijler is politiek gevoeliger en handelt over de marktwerking van het
(personen)vervoer per spoor in de lidstaten.528 Meer specifiek gaat het over de verdere
liberalisering van de nationale markten. Momenteel wordt de dienstverlening in vele lidstaten
nog gedomineerd door een nationale monopolist die via onderhandse contracten verzekerd is van
een deel van de markt. De wetgeving voorgesteld door de Commissie zou van openbare
dienstcontracten de regel maken en onderhandse contracten de uitzondering.
De derde en laatste pijler gaat over de bestuursstructuren die de relatie tussen de
netwerkbeheerder, de bevoegde overheden en de dienstverlener(s) reguleren.529 Kernpunt van
discussie betreft hier de mate van onafhankelijkheid van de netwerkbeheerder ten aanzien van de
525

Zie Dehousse & Marsiola (2015). Soms worden de pijlers omtrent de beheersstructuren van het nationale
spoorvervoer enerzijds en de aanbieding van openbare contracten anderzijds samengevoegd onder de noemer van een
‚politieke pijler‘ of de ‚markt pijler‘ (cfr. Europees Parlement: http://www.europarl.europa.eu/news/nl/newsroom/20160427BKG24994/the-4th-railway-package geconsulteerd op 5 oktober 2016)
526
Richtlijn 2016/797; Richtlijn 2016/798
527
Verordening 2016/796
528
2013/0028 (COD)
529
2013/0029(COD) & 2013/0013(COD)
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dienstverleners. De pijler voorziet ook in de oprichting van een Europees netwerk van
infrastructuurbeheerders dat de afstemming van de verschillende netwerken moet opvolgen en
bestendingen.
2.1.
Afbakenen van het onderzoek in de tijd en de ruimte
Het besluitvormingsproces over het vierde spoorwegpakket is pas recent afgerond. De discussie
over het technische luik was relatief beperkt. De impactstudies toonden duidelijke baten aan die
ook niet gecontesteerd werden.530 De lidstaten hebben een aantal concessies gevraagd (en
verkregen) ter bestendiging van de nationale agentschappen die momenteel de
veiligheidsattesten leveren. De twee verordeningen en de richtlijn werden goedgekeurd door het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie in april 2016 en gepubliceerd in het
officieel tijdschrift van de Unie op 25 mei 2016. Het luik betreffende de markwerking en de
beheersstructuren was politiek gevoeliger531 en, na over te gaan tot een trilogenoverleg, werd er
een informeel akkoord onder het Nederlands voorzitterschap bereikt eind april 2016. Tot op
heden is de geconsolideerde tekst niet gepubliceerd al zijn er in de dagen volgende op de
bekendmaking van het akkoord wel de voornaamste wijzigingen aan het originele Commissie
voorstel duidelijk geworden. De verwachting is dat de wetgeving gepubliceerd zal worden eind
2016 na een juridische controle en het nodige vertaalwerk. Deze effectenmeting kon echter nog
niet deze documenten inkijken.532
Deze effectenmeting tracht dan ook een ex ante inschatting te maken van de grenseffecten van
het vierde Spoorwegpakket. Niet enkel de recente afronding van het legislatieve proces
verantwoordt deze focus, de (lange) implementatieperiodes van 10 jaar die de wetgevers
voorzien hebben, maken het moeilijk om in dit stadium reeds enige effecten te observeren.
Bovendien kunnen de lidstaten nog tot 2019 vergunningen van 15 jaar toekennen, waardoor de
Belgische spoormarkt in principe nog tot 2034 over een nationaal monopolie zal kunnen
beschikken.533 Ook de transitieregelingen voorzien in de technische pijler maken dat het enige tijd
zal duren alvorens effectieve ex post effecten observeerbaar en meetbaar zijn. Derhalve zal de
effectenmeting bestaan uit een document-analyse met als doelstelling om de belangrijkste
implicaties voor grensregio’s in kaart te brengen. De bronnen hiervoor zijn de oorspronkelijke
wetsvoorstellen zoals opgesteld door de Europese Commissie, de opinies van het Comité van de
Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal comité, de drie impactstudies besteld door de
Europese Commissie evenals de amendementen van het Europees Parlement en, indien
beschikbaar, de uiteindelijk goedgekeurde wetteksten.
530

SWD/2013/08 final
Al toonden de impact assesments van de Commissie een grotere positief effect van de politieke pijler, deze werden
langs meerdere zijden bekritiseerd (Dehousse et al. 2015)
532
De laatst beschikbare documenten op moment van schrijven waren de voorstellen van de Raad gepubliceerd op 18
oktober 2016
533
Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for
domestic passenger transport services by rail- Adopted by the Council on 17 October 2016 Doc n° 11198/1/16 REV 1:
Art 1(9)a
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Een startpunt voor iedere effectenrapportage is de afbakening van het gebied waarvoor de
effecten geanalyseerd worden. Zoals eerder vermeldt, heeft de Commissie enkel de impact laten
bestuderen op de EU als geheel. Op nationaal vlak werd deze taak werd overgelaten aan de
lidstaten. Zo heeft de Nederlandse overheid alvast een quick scan laten uitvoeren kort na de
publicatie van de Commissies voorstellen.534 Beide analyses maken geen onderscheid in de
effecten van de getafelde wetgeving voor grensregio’s.
De analyse die volgt maakt een zekere abstractie van de specifieke regio waarvoor de bevindingen
van toepassing zijn. De focus ligt op het grensoverschrijdend treinvervoer wat impliceert dat er
minstens twee opeenvolgende treinhaltes bestaan in twee verschillende landsdelen die tot
dezelfde grensregio behoren. Om de analyse concreter te maken, worden voorbeelden gepuurd
uit de Euregio Maas-Rijn. Dit impliceert dat we -vanuit de regelgeving- eerst een aantal algemene
lessen trek voor het grensoverschrijdend personenvervoer, en vervolgens de gevolgen hiervan
nagaan voor de dienstverlening op de grensoverschrijdende spoorverbindingen die (Zuid-)
Limburg(NL) heeft met de wijdere grensregio. Conform de definitie, zijn er vanuit Maastricht drie
verbindingen te analyseren: de verbinding tussen Maastricht (NL) en Visé (B), Heerlen en Aachen
(D), Welkenraedt(B) – Aachen en de geplande verbindingen Hasselt(B)-Maastricht en Neerpelt Weert (NL). Specifieke aandacht wordt besteed aan het grensoverschrijdende openbare vervoer
dat eerder interlokaal van aard is dan op het internationale, commerciële vervoer. Deze laatste,
indien beschikbaar, is meestal beperkt tot de grootste steden in een grensregio.
2.2.
Objectieven van de effectenmeting
Het vierde spoorwegpakket beoogt in eerste orde het gebruik van transport per spoor in de EU te
bevorderen. In wat volgt, worden vooral de effecten op gebied van Europese integratie en de
ontwikkeling van grensoverschrijdende governance structuren bestudeerd. Niettegenstaande de
gevolgen van het spoorwegpakket voor de grensoverschrijdende socio-economische ontwikkeling,
zal dat geen onderdeel van de analyse zijn. Deze effecten zijn eerder van secundaire orde. Het
behelst immers een indirect gevolg van de vergrote mobiliteit van studenten, arbeiders en
consumenten in de grensregio.
1. Effecten op Europese integratie
Europese integratie bestaat uit het wegwerken van grenseffecten. In een ééngemaakte markt,
zou afstand een gelijkaardig effect ressorteren op binnenlandse dan wel grensoverschrijdende
economische activiteiten. Of het nu gaan over winkelen, werken, studeren of handel drijven. In
dat opzicht is het faciliteren van grensoverschrijdend personenvervoer een noodzakelijk
voorwaarde om de mobiliteit van personen te realiseren. Het openbaar vervoer heeft hierin een
cruciale rol te vervullen. De uitdagingen op gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en kostprijs van
het grensoverschrijdend openbaar vervoer, impliceren het bestaan van een hindernis voor de
realisatie van Europese integratie. Net zoals de komst van het spoor instrumenteel was in de
ontsluiting van de vele culturele eilandjes waaruit België bestond in de 19e eeuw, zo ook kan men
534

RebelGroup, GoudAppel, Movaris (2013) Quick scan impactanalyse van het Vierde Spoorwegpakket: De effecten
voor Nederland. Studie voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 25.10.2013
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de verwachting uitdrukken dat de verbetering van het grensoverschrijdend lokaal
personenvervoer de Europese integratie zal bevorderen. Vertaald naar de evaluatie van het
vierde spoorwegpakket, zijn de kostprijs en de dienstverlening bepaald relevant.
Het effect van een (mogelijks) verbeterde kostprijs op de Europese integratie hangt grotendeels af
van de aard van de aangeboden dienst. Voor commerciële diensten op het spoornetwerk
(competitie per spoor), zal een daling in de kosten het sneller winstgevend maken om een
grensoverschrijdende lijn uit te baten. Bestaande lijnen kunnen eventueel de ticketprijzen
verlagen zonder aan winst in te boeten. In het geval we te maken hebben met de uitbating van
een grensoverschrijdende verbinding onder een openbare dienstcontract (competitie om het
spoor), zijn de effecten voor de reiziger minder duidelijk af te lijnen. De ticketprijzen zijn vaak
vastgezet en -afhankelijk van de competitie voor het contract- zullen de baten verspreid worden
over de bevoegde autoriteit (de belastingbetaler), de dienstverlener of de reiziger.
De kwaliteit van dienstverlening heeft o.a. betrekking op de zoek- en organisatiekosten die
gepaard gaan met het grensoverschrijdende vervoer. Dit heeft onder andere te maken met de
aanschaf van tickets, de informatievoorziening betreffende de verbindingen en de mogelijkheid
grensoverschrijdend vervoer gelijkwaardig te behandelen bij promotie-acties. De effecten op
Europese integratie zijn samengevat in de eerste rij van Tabel 1.
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Tabel 1: Principes, benchmarks and indicatoren
Principes

Benchmark

Indicator/Methode

De kwaliteit, prijs en
toegankelijkheid van
het openbaar vervoer
zou niet significant
mogen verschillen in
aanwezigheid van een
grens tussen
vertrekpunt en
bestemming, ceteris
paribus.

Effect van Vierde Spoorpakket op:

De structuren opgezet
voor de regulering van
het
grensoverschrijdend
vervoer zouden even
simpel en efficiënt
moeten zijn als deze
die de nationale markt
beheren.

Effect van Vierde Spoorpakket op:

Europese integratie
Artikel 45(2) Verdrag betreffende
de functionering van de EU
beschrijft de bewegingsvrijheid
van werknemers in de unie. Het
beschrijft de ambitie om
discriminatie op basis van
nationaliteit uit te bannen. Niet
enkel betreffende de
aanwerving, verloning maar ook
andere werk-condities en
tewerkstelling.

De kostprijs in het aanbieden
van grensoverschrijdende
verbindingen
De zoek- en organisatiekosten
voor reizigers die van
grensoverschrijdende
verbindingen gebruik willen
maken (ticketering &
dienstregelingen).

Euregionale cohesie
De verschaffing van openbaar
vervoer per spoor in grensregio’s
veronderstelt een effectieve
coördinatie tussen de bevoegde
netwerkbeheerders,
gezagsdragers en
dienstverleners.

Aantal onafhankelijke actoren
betrokken in de coördinatie
omtrent de toekenning en
organisatie van het
grensoverschrijdend openbaar
vervoer.
De facilitering van het overleg
tussen de betrokken actoren.
Zowel horizontaal
(grensoverschrijdend) als
verticaal (intern)

2. De grensoverschrijdende governance structuren
Het effect van het vierde spoorwegpakket op de Euregionale cohesie hangt af van twee
gerelateerde factoren. Enerzijds is er het effect van het spoorpakket op de nood aan
grensoverschrijdende coördinatie, anderzijds is er de mate waarin de bestudeerde regelgeving
voorziet in grensoverschrijdende governance structuren om deze nood op te vangen. Het is de
verhouding tussen beide factoren die van belang is voor de effectenmeting.
De organisatie van grensoverschrijdend openbaar vervoer impliceert de samenwerking tussen
zeer diverse organisaties met een al even diverse achtergrond. De academische literatuur over
internationale samenwerking en studies over politiek gedrag tonen aan dat wijzigingen in het
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beleid moeilijker worden naargelang het aantal onderhandelingspartners toeneemt535 en
naargelang hun preferenties verder uiteen liggen.536 Toegepast op de spoormarkt en in het
bijzonder het grensoverschrijdend openbaar vervoer, analyseren we de impact van het
spoorwegpakket op de verhoudingen tussen de (lokale) autoriteiten bevoegd over het openbare
dienstcontract, de infrastructuurbeheerders die het netwerk aan beide zijden van de grens
uitbaten en de uiteindelijke dienstverlener(s) die het vervoer wenst aan te bieden. Kort gesteld
gaan we ervan uit dat een grotere versnippering van actoren (meer autonomie) en een grotere
diversiteit aan markstructuren de nood aan overlegstructuren vergroot.
Het bestaan van overlegstructuren waarin de betrokken partijen elkaar regelmatig treffen kan
samenwerking faciliteren.537 Het tweede luik van de analyse bestudeert zowel horizontale als
verticale overlegstructuren. Horizontale coördinatie wordt in deze studie gelimiteerd tot de
samenwerkingsverbanden die bestaan tussen gelijkaardige entiteiten overheen de grenzen. Meer
specifiek kan dit gaan over overleg tussen de autoriteiten die gezamenlijk bevoegd zijn voor de
gunning van het grensoverschrijdend openbaar vervoer of coördinatie tussen de
infrastructuurbeheerders aan beide zijden van de grens. Hier tegenover staan de verticale
coördinatie-mechanismen die er eerder op gericht zijn om de coördinatie tussen de verschillende
marktspelers binnen een land te bevorderen. Alvorens een nieuwe verbinding te gunnen is er
bijvoorbeeld nood aan coördinatie tussen mogelijke dienstverleners en de
infrastructuurbeheerder. Indien deze overlegmechanismen ook openstaan voor buitenlandse
actoren kan me deze ook als diagonaal classificeren. De tweede rij van Tabel 1 vat dit raamwerk
bondig samen.
3. Bevordert of belemmert de maatregel Europese integratie en wat betekent dat
voor de burger in de grensregio
De analyse bestaat uit twee luiken. In eerste orde zal worden nagegaan wat het effect van het
vierde spoorpakket is op de rendabiliteit van grensoverschrijdende trajecten. In tweede orde
wordt gekeken naar wat het vierde spoorpakket betekent in terme de zoek- en transactiekosten
voor de grensreiziger.
Rendabiliteit van het grensoverschrijdende personenvervoer
De impactstudies zijn redelijk unisono over de gevolgen van de technische pijler van het vierde
spoorpakket. De goedkeuring van de hervormingen aan het Europees Spoorweg Agentschap en
de verdere harmonisering van de technische en veiligheidsstandaarden zou een reductie van 20%
in de kostprijs voor nieuwkomers in de markt impliceren en de duurtijd om de nodige certificaten
te bekomen zou met 25% verkort worden.538 De voornaamste wijziging op de oorspronkelijke
535

Axelrod, R., & Keohane, R. O. (1985). Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions. World
Politics, 38(1), 226–254.
536
Tsebelis, (2002) Veto Players: How political institutions work. Princeton: Princeton University Press
537
Duffy, J., & Ochs, J. (2009). Cooperative behavior and the frequency of social interaction. Games and Economic
Behavior, 66(2), 785–812.
538
European Commission: Press release, European railways at a junction: the Commission adopts proposals for a fourth
railway package, 30 January 2013, IP/13/65
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voorstellen van de Commissie, is de rol die nog toegekend wordt aan nationale
veiligheidsinstanties. Onder invloed van het Europees parlement en de Raad werd het
Spoorwegbureau exclusief bevoegd voor de grensoverschrijdende operaties daar waar voor strikt
binnenlandse aangelegenheden de spoorwegonderneming nog naar de nationale
veiligheidsinstanties kunnen gaan.
De effecten hiervan op de traditionele spoorwegonderneming is dat het de marginale kosten om
een additionele markt aan te boren binnen de EU verlagen. Voor het grensoverschrijdende
vervoer is de impact direct voelbaar aangezien het de administratieve lasten quasi halveert. Ook
in het vierde spoorpakket blijft het mogelijk voor buurlanden om uitzonderingen toe te staan op
de veiligheidsvoorschriften voor grensoverschrijdend vervoer. Dit vereist echter het afsluiten van
een akkoord tussen beide landen of althans tussen de dienstverlener van het ene en de
netwerkbeheerder van het andere land (zie verder).
De hervorming van de beheersstructuren en de marktwerking zouden de kostprijs van het
spoorvervoer verder moeten drukken door een stijging van de competitie op de markt. In het
voorstel van de Europese Commissie waren er oorspronkelijk strikte regels met betrekking tot de
grootte van de concessiegebieden, het verlenen van onderhandse contracten en de scheiding van
de infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen. Het oorspronkelijke voorstel werd
onder druk van de lidstaten drastische herschreven.539 De oorspronkelijke quick scan voor de
Nederlandse markt, ging er bv. nog foutief vanuit dat men slechts maximaal 30 procent van het
railnetwerk in één concessie kon steken. Dit zou grote gevolgen hebben voor de organisatie van
het Nederlandse spoor omdat het hoofdnet uitgebaat wordt door de Nationale Spoorwegen daar
waar de lokale lijnen openbaar worden aanbesteed540. Na de trilogenonderhandelingen tussen de
Raad en het Europese Parlement werd dit vereiste afgezwakt. Eveneens werden er allerlei
uitzonderingen gecreëerd om onderhands gunnen toe te laten en de opsplitsing van de
infrastructuurbeheerder van de (nationale) spoorwegonderneming is onder druk van Duitsland
afgezwakt.
De oorspronkelijk becijferde effecten zijn dus niet meer van toepassing. Veel zal afhangen van de
effectieve implementatie van de regelgeving en de welwillendheid van de lidstaten om de
concurrentie te bevorderen. De positieve effecten op het grensoverschrijdend personenvervoer
ter spoor zullen allicht beperkter zijn dan oorspronkelijk verwacht.
Eens te meer omdat het onduidelijk is of er enige wijziging zal optreden in de ticketprijs voor de
verbindingen die vallen onder een contract van openbare dienstverlening.541 Wanneer bovendien
ook de frequentie van de verbindingen in de openbare dienstverplichtingen zijn vastgelegd, zijn
de rechtstreekse voordelen voor de burger in de grensregio minder gemakkelijk aan te duiden.
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Berkeley,
Germany
rewrites
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Fourth
Railway
Package,
Online
beschikbaar
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http://www.railjournal.com/index.php/blogs/tony-berkeley/germany-rewrites-the-fourth-railway-package.html
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RebelGroup, GoudAppel, Movaris (2013) Quick scan impactanalyse van het Vierde Spoorwegpakket: De effecten
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Die zullen allicht eerder te vinden zijn aan de kant van de bevoegde autoriteit of de
spoorwegonderneming.
Dienstverlening
Grensoverschrijdende mobiliteit kan ook bevorderd worden bij een betere dienstverlening.
Speciale aandacht gaat uit naar de mate waarin spoorwegondernemingen geacht worden deel te
nemen aan een gezamenlijk systeem voor informatievoorziening en geïntegreerde tickets. In de
impactstudie besteld door de Commissie werd de mogelijkheid van een EU-wijd geïntegreerd
ticket geopperd. De mogelijke baten hiervan werden jammer genoeg niet becijferd in de
uiteindelijke analyse.542
De politieke discussie draaide vooral over het al dan niet verplichten van
spoorwegondernemingen tot deelname aan dergelijk geïntegreerde informatie- en
ticketsystemen. De Europese Commissie stelde voor om dit optioneel te maken voor de lidstaten,
het Europese Parlement en het Comité van de Regio’s wilden het verplichten. De impactstudie
suggereerde dat de context in de lidstaten sterk verschilden zodat een flexibele benadering nodig
was. Een opinie die ook werd bijgetreden door de sector543.
De Raad kwam met een soort compromis op de proppen waarin de lidstaten vrij zijn in het al dan
niet verplichten van spoorwegondernemingen maar waarin de Commissie de markt verder zou
opvolgen en, indien dit nodig werd bevonden, aanvullende wetgeving voor te stellen indien de
dienstverlening niet verbeterd zou geraken. De dienstverlening voor grensregio’s zal door het
vierde spoorwegpakket geen grote boost krijgen, al laat de geplande revisie van het systeem eind
2022544 wel de nodige ruimte om na te gaan of er ook geen sterker kader mogelijk is om een
geïntegreerd ticketsysteem te ontwikkelen voor grensoverschrijdende verbindingen.
Vanuit het perspectief van de grensregio zullen de effecten van het vierde spoorpakket op de
Europese integratie positief maar enigszins ook beperkt zijn. Van de technische pijler kunnen we
duidelijk baten verwachten al zullen die deels gemitigeerd worden door de openbare
dienstcontracten waaronder de meeste grensoverschrijdende verbindingen vallen. Wat betreft de
politieke pijler, zullen de effecten minder duidelijk af te lijnen zijn omdat het voorstel sterk
afgezwakt is en redelijk veel ruimte laat aan de lidstaten voor een flexibele interpretatie.
4. Bevordert of belemmert de maatregel de Euregionale cohesie en Euregionale
governance structuren?
Twee indicatoren werden in sectie 2.3 naar voor geschoven als relevant voor de bevordering van
Euregionale cohesie en Euregionale governance structuren: de nood aan coördinatie veroorzaakt
door het spoorpakket en de mate waarin de regelgeving voorziet in de nodige overlegstructuren
om met de specifieke grensproblematiek om te gaan.
542
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1. Ontbundeling van marktstructuren en complexiteit in coördinatie
De mogelijke effecten van het vierde spoorpakket op de nood aan (grensoverschrijdende)
coördinatie worden via twee componenten geanalyseerd. Enerzijds zijn er het aantal actoren die
betrokken zijn in de organisatie van het grensoverschrijdend openbaar vervoer, anderzijds is er de
veelzijdigheid aan marktstructuren waartussen overeenstemming moet gevonden worden.
In een analyse van de studiedienst van het Europees Parlement worden alle lidstaten in drie
categorieën geplaatst naargelang de heersende markstructuur voor het personenvervoer per
spoor. De drie lidstaten wier grondgebied de Euregio Maas-Rijn overspant, vallen elk in een
andere categorie.545 De huidige structuren in de geselecteerde grensregio zijn weergegeven in
tabel 2. Verschillen zijn te observeren met betrekking tot de onafhankelijkheid van de
infrastructuurbeheerder, het gebruik van openbare aanbestedingen en de bevoegde autoriteiten
die instaan voor de openbare dienstcontracten. Duitsland is ook speciaal omdat het als enige
competitie op het spoor toelaat voor de lange-afstandsverbindingen. Dat betekent dat
commerciële diensten mogen worden uitgebaat op dezelfde lijn. Competitie is echter gering
omdat de nationale spoormaatschappij (DB ICE) een sterke startpositie heeft.546 Critici wijten deze
concurrentiële positie aan de verstrengeling tussen de netwerkbeheerder (DB Netz) en de
spoorwegmaatschappij.547
Tabel 2: Markstructuren in de Euregio Maas-Rijn
Nederland

België

Infrastructuurbeheerder Onafhankelijk
Competitie om/op het
spoor
Gunningsprocedures

Om het spoor

Onafhankelijk

Holding (integratie)

Om het spoor

Om het spoor (lokaal)
Op het spoor (lange
afstand)

Onderhands

100%
onderhands

Openbare
gunning
Bevoegde autoriteit bij
Openbare aanbesteding

Duitsland

Openbare
gunning
Commercieel

Federale overheid

Rijksoverheid

Länder

Regio’s (Lokaal)

In de originele voorstellen van de Commissie trachtte het vierde spoorpakket een grotere
opdeling te realiseren tussen netwerkbeheerder en dienstverleners. Bovendien zou openbare
545
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Sylvain Séguret (2009) Is competition on track a real alternative to competitive tendering in the railway industry?
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dienstverlening de regel worden en onderhandse gunning de uitzondering. Daar waar dit zou
leiden tot een verdere opdeling van bevoegdheden (en dus een grotere nood aan (verticale)
coördinatie) zou de veelheid aan markstructuren meer gehomogeniseerd worden wat
grensoverschrijdende samenwerking vergemakkelijkt.
Het Europese parlement en de lidstaten in de Raad hebben echter weinig van het originele
voorstel heel gelaten. Onder de invloed van de Duitsers en de Fransen werd de holdingstructuur
heel gelaten.548 en lidstaten zoals België hebben er dan weer voor geijverd om onderhandse
gunning toe te laten. 549
Kort samengevat zal het aantal actoren waartussen gecoördineerd moet worden door het
spoorpakket enkel toenemen bij lidstaten waar onderhandse gunning nog de regel is (in onze
casus, België). Dit impliceert immers dat de belangen van de bevoegde autoriteit en de
dienstverlener verder uiteen zullen lopen. De diversiteit in de gehanteerde markt-systemen zal
echter in stand gehouden worden wat een additionele complexiteit vormt voor de
grensoverschrijdende coördinatie.
2. Faciliteren van grensoverschrijdende overlegstructuren
De complexiteit in de gunning van het grensoverschrijdend openbaar vervoer vereist effectieve
coördinatie tussen een veelheid aan actoren. Zoals eerder aangehaald kan dit gerealiseerd
worden door de versterking van zowel horizontale als verticale overlegstructuren.
Horizontale overlegstructuren
In het vierde spoorpakket komt grensoverschrijdende samenwerking aan bod zowel in de
politieke als in de technische pijler. Een cruciale vraag voor de politieke pijler is hoe
grensoverschrijdende verbindingen gegund zullen worden. In hun advies op het voorstel van de
Commissie namen het Comité van de Regio’s (CoR) en het Europese Parlement de grensbelangen
ter harte. Zo stelt het CoR onder andere voor om de lokale autoriteiten breder te definiëren zodat
het ook grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden kan omvatten. Eén optie is om hier
gebruik te maken van de ‘European Grouping of Territorial Cooperation’ (CoR. Algemene
bemerking 10). Dit zijn grensoverschrijdende juridische entiteiten erkent in het Europees recht,
die de gunning van grensoverschrijdend openbaar vervoer op zich zouden kunnen nemen.550 Het
Europees Parlement erkende de problematiek van de grensregio’s en het vacuüm dat de
opgestelde teksten creëert. Zo verruimden ook zij de definitie van de bevoegde lokale autoriteit
tot grensoverschrijdende regio’s. Deze mogelijkheid werd niet ondersteund door de Raad. In de
plaats ervan vinden we een expliciete erkenning van de nood aan coördinatie in Overweging 6 van
de positie van de Raad. Hierin geeft deze aan dat voor de aanbesteding van grensoverschrijdend

548

Ook lokale bevoegde autoriteiten zoals de Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg waren hier sterke voorstander van.
Online beschikbaar via http://images.vbb.de/assets/downloads/file/19323.pdf
549
T.
Berkeley,
Germany
rewrites
the
Fourth
Railway
Package,
Online
beschikbaar
via
http://www.railjournal.com/index.php/blogs/tony-berkeley/germany-rewrites-the-fourth-railway-package.html
550
Comité van de Regio’s (2013) Opinion: The fourth railway package. 7-9 October 2013 CDR27-2013_00_00_TRA_AC
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openbaar vervoer de bevoegde autoriteiten aan weerszijden van de grens moeten
samenwerken.551
Dit komt neer op een erkenning van de huidige situatie waar men ook op ad hoc overleg steunt.
Zo beschrijft de huidige concessie voor Zuid-Limburg dat de mogelijke exploitant samenwerkt met
de bevoegde netwerkbeheerders & autoriteiten van beide landen over de uitbating van de
grensovergangen (Maastricht-Visé en Heerlen-Herzogenrath). Er is met andere woorden nog geen
duidelijk beeld over hoe grensoverschrijdende lijnen gegund moeten worden. Door te rekenen op
onderlinge samenwerking tussen dienstverlener, overheidsinstanties en netwerkbeheerder, is er
een leemte die, afhankelijk van de marktorganisatie van aangrenzende lidstaten, heel andere
vormen kan aannemen.
Op het niveau van de netwerkbeheerder zal de samenwerking een meer structurele vorm
aannemen. In de originele voorstellen van de Commissie was er al melding van de creatie van een
Europees netwerk van netbeheerders.552 Zowel de Raad als het Parlement steunde dit initiatief en
versnelden zelfs diens implementatie. De richtlijn creëert een overlegplatform dat ALLE Europese
netwerkbeheerders samenbrengt en dat ook bevoegd is om met grensoverschrijdende
problematieken om te gaan.553 Dit zou in 2019 al officieel opgestart worden. Positief is dat er al
een informele voorloper van dit platform bestaat (PRIME) die in hun brochure ‘the performing rail
infrastructure manager’ blijk geven van een sterk grensoverschrijdend perspectief.554 De
bedoeling is dat dit overlegorgaan ertoe bijdraagt dat de dienstregelingen beter op elkaar kunnen
worden afgesteld, dat er gezamenlijke procedures worden opgesteld om met storingen om te
gaan op het netwerk maar ook dat grensoverschrijdende investeringen in nieuwe infrastructuur
kunnen bevorderd worden. Dit laatste is misschien ook interessant met het oog op de
bevordering van Europese integratie in de grensregio’s (zie vorige sectie).
Betreffende de technische pijler zal veel van de horizontale samenwerking plaatsvinden in de
context van het Spoorwegbureau van de Europese Unie. Coördinatie kan bereikt worden in de
raad van bestuur waarin de lidstaten en sector vertegenwoordig zijn (Art.47), maar ook in de
netwerken van nationale agentschappen die het Spoorwegbureau zal opzetten (Art.38).555
Lidstaten kunnen echter ook rechtstreeks samenwerken om de regelgevende barrières te
omzeilen. Immers volgens Art10(9) van Richtlijn 2016/798 kan men een uitzondering toestaan aan
de nood voor dubbele certificering indien de veiligheid gegarandeerd kan worden door een
akkoord tussen de betreffende lidstaten of indien de buitenlandse dienstverlener een
overeenstemming bereikt met de infrastructuurbeheerder van het gebruikte netwerk. Een
551

Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for
domestic passenger transport services by rail- Adopted by the Council on 17 October 2016 Doc n° 11198/1/16 REV 1
552
2013/0029(COD)
553
Zie vn 23 Art.53
554
European Commission (2013)’The performing rail infrastructure manager.’ DG MOVE
Online beschikbaar via http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentecportal/site/brochures_images/b2_2013_brochure_LOWRES.pdf (geconsulteerd 18.10.2016)
555
Verordening 2016/796
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internationaal akkoord zoals er één bestaat voor de verbinding Antwerpen-Amsterdam behoort
misschien tot de mogelijkheden van belangrijke internationale verbindingen, het is veel minder
waarschijnlijk dat dergelijke ad hoc akkoorden gesloten worden te bestendiging van interlokale
grensverbindingen.
Verticale (en diagonale) overlegstructuren
Naast samenwerking tussen de grensregio’s voorziet het spoorpakket in de oprichting van een
coördinatie comité voor ieder netwerk. De bedoeling van deze comités is om al de
geïnteresseerde vervoersmaatschappijen en de netwerkbeheerder bijeen te brengen. Ook hier
zwakte de Raad de originele ambities van de Commissie verder af. De oprichting van het comité is
niet verplicht. De organisatie ervan gebeurt op initiatief van de lidstaten (en niet de
netwerkbeheerder). En de lidstaten kunnen optioneel gebruikersverenigingen en bevoegde
overheden uitnodigen. Al heeft dit comité geen directe impact of grensoverschrijdende
samenwerking, het creëert een platform waar vervoersmaatschappijen en netwerkbeheerder hun
belangen kunnen afstemmen en zodoende ook horizontale coördinatie vergemakkelijkt. De
aanbevelingen van het Comité van de Regio’s zouden ook diagonale afstemming van belangen
mogelijk maken t.t.z. coördinatie tussen reizigers of lokale/regionale overheden aan een kant van
de grens en de netwerkbeheerder aan de andere kant. Het Comité ijverde immers voor de
verplichte uitnodiging van lokale, regionale en nationale overheden aan de coördinatie-meetings
evenals de betrokken reizigersassociaties. Deze aanbevelingen werden niet opgevolgd.
Samengevat, de effecten van het vierde spoorpakket op de grensoverschrijdende
bestuurskundige structuren zijn niet éénduidige positief of negatief. De nood aan coördinatie zal op termijn- licht toenemen door de verdere opsplitsing en de ingebouwde flexibiliteit. Het pakket
voorziet in horizontale overlegstructuren voor de netwerkbeheerders maar was beduidend
minder ambitieus in het faciliteren van de grensoverschrijdende gunning van openbaar vervoer.
5. Conclusies en paden voor verder onderzoek
Over het algemeen kunnen we stellen dat het vierde spoorpakket allicht een positief effect zal
hebben voor de grensregio’s. De kosten voor de uitbating van grensoverschrijdend vervoer zullen
zeker dalen maar of dit ook door de bewoner in de grensregio gevoeld zal worden is maar de
vraag. Vooreerst omdat de (financiële) baten overheen alle betrokken actoren (gunnende
overheid, netwerkbeheerders & spoorwegonderneming) gespreid worden. Maar ook omdat de
uiteindelijke dienstverlening zal afhangen van de toekomstige gunningsprocedures voor de
grensoverschrijdende lijnen.
Het is duidelijk dat het vierde spoorpakket geen eindpunt zal zijn in de realisatie van de
eengemaakte spoormarkt. De gebrekkige implementatie van de vorige pakketten en de lange
transitie-perioden voorzien in het huidige spoorpakket impliceren dat de markt de komende 20
jaar in beweging zal zijn. Lidstaten zullen gaandeweg minder onderhands gunnen, wat impliceert
dat de uitdagingen met openbare dienstcontracten in grensregio’s een vaker voorkomend
fenomeen zal worden.
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Pas dan zal duidelijk worden of men al doende het bestuurlijke kluwen kan stroomlijnen zonder
verdere sturing vanuit de Europese Unie. Om dit te bestendigen zou het nuttig zijn om de
bestaande gunningsprocedures voor alle grensoverschrijdende lijnen in kaart te brengen, de
overlegstructuren die men hierbij gehanteerd heeft en de efficiëntie in termen van het
gunningsproces en de uiteindelijke dienstverlening. Grenseffectenrapportages als deze kunnen
hiervoor nuttig zijn, maar de regelgever heeft reeds een aantal instrumenten ter beschikking die
dit proces kunnen automatiseren.
In het eerste spoorpakket van 2001 werd aan de Commissie de taak toevertrouwd om de correcte
implementatie van de richtlijnen op te volgen en hierover te rapporteren.556 Dit resulteerde
dusver in vier verslagen over de ontwikkeling van de spoorwegmarkt (Rail Market Monitoring
Scheme - RMMS). Met de herschikking van de richtlijn in 2012 en de daar uit voortvloeiende
uitvoeringsverordening werd de rapportageplicht van de lidstaten uitgebreid tot een jaarlijks in te
vullen vragenlijst. 557 Deze verzamelt reeds een aantal statistieken omtrent het
grensoverschrijdend personenvervoer (stiptheid, passagierskilometers, aantal gegunde lijnen, ...).
Momenteel is er slechts één vraag over het grensoverschrijdend vervoer via een openbare
dienstverplichting: dienstvolumes en compensaties. Over de opgestelde afspraken met de
partners overheen de landsgrenzen wordt er niets gevraagd. Het zou conform de
uitvoeringsverordening mogelijk zijn om deze vragenlijst uit te breiden in de toekomst. In principe
kan dit instrument bijdragen tot het in kaart brengen van de efficiëntie van het
grensoverschrijdend openbaar vervoer.
Het netwerk van infrastructuurbeheerders heeft ook tot taak om de verschillende netwerken en
hun beheer te bestuderen in vergelijkend perspectief. Al lijken de eerste ontwikkelingen binnen
de informele voorloper ‘Prime’ wel hoopvol, de focus van hun opdracht is vooralsnog meer
gericht op de commerciële grensoverschrijdende verbindingen (TEN-T project), en de realisatie
van grensoverschrijdende infrastructuur en niet op het interlokaal grensoverschrijdend openbaar
vervoer.
De effecten van het spoorpakket op het grensoverschrijdend openbaar vervoer zijn dus open voor
interpretatie. Meer eenduidig valt te concluderen dat, vanuit het oogpunt van grensregio’s, het
spoorpakket een aantal gemiste kansen omvat. In de aanbevelingen van het Comité van de
Regio’s, de scenario’s van de impact analyse en de bijdragen van belangengroepen kwamen tal
van suggesties naar voor die de specifieke problematieken van de grensregio’s ter harte nemen.
Veel van deze aanbevelingen werden uiteindelijk niet weerhouden in de uiteindelijke regelgeving.
Verder onderzoek zou nuttig zijn achter de motivaties om deze, ogenschijnlijk onschuldige,
suggesties niet te incorporeren.

556
557

Richtlijn 2001/12/EG, Afdeling V bis
Uitvoeringsverordening 2015/1100, Bijlage
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3.10 Het nieuwe tolsysteem voor HVG’s in België: impact op het
grensgebied
Fontys International Business School Venlo, Knowledge Business Consulting:
Kimberly Hoffmann
Julia Jespers
Dunja Soubai
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Samenvatting
Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek naar het nieuwe Belgische tolsysteem dat op 1 april
2016 werd ingevoerd. Het doel van dit onderzoek is om de gevolgen van de invoering van het
nieuwe tolsysteem op logistieke en expeditiebedrijven in de Euregio Rijn-Maas-Noord te
achterhalen. De nadruk zal liggen op bedrijven in Venlo als logistieke hotspot van Nederland,
maar Duitse bedrijven zullen ook meegenomen worden in het onderzoek.
Het onderzoek werd als volgt uitgevoerd. Allereerst werd secundair onderzoek gebruikt om
informatie over tolsystemen in het algemeen te verzamelen. Dit werd gedaan om een overzicht te
creëren van de manier waarop tolheffingen bedrijven beïnvloeden bij het kiezen van alternatieve
routes door andere landen dan België. Ten tweede werd het nieuwe Belgische tolsysteem
onderzocht. Tot slot vonden interviews plaats met logistieke en expeditiebedrijven in het
aangewezen gebied. Dit werd gedaan om informatie uit de eerste hand te verkrijgen en de
meningen te horen van professionals op wie het nieuwe tolsysteem directe invloed heeft.
De uitkomst van dit onderzoek staat in dit rapport en biedt informatie over de verandering van
routes en kosten, evenals de meningen van logistieke en expeditiebedrijven die met
vrachtwagens door België rijden.
Uit de resultaten van de interviews blijkt dat de invoering van het nieuwe Belgische tolsysteem
nauwelijks invloed heeft gehad op de routes door België die worden gereden door vrachtwagens
van de geïnterviewde bedrijven. Afgezien van het feit dat wordt geprobeerd om Brussel te
vermijden vanwege de hoge tol in dit gebied, rijden vrachtwagens van de ondervraagde
ondernemingen nog steeds dezelfde routes door België. Dit staat in contrast tot sommige
artikelen, welke over routewijzigingen berichten omdat meer vrachtwagenverkeer op
Nederlandse wegen bij de Belgische grens gezien wordt. Dit kon echter niet worden bevestigd
door de bedrijven die werden geïnterviewd voor dit onderzoek. Verder zijn de kosten die door
bedrijven gemaakt worden vanwege het nieuwe tolsysteem enorm gestegen. Een enkele rit door
België kost gemiddeld 290% meer dan bij het voorgaande tolsysteem (alleen tol). Wanneer
bedrijven het Eurovignet aanschaffen voor de overige lidstaten, moeten ze echter dezelfde prijs
betalen als voorheen, toen dit vignet ook in België kon worden gebruikt.
Tot slot blijkt dat de geïnterviewden niet erg blij zijn met het nieuwe Belgische tolsysteem, maar
het zien als een verandering die ze zullen moeten accepteren. Aangezien hun kosten alleen maar
zijn toegenomen, hopen de geïnterviewde bedrijven dat ze een verbetering van de wegkwaliteit
en het onderhoud van de Belgische snelwegen zullen zien. Als zij het voor het zeggen zouden
hebben, zouden ze kiezen voor één tolsysteem voor heel Europa.
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Begrippenlijst
Euregio

Grensoverschrijdende regio tussen Nederland en Duitsland.

Euregio Rijn-Maas-Noord

(ERMN) Grensoverschrijdende regio tussen Nederland en
Duitsland rondom Venlo en Mönchengladbach.

Eurovignet

Weggebruikersbelasting op basis van tijd voor vrachtwagens
in landen als Nederland en Luxemburg

GCWR

Gross Combination Weight Rating (Technisch toelaatbare
maximummassa)

GVW

Gross Vehicle Weight (maximum bruto voertuiggewicht)

HGV

Heavy Goods Vehicle (een vrachtwagen met een gewicht van
meer dan 3,5 ton)

OBU

On-Board Unit (een apparaat dat de gereden afstand op
tolwegen meet)

TVA

Btw in België

Viapass

De naam van het nieuw tolsysteem in België.
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Introductie
Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben besloten
om in april 2016 een op afstand gebaseerd tolsysteem voor vrachtwagens in te voeren in België.
Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om het Eurovignet te gebruiken op Belgische wegen.
Dit onderzoek maakt deel uit van een onderzoekslijn van ITEM en werd uitgevoerd naar
aanleiding van een verzoek van externe partners om de grensoverschrijdende gevolgen van het
nieuwe Belgische tolsysteem in kaart te brengen.
Interesse in dit onderzoek werd niet alleen gewekt door het verzoek dit onderwerp te
onderzoeken, maar ook door geluiden uit andere kringen.
Volgens een studie uitgevoerd door het VID zorgt de invoering van het nieuwe Belgische
tolsysteem voor vrachtwagens voor meer vrachtverkeer op de Nederlandse wegen. “Het lijkt er
op dat transportbedrijven proberen het aantal kilometers in België te beperken, om zo tolkosten
te besparen (…) Het betekent dat de Nederlandse oost-west-routes wel merkbaar drukker zijn
geworden.”558
Een andere bron stelt dat de invoering van het nieuwe, duurdere tolsysteem voor vrachtwagens
in België leidt tot een prijsverhoging bij de betrokken industrieën (als voorbeeld wordt de
voedingsmiddelenindustrie genomen).559
Tot op heden is er geen studie gedaan naar de impact die dit nieuwe tolsysteem heeft op de
logistieke en expeditiebedrijven in het Duits-Nederlands grensgebied nabij de Belgische grens.
Hierop ligt de nadruk in dit rapport.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de Euregio Rijn-Maas-Noord, het grensoverschrijdende
gebied rondom de logistieke hotspot Venlo. Om de cirkel rond te maken, werden zowel
Nederlandse als Duitse bedrijven gevraagd aan de studie deel te nemen. Het onderzoek richt zich
op potentiële verandering van vrachtwagenroutes, bijbehorende kosten en de algemene mening
over het tolsysteem van de professionals getroffen door deze verandering.
Projectbeschrijving
Definitie
Op 1 april 2016 werd er in België een nieuw tolsysteem ingevoerd. In tegenstelling tot het op tijd
gebaseerde Eurovignet, moeten vrachtwagens volgens het nieuwe op kilometers gebaseerde
systeem Viapass uitgerust zijn met een On-Board Unit (OBU) die de exacte route van het voertuig
bijhoudt om de kosten te berekenen. Het probleem met dit project is dat er nog geen studie is
gedaan naar de impact die dit nieuwe tolsysteem heeft op logistieke en expeditiebedrijven in de
Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN) en hun cliënten wat betreft weggebruik, tijdsinvestering en
financiën. Om dit probleem op te lossen zal de volgende vraag gesteld moeten worden: welke

558
559

VID 2016.
Transport & Mobility Leuven 2015.
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impact heeft het nieuwe tolsysteem in België op logistieke en expeditiebedrijven in de ERMN die
met vrachtwagens door België rijden?
Doel van het project
Het doel van het project is te onderzoeken wat de impact is van het Belgische tolsysteem dat
ingevoerd werd op 1 april 2016. Om dit mogelijk te maken worden de routes van de logistieke
bedrijven en de veranderingen die zij in die routes aanbrengen bestudeerd. Verder wordt er
onderzocht of de bedrijven met hogere kosten te maken krijgen, wat de hoogte van deze kosten is
en of deze doorberekend worden aan klanten. Het is ook interessant om uit te zoeken wat er
veranderd is voor bedrijven die nog steeds het Eurovignet aan moeten schaffen voor routes in de
overige lidstaten, d.w.z. of deze bedrijven minder vaak door België rijden of alternatieve routes
door andere landen kiezen om kosten te besparen. Daarnaast zijn ook de meningen van de
logistieke en expeditiebedrijven over de lange- en kortetermijngevolgen van het Belgische
tolsysteem interessant.
De onderzoekers gingen na of de bedrijven problemen ondervonden met de installatie van de
OBU's (On-Board Units) en/of meer tijd nodig hadden om te voldoen aan de eisen van de
Belgische toldocumenten enz. Tot slot werd aan de bedrijven gevraagd of ze iets zouden willen
veranderen aan het Belgische tolsysteem en, zo ja, wat dan.
Onderzoeksbenadering
Om het doel van het project te bereiken moet de volgende onderzoeksvraag beantwoord worden:
1. Hoe werken de tolsystemen in de omringende landen (Duitsland, Nederland, Luxemburg en
België)
Door het beantwoorden van deze vraag zal het verschil tussen het nieuwe tolsysteem in
België en de andere tolsystemen vastgesteld worden.
2. Wat is er veranderd voor logistieke en expeditiebedrijven die door België rijden?
Deze vraag is onderverdeeld in twee deelvragen om meer nadruk te leggen op de twee
voornaamste onderwerpen: de kosten en de routes die kunnen zijn veranderd na de
invoering van het nieuwe tolsysteem in België.
a. In hoeverre zijn de routes veranderd?
Deze vraag zal beantwoord worden door de routes van vóór en na april 2016 met elkaar
te vergelijken. Dit zal inzicht geven in de potentiële effecten van het tolsysteem op de
genomen routes.
b. In hoeverre zijn de tolkosten gewijzigd?
Hier zullen de financiële zaken aangaande het nieuwe tolsysteem in België belicht
worden.
3. Wat is de mening van professionals die met vrachtwagens door België rijden en gebruik
maken van het nieuwe tolsysteem?
Het antwoord op deze vraag zal weergeven wat de bedrijven verwachten van het nieuwe
tolsysteem en wat er volgens hen moet veranderen in België. Tevens wordt er duidelijk
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gemaakt of ze iets zouden willen veranderen aan het Belgische tolsysteem en zo ja, wat ze
dan zouden willen veranderen.
Vooronderzoek
Op de volgende pagina’s wordt inzichtelijk gemaakt van welke gegevensverzamelingsmethoden
het vooronderzoek gebruik maakt om de onderzoeksvragen en de twee bijbehorende deelvragen
te beantwoorden. Hierdoor kan een antwoord worden gegeven op de probleemvraag: in hoeverre
beïnvloedt het nieuwe tolsysteem in België logistieke en expeditiebedrijven in de ERMN die met
vrachtwagens door België rijden?
1. Hoe werken de tolsystemen in de omringende landen (Duitsland, Nederland, Luxemburg en
België)?
Deze vraag zal worden beantwoord met behulp van desk research naar het tolsysteem in
deze landen. Voor elk land zal algemene informatie over het tolsysteem en bijbehorende
kosten gegeven worden. De bronnen die hiervoor gebruikt worden betreffen originele
websites over de tolsystemen. Deze geven een uitgebreid overzicht van de tolsystemen waar
bedrijven in de ERMN die door België rijden mee te maken krijgen.
2.

Zijn de HGV routes van logistieke en expeditiebedrijven door België veranderd?
a. In hoeverre zijn de routes veranderd?
Deze vraag wordt beantwoord door middel van primair onderzoek in de vorm van
interviews met managers van logistieke en expeditiebedrijven. Aan de hand van een
vragenlijst, worden 15 logistieke en expeditiebedrijven geïnterviewd. Acht Nederlandse
en Duitse bedrijven zijn uitgekozen om beide landen te vertegenwoordigen. Om deze
bedrijven te vinden wordt er een lijst met alle logistieke en expeditiebedrijven in de ERMN
regio opgesteld. Dit wordt gedaan door online te zoeken naar bedrijven van allerlei
omvang en tevens door docenten van Fontys Venlo te vragen naar de contactinformatie
van deze bedrijven. De belangrijkste criteria bij de keuze van de bedrijven zijn dat hun
vrachtwagens regelmatig door België rijden en dat ze bekend zijn met het nieuwe
Belgische tolsysteem. Om de bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er in
de interviews vragen opgenomen over de routes die de bedrijven gebruikten vóór de
invoering van het nieuwe tolsysteem en over de routes van na de invoering. De routes
worden toegevoegd aan een kaart om eventuele veranderingen weer te geven.
b. In hoeverre zijn de tolkosten gewijzigd?
Om deze vraag te beantwoorden zullen de tolkosten in een tabel worden geplaatst. De
informatie die nodig is om deze tabel te vullen, wordt verkregen uit de interviews met de
logistieke en expeditiebedrijven. De uiteindelijke tabel zal de tolkosten van een enkele rit
door België voor april 2016 vergelijken met die van dezelfde enkele rit na de invoering van
het nieuwe Belgische tolsysteem.

3.

Wat is de mening van professionals die met vrachtwagens door België rijden en gebruik
maken van het nieuwe tolsysteem?
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Deze vraag zal tevens beantwoord worden naar aanleiding van interviews met logistieke en
expeditiebedrijven. De vragenlijst zal enkele vragen bevatten met als doel erachter te komen
hoe men tegen het nieuwe tolsysteem in België aankijkt. Ook zal er gevraagd worden of en in
hoeverre de invoering van het nieuwe systeem gevolgen heeft voor de bedrijven wat betreft
tijd, kosten en moeite.
1. Tolsystemen
Hoe werken de tolsystemen van de omliggende landen (Duitsland, Nederland, Luxemburg en
België)?
1.1.
Inleiding
De meeste landen in Europa heffen tol voor het gebruik van hun wegennetwerk. Vooral voor
vrachtwagens is het moeilijk internationaal te reizen zonder op een bepaald moment tol te
moeten betalen. De moeilijkheid hier is dat verschillende landen verschillende tolsystemen
hanteren. Dit betekent veel papierwerk voor logistieke en expeditiebedrijven. Duitsland,
Nederland, Luxemburg en België heffen tol voor vrachtwagens op bepaalde wegen. Duitsland
heeft zijn eigen, op afstand gebaseerde tolsysteem voor binnenlandse en buitenlandse HGV's560.
Nederland en Luxemburg zijn Eurovignet-landen. Dit laatste gold ook voor België voordat het op 1
april 2016 zijn eigen tolsysteem invoerde. België schafte het op tijd gebaseerde Eurovignet af om
over te stappen op een op afstand gebaseerd tolsysteem - de Viapass. Hieronder zullen in een
uitgebreid overzicht de verschillende tolsystemen verder worden uitgelegd.
1.2.
a. Tolsysteem in Duitsland
Sinds 2015 moeten in Duitsland alle bedrijfsvoertuigen met een GWV hoger dan 12 ton tol
betalen. Vrachtwagenchauffeurs moeten tol betalen op alle Duitse snelwegen en op bepaalde
grote verbindingswegen. De Duitse “LKW-Maut”(HGV tol) is een tol voor HVG’s en is gebaseerd op
het aantal gereden kilometers, het aantal assen en de emissiecategorie van de vrachtwagen. Het
Duitse tolsysteem werkt met satelliet-gebaseerde systemen en cellulaire technologieën. Het
gebruik van een elektronisch systeem met OBU is verplicht voor alle vrachtwagens op Duitse
wegen. De Duitse Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) is verantwoordelijk voor de publicatie
van het officiele wegennetwerk op internet (bijlage 1).561

1.2.1 Het Toll Collect systeem
Toll Collect Gmbh heeft in opdracht van de Duitse regering een tolsysteem ontwikkeld en opgezet
dat de technologie voor plaatsbepaling per satelliet en de nieuwste draadloze technologie
samenbrengt in één systeem.562.

560

Heavy Goods Vehicle (zware vrachtwagen)
Roadtraffic Technology 2016.
562
Toll Collect 2016.
561
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1.2.2 Tolheffingen
De tolheffingen zijn vastgelegd in de Bundesfernstraßenmautgesetz
(BFStrMG) – de Duitse wegenverkeerswet. Het totale bedrag is
gebaseerd op de afstand die een voertuig of voertuigcombinatie
aflegt op de Duitse wegen, met daarbij een toeslag per kilometer
voor infrastructuurkosten en kosten voor luchtvervuiling.

1.2.3 Aandeel infrastructuurkosten in toltarief
Bij
het
aandeel
van
de
infrastructuurkosten in het toltarief
wordt een onderscheid gemaakt
tussen vrachtwagens met twee
assen, drie assen, vier assen en vijf
of meer assen. De tabel rechts (fig.
2) geeft een overzicht van hoe het
toltarief zich verhoudt tot de
infrastructuurkosten afhankelijk van
het aantal assen.563.

Figuur 1:
Toll Collect GmbH Logo

(source: Toll Collect)

Figuur 2: Aandeel infrastructuurkosten in toltarief:
onderverdeling
Aantal assen
2
3
4
5 or more

Verhouding toltarief (in €-centen)
Infrastructuurkosten
8.1
11.3
11.7
13.5

(bron: Toll Collect)

1.2.4 Aandeel kosten luchtvervuiling in toltarief
Het aandeel van de kosten voor veroorzaakte luchtvervuiling in het toltarief is gebaseerd op de
emissieklasse van het voertuig. Hierbij wordt elk voertuig ingedeeld in één van de zes
categorieën: A, B, C, D, E of F.
Er worden geen kosten berekend voor moderne vrachtwagens met emissieklasse 6 (categorie A)
wat betreft veroorzaakte luchtvervuiling. Voor dit type voertuig worden alleen
infrastructuurkosten in het toltarief opgenomen. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de
bepaling van de emissieklasse van hun voertuig en zijn verplicht dit correct door te geven
(zelfdeclaratie). Onderstaande figuur (fig. 3) geeft een overzicht van de emissieklassen volgens de
Duitse wegverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen BFStrMG).564
Figuur 3: Emissieklasse volgens de Duitse wegverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen (BFStrMG)

Emissieklasse

Euro-emissie
klasse

Categorie
A
S6

Euro 6

Categorie
B
EEV,
klasse 1,
S5
EEV 1,
Euro 5

Categorie C

Categorie D

S4, S3 met
partikelfilterklasse 2

S3, S32 met
partikelfilterklasse 1

Euro 4, Euro 3+ met
partikelfilterklasse 2

Euro 3, Euro 2+ met
partikelfilterklasse 1

Categorie
E
S2

Categorie F

Euro 2

Euro 1, Euro 0

S1, geen
emissieklasse

(bron: Toll Collect)
563
564

Toll Collect 2016.
Toll Collect 2016.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten voor vrachtwagens die gebruik maken van
Duitse tolwegen.
Figuur 4: Toltarieven per kilometer (in Euros)
Categorie

Aantal assen

Toltarief-aandeel
Kosten voor infrastructuur

Toltarief

A

Toltarief-aandeel
Kosten voor
luchtvervuiling
0

Tot en met 3
4+

0.125
0.131

0.125
0.131

B

0.021

C

0.032

D

0.063

E

0.073

F

0.083

Tot en met 3
4+
Tot en met 3
4+
Tot en met 3
4+
Tot en met 3
4+
Tot en met 3
4+

0.125
0.131
0.125
0.131
0.125
0.131
0.125
0.131
0.125
0.131

0.146
0.152
0.157
0.163
0.188
0.194
0.198
0.204
0.208
0.214

(bron: Toll Collect)

1.3.
b. Tolsysteem in Nederland en Luxemburg
In Nederland wordt tol geheven op HVG’s die uitsluitend vracht vervoeren en een GVW hebben
van 12 ton of meer. Nederland is een Eurovignet land en het tolsysteem geldt voor het gehele
nationale snelwegnetwerk.

1.3.1 Eurovignet
Het Eurovignet is een tolsysteem dat geldt voor vrachtwagens van 12 ton of meer. Het vignet
dient als bewijs dat de Belasting Zware Motorrijtuigen (BZM) is betaald.

1.3.2 Deelnemende landen
Na het tekenen van een international verdrag in 1994 werd in januari 1996 het Eurovignet in
Nederland ingevoerd. Het Eurovignet is geldig in alle deelnemende landen (Nederland,
Luxemburg en Denemarken). Dit betekent dat er maar één geldig vignet nodig is, zelfs als er door
verschillende Eurovignetlanden gereisd wordt. Tot april 2016 was het Eurovignet ook geldig in
België.565

1.3.3 Hoe het werkt
Op 1 oktober 2008 werd het Eurovignet omgedoopt tot ‘e-Vignette’ en vanaf die datum worden
alle gegevens elektronisch opgeslagen. Het is dus niet nodig dat gebruikers papieren documenten
bij zich dragen. De onderstaande figuur laat zien hoe het Eurovignet werkt.566

565
566

AGES n.d.
AGES n.d.
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Figuur 5: Werking van het e-Vignette

(source: AGES)

1.3.4 Tarieven
De prijs van het vignet hangt af van de milieuklasse van het voertuig en het aantal assen. De
opbrengst wordt gelijkmatig verdeeld over de deelnemende landen. Een overzicht van de tarieven
wordt gegeven in de onderstaande tabel (fig. 6).567
Figuur 6: Tabel met Eurovignet-tarieven 2016

(source: AGES)

567

AGES n.d.
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1.4.
c. Tolsysteem in België
Op 1 april 2016 werd er in België een nieuw tolsysteem met de naam Viapass ingevoerd voor
nationale en internationale vrachtwagens met een gewicht van 3,5 ton of meer. Dit betekent dat
België, een voormalig Eurovignet land, niet langer het op tijd gebaseerde Eurovignet voor
weggebruik accepteert. Het nieuwe, op afstand gebaseerde tolsysteem is volledig elektronisch en
geldt op hetzelfde wegennetwerk als destijds het Eurovignet (Vlaanderen, Wallonië en Brussel).

1.4.1 Doel van het nieuwe tolsysteem
HVG’s en ander wegverkeer veroorzaken veel slijtage en schade aan de weginfrastructuur. Er
wordt ook schade toegebracht aan het milieu, zoals geluidshinder en luchtvervuiling. Om het
aantal routes dat door HVG’s worden gebruikt te minimaliseren en optimaliseren, sloten de drie
Belgische regio’s Vlaanderen, Wallonië en Brussel op 21 januari 2011 een Politiek Akkoord met als
doel hun wegenbelastingsysteem te hervormen. Door middel van een tolsysteem gebaseerd op
het aantal afgelegde kilometers, kunnen infrastructuurkosten en kosten voor luchtvervuiling op
een eerlijke manier in rekening gebracht worden. Voor België zal het Viapass project een
blijvende overgang naar een eerlijk en duurzamer wegenbelastingsysteem betekenen.568

1.4.2 Fundamentele veranderingen
Het op satelliettechnologie gebaseerde Belgische tolsysteem Viapass vervangt het Eurovignet. Het
nieuwe systeem is gebaseerd op het aantal kilometers dat op tolwegen gereden wordt. Dit in
tegenstelling tot het oude systeem, dat gebaseerd was op de tijd doorgebracht op Belgische
wegen.
Vrachtwagens met een GVW van 3,5 ton of meer moeten volgens het Viapass systeem uitgerust
zijn met een On-Board Unit (OBU). Aangezien het een volledig elektronisch systeem betreft, moet
deze altijd ingeschakeld zijn tijdens het rijden op Belgische wegen. Dit maakt de procedure een
stuk ingewikkelder dan die ten tijde van het Eurovignet. De wegen waarop de tolheffing van
toepassing is zijn dezelfde als voorheen, echter zijn de tarieven wel toegenomen.569

1.4.3 Tarieven
Parameters
De tarieven van de tolwegen zijn vastgesteld door de regeringen van de regio’s en zijn gebaseerd
op drie parameters:
Het Gross Vehicle Weight (bruto voertuiggewicht) – Indien het trekkende voertuig een GVW heeft
van meer dan 3,5 ton moet de Gross Combination Weight Rating (bruto gewichtsverdeling;
GCWR) aangegeven worden.
De Euro-emissienorm – Dit is de uitstootnorm die de mate van vervuiling van de vrachtwagen
categoriseert ((EURO 0-2; 3; 4; 5-6).

568
569

Viapass 2016.
Viapass 2016.
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Het type tolweg – Alle wegen in België zijn tolwegen. Voor de meeste geldt een O-tarief. Voor
andere geldt een betaaltarief.

Concrete tarieven
De tarieven verschillen per regio. Op elke overtreding van het systeem staat een boete van
€1000,-.

Vlaanderen en Wallonië
In Vlaanderen en Wallonië is het tarief gebaseerd op het gewicht van het voertuig (3.5-12t, 1232t, > 32t) en de Euro-emissienorm. Het duurste tarief (voor EURO 0-2) is €0,20/km. In Wallonië is
het kilometertarief gebaseerd op de TVA (21%); de andere twee regio’s passen geen TVA toe.
Figuur 7: e-toll voor HGV’s zwaarder dan 3.5 ton in
Vlaanderen (excl.BTW) (alle tolroutes)

Figuur 8: e-toll voor HGV’s zwaarder dan 3.5 ton in
Wallonië (excl.BTW) (alle tolroutes)

Tarieven in €/km

Tarieven in €/km

3.5 – 12 ton

12-32 ton

>32 ton

Euro 0
Euro 1
Euro 2

0.146
0.146
0.146

0.196
0.196
0.196

0.2
0.2
0.2

Euro 3
Euro 4
Euro 5

0.126
0.095
0.074

0.176
0.145
0.124

0.18
0.149
0.128

Euro 6
0.074
(Viapass 2016)

0.124

0.128

Euro 0
Euro 1

3.5 – 12 ton
0.146
0.146

12-32 ton
0.196
0.196

>32 ton
0.2
0.2

Euro 2

0.146

0.196

0.2

Euro 3
Euro 4

0.126
0.095

0.176
0.145

0.18
0.149

Euro 5
Euro 6

0.074
0.074

0.124
0.124

0.128
0.128

(Viapass 2016)

Brussel
In Brussel verschilt het tarief per gereisde zone (snelweg of stadsweg).
Figuur 9: e-toll voor HGV’s zwaarder dan 3.5 ton
in Brussel (Snelwegen)

Figuur 10: e-toll voor HGV’s zwaarder dan 3.5 ton
in Brussel (Stedelijk gebied)

Tarieven in €/km

Tarieven in €/km

3.5 – 12
tons
Euro 0
0.146
Euro 1
0.146
Euro 2
0.146
Euro 3
0.126
Euro 4
0.095
Euro 5
0.074
Euro 6
0.074
(Viapass 2016)

12-32 tons
0.196
0.196
0.196
0.176
0.145
0.124
0.124

>32
tons
0.2
0.2
0.2
0.18
0.149
0.128
0.128
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3.5 – 12
tons
Euro 0
0.188
Euro 1
0.188
Euro 2
0.188
Euro 3
0.163
Euro 4
0.132
Euro 5
0.109
Euro 6
0.099
(Viapass 2016)
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12-32 tons
0.263
0.263
0.263
0.238
0.207
0.184
0.174

>32
tons
0.292
0.292
0.292
0.267
0.236
0.213
0.203
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1.4.4 On-Board Unit (OBU)
Een vrachtwagen zwaarder dan 3,5 ton GVW moet uitgerust zijn met een On-Board Unit (OBU) die
altijd ingeschakeld moet zijn tijdens het rijden door België. Een OBU is een apparaat dat de
gereden kilometers op de tolwegen registreert. De OBU zendt het totale aantal kilometers naar
de tolpoorten, die vervolgens de rekening doorsturen naar de gebruikers. Het gebruik van de OnBoard Unit wordt bewaakt en fraude of niet-gebruik zal worden beboet.570
De OBU kan besteld worden bij speciale servicepunten. Op het moment zijn er twee van dit soort
servicepunten die de OBU’s leveren: Satellic en Axxes. Het gebruik van de OBU is gratis. Voor een
toestel dat geleverd wordt door Satellic dient een borg van €135 betaald te worden. Deze zal
worden terugbetaald mits het toestel weer onbeschadigd geretourneerd wordt.571

1.4.5 Geldende routes
Het nieuwe tolsysteem geldt op alle wegen in België waar ook het Eurovignet gold. Satellic, de
exploitant belast met het project, heeft bevestigd dat het systeem een dekking heeft van meer
dan 7000 km van het Belgische wegennetwerk (totale lengte: 154.000 km).572

1.4.6 Registreren
Voor bedrijven die maar af en toe gebruik maken van het Belgische wegennet
Voordat vrachtwagenchauffeurs het gebied binnenrijden waar het nieuwe tolsysteem van
toepassing is, moeten ze stoppen bij één van de distributiepunten op de parkeerterreinen en
servicestations in België, Luxemburg, Nederland of Duitsland. Vervolgens moet er een
gebruikersaccount aangemaakt worden bij het Satellic Road User Portal en het voertuig waarvoor
tol betaald moet worden, dient geregistreerd te worden.

Voor bedrijven die regelmatig gebruik maken van het Belgische wegennet
In dit geval kunnen bedrijven kiezen voor de postpaid optie. Postpaid kan aangevraagd worden via
het Satellic portaal. Hier kan ook de OBU besteld worden, die vervolgens zo snel mogelijk aan huis
of op kantoor geleverd zal worden573.
1.5.
Vrijstelling
Slechts een beperkt aantal categorieën is vrijgesteld van kilometerheffing: legervoertuigen,
brandweervoertuigen, voertuigen voor burgerbescherming, ambulances en tractoren die
uitsluitend gebruikt worden voor land-, tuin-, bosbouw en veeteelt. Sommige andere voertuigen
vallen ook buiten de kilometerheffing, zoals machinevoertuigen die geen goederen transporteren
en oldtimers met een O-nummerplaat. Een compleet overzicht van voertuigen die vrijgesteld zijn
van de heffing, wordt gegeven in de bijlagen (bijlage 2).

570

Viapass 2016.
Viapass 2016.
572
Viapass 2016.
573
Viapass 2016.
571
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1.6.
Conclusie
Terwijl Luxemburg en Nederland hetzelfde tolsysteem voeren, hanteren Duitsland en België twee
heel verschillende systemen. De onderstaande tabel geeft een korte samenvatting van de
belangrijkste verschillen tussen de drie systemen.
Figuur 11: overzicht van de tolsystemen in Duitsland, Nederland, Luxemburg en België
Tolsysteem
Toll Collect

land(en)
Duitsland

GVW
12t +

Gebaseerd op
Afstand

Tarieven
€0.125-0.214
per km

Eurovignette

Nederland,
Luxemburg,
e.a.
België

12t +

Tijd

€4.25-8.00 per
dag

3.5t +

Afstand

€0.074-0.292
per km

Viapass

De tabel laat een belangrijk verschil zien: terwijl het Duitse tolsysteem en de Eurovignet-landen
tol heffen voor vrachtwagens met een GVW van 12 ton en meer, past het nieuwe Belgische
systeem ook tolheffing toe op lichtere vrachtwagens met een GVW van 3,5 of meer.
Zowel het Duitse als Belgische tolsysteem zijn gebaseerd op afstand. Als men de tarieven
vergelijkt, blijkt dat het Belgische Viapass-systeem een grotere verscheidenheid aan tarieven
hanteert dan het Duitse Toll Collect-systeem. Het gemiddelde tarief dat gehanteerd wordt door
het Duitse systeem is lager dan dat van het Belgische systeem. Een vergelijking maken tussen de
tarieven van het Eurovignet-systeem en die van het Viapass-systeem is aanzienlijk lastiger.
Afhankelijk van de afgelegde afstand kunnen de kosten die het Viapass-systeem hanteert hoger,
lager of gelijk zijn aan het dagtarief dat het Eurovignette-systeem hanteert. Vrachtwagens die
voorheen echter alleen een Eurovignet hoefden te kopen om in één dag door Nederland, België
en Luxemburg te reizen, zijn nu verplicht zowel een kilometerheffing te betalen volgens het
Viapass-systeem, als het Eurovignet te voeren.
2. Veranderingen in kosten en routes
Wat is er veranderd voor logistieke en expeditiebedrijven die door België rijden?
2.1.
In hoeverre zijn de routes veranderd?
Als reactie op de veranderingen in het Belgische tolsysteem kan het zijn dat sommige bedrijven de
routes waarop hun vrachtwagens rijden hebben veranderd. Op deze manier hopen zij ofwel te
profiteren van het nieuwe Belgische tolsysteem, of het te mijden door routes te rijden door
landen met een ander tolsysteem.
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2.2.

Hoe zagen de routes eruit voor de invoering van het nieuwe Belgische
tolsysteem?
Deze vraag werd beantwoord in de interviews met logistieke en expeditiebedrijven uit met name
Nederland, Duitsland en de Belgische grensgebieden. Hun werd gevraagd de routes door België
die ze gebruikten vóór de invoering van het nieuwe tolsysteem, in kaart te brengen. De meest
bereden routes door België vóór de introductie van het nieuwe tolsysteem op 1 april 2016,
volgens de geïnterviewde bedrijven, worden weergegeven in de onderstaande illustratie (fig. 12)
Figuur 12: Vrachtwagenroutes door België van Nederlandse en Duitse bedrijven van voor
01.04.20016

(bron: eigen illustratie via Google Maps)
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2.3.
Hoe zien de routes er nu uit?
Het lijkt erop dat de bedrijven vrij weinig verandering in hun routes aangebracht hebben sinds de
invoering van het nieuwe tolsysteem. De enige verandering is dat bedrijven soms Brussel
proberen te vermijden omdat de tolheffing in de hoofdstad de hoogste van het land is (fig. 2). De
redenen dat de bedrijven hun routes niet veranderd hebben, zijn als volgt:
Aan de ene kant bespaart het gebruik van alternatieve routes niet heel veel geld. Aan de andere
kant echter, kost het nemen van alternatieve routes de vrachtwagenchauffeurs wel veel meer
tijd. Als gevolg hiervan zullen de arbeidskosten stijgen en het geld dat bespaard wordt op de
tarieven zal uitgegeven worden aan extra mankracht. Eflexlogistics zegt hierover: “De toltarieven
in België zijn hoog, maar niet hoog genoeg om het rijden van een langere afstand de moeite
waard te maken.”574
Ook leveren de alternatieve routes minder winst op, aangezien levertijd, benzinekosten en de
waardevermindering van voertuigen toenemen.
Figure 13: Vrachtwagenroutens door België van Nederlandse en Duitse bedrijven van na 01.04.2016*

(bron: eigen illustratie Google Maps)
*de rode route geeft het gebied (Brussel) weer dat vrachtwagens proberen te vermijden als de toltarieven
hoog zijn.
** de virtuele kaart is toegankelijk via deze link:
https://drive.google.com/open?id=1GBiJtOdnQn5JhrqJq1_djkNHV7Q&usp=sharing
574

Eflexlogistics 2016.
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Al met al lijkt de invoering van het nieuwe Belgische tolsysteem weinig impact te hebben op de
vrachtwagenroutes van Nederlandse en Duitse bedrijven in de Belgische grensgebieden. Wat wel
opgemerkt kan worden is dat vrachtwagenchauffeurs door hun werkgevers gevraagd wordt
Brussel te vermijden aangezien de tolheffing daar het hoogste van het land is.
2.4.
In hoeverre zijn de toltarieven veranderd?
Zoals reeds genoemd zijn de vrachtwagenroutes door België weinig veranderd. Dit betekent
echter niet dat de kosten hetzelfde gebleven zijn. Over de gewijzigde kosten melden de
geïnterviewde logistieke en expeditiebedrijven de volgende veranderingen:
Vóór de invoering van het nieuwe Belgische tolsysteem hadden vrachtwagenchauffeurs voor
zowel Nederland als België alleen een Eurovignet nodig. De kosten hiervoor bedroegen € 8,- per
dag, onafhankelijk van de gereden afstand. Nu België niet langer participeert in het Eurovignetsysteem, betalen vrachtwagenchauffeurs naast het Belgische toltarief nog steeds € 8,- per dag
voor het doorkruisen van Nederland.
Onderstaande figuur (fig. 14) laat de verandering zien in de kosten gemaakt door elf van de
geïnterviewde bedrijven voor een enkele reis dwars door België. Voorheen hoefden ze maar € 8,te betalen voor het Eurovignet, terwijl dezelfde reis nu € 32,- kost. Dit betekent een stijging van
€ 24,-, oftewel 290%.
Tot slot kan geconcludeerd
worden dat, sinds de
invoering van het nieuwe
Belgische tolsysteem, de
kosten voor bedrijven die
met vrachtwagens door
België rijden gestegen zijn.
Vroeger
was
het
Eurovignet, dat € 8,- per
dag kost, voldoende voor
een rit door Nederland en
België.
Tegenwoordig
moeten
vrachtwagens
naast de € 8,- voor het
Eurovignet,
ook
de
Belgische tol betalen. Dit
betekent een gemiddelde
kostenstijging van 290%.

Figuur 14: Vergelijking van de kosten van ritten naar en door
België van vóór en na de invoering van het nieuwe tolsysteem.
Kosten
voor
(in €)
1
8
2
8
3
8
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
9
8
10
8
11
8
12
8
Gemiddeld 8
(bron: eigen illustratie)
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+27
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+27
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+20
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3. Meningen over het nieuwe Belgische tolsysteem
Wat is de mening van professionals die met HVG’s door België rijden en gebruik maken van het
nieuwe tolsysteem?
Veertien logistieke en expeditiebedrijven in Nederland en Duitsland werden gevraagd antwoord
te geven op bovenstaande vraag. De meningen over het Belgische tolsysteem wijken niet veel van
elkaar af en zijn over het algemeen eerder negatief dan positief. Hieronder wordt nader ingegaan
op de meningen over: #1 of het nieuwe tolsysteem een goed of slecht idee is, #2 de lange- en
kortetermijnverwachtingen ten aanzien van het nieuwe tolsysteem, #3 positieve veranderingen
dankzij het nieuwe systeem, #4 bezorgdheid over het nieuwe tolsysteem, #5 negatieve
veranderingen en problemen veroorzaakt door het nieuwe systeem en #6 wijzigingen die de
bedrijven zouden willen aanbrengen in het nieuwe tolsysteem.
Allereerst, toen hen gevraagd werd of ze vonden dat het Belgische tolsysteem een goed of slecht
idee was, antwoordde het merendeel dat ze het een goed idee vonden voor het vullen van de
Belgische schatkist. Voor de logistieke en expeditiebedrijven zelf is het echter minder goed,
aangezien hun winstmarges sinds de invoering van het nieuwe systeem gedaald zijn.
Ten tweede gaven de geïnterviewden aan dat ze hoopten op positieve korte- en
langetermijneffecten van het nieuwe, duurdere tolsysteem. Ze hoopten dat op korte termijn het
onderhoud van de Belgische snelwegen en service stations zou verbeteren. Tevens gingen ze er
vanuit dat op de lange termijn een verbetering van het Belgische snelwegennetwerk en de
infrastructuur zou optreden.
Ten derde bleek dat de geïnterviewden nog geen positieve veranderingen hadden waargenomen
na de invoering van het nieuwe systeem. Het merendeel was het er over eens dat er sinds de
invoering van het Belgische tolsysteem wat betreft de situatie op de snelwegen en de
infrastructuur nog weinig veranderd was. Volgens hen zou de opbrengst vooral de Belgische
economie ten goede komen.
Daarnaast uitten sommige bedrijven de vrees dat het nieuwe tolsysteem op de lange termijn
hogere kosten voor de consument met zich mee zou kunnen brengen, aangezien bedrijven
gedwongen worden de extra kosten door te berekenen aan de klant. Dit is echter niet voor elk
bedrijf het geval. Sommige klanten weigeren de hogere kosten te betalen. De logistieke bedrijven
dienen dan zelf te bepalen of ze met deze klanten in zee willen, zelfs als deze niet bereid zijn de
hogere kosten te betalen. Zo niet, dan lopen ze het risico deze klanten aan hun concurrenten te
verliezen. Sommige logistieke bedrijven verhogen hun prijzen niet omdat ze van mening zijn dat
ze de lagere winstmarges kunnen compenseren met een uitgebreidere klantenkring.
Naast de extra kosten, blijkt er voor deze bedrijven sprake van nog meer negatieve veranderingen
en problemen als gevolg van het nieuwe tolsysteem. Ten eerste is er door sommige bedrijven in
het weekend voor de invoering van het nieuwe tolsysteem in België, een niet-tijdige levering van
de tolkastjes gemeld. Afgezien daarvan ondervonden de meeste bedrijven geen problemen met
de levering en installatie. Echter werd wel een aantal tolkastjes geleverd waarvan de juiste
kentekenpapieren ontbraken waardoor ze niet aan de juiste vrachtwagens toegewezen konden
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worden. Dit betekende dat sommige vrachtwagens niet uit konden rijden omdat de bedrijven
geen hoge boetes wilden riskeren.
Bovendien gaven sommige bedrijven aan meer tijd kwijt te zijn aan de invoering van het nieuwe
tolsysteem vanwege de auditprocedure en het doorberekenen van de extra kosten aan de
klanten. Andere bedrijven gaven echter aan dat dit voor hen niet het geval was.
Ondanks dat sommige geïnterviewden geen problemen zeiden te hebben met het nieuwe
systeem, gaven anderen aan wel een aantal dingen te willen veranderen. Sommige bedrijven
zouden zelfs het Belgische tolsysteem in zijn geheel af willen schaffen om extra kosten te
vermijden, maar hier zou de Belgische regering uiteraard geen baat bij hebben.
Een meer realistische wens komt van bedrijven die alle tolsystemen in Europa samen zouden
willen voegen tot één groot systeem, waarbij voor elk bedrijf dezelfde voorwaarden zouden
gelden. Met een dergelijk uniform systeem zouden de voorwaarden voor iedereen helder zijn en
zou voor elk land hetzelfde tolkastje gebruikt kunnen worden.
Tevens is het zo dat bedrijven nog steeds het Eurovignet aanschaffen omdat ze dit nodig hebben
voor Nederland en Luxemburg. Sommige bedrijven klaagden over het feit dat het Eurovignet nog
altijd hetzelfde kost als toen België nog tot de Eurovignet-landen behoorde. De geïnterviewden
waren het er over eens dat het redelijk zou zijn de prijs van het Eurovignet te verlagen nu België
zijn eigen tolsysteem heeft.
Tot slot blijkt dat de geïnterviewden niet erg blij zijn met het nieuwe Belgische tolsysteem maar
het ook niet per definitie afwijzen. Het algemene oordeel over het systeem is tamelijk neutraal,
met sporadisch wat klachten over de organisatie van de invoering. Uiteraard is niemand blij met
het feit dat de toltarieven in België omhoog zijn gegaan. En ondanks dat dit niet altijd gemakkelijk
was, hebben sommige bedrijven om deze reden zelfs de prijzen voor hun klanten moeten
verhogen. Velen zijn sceptisch over de manier waarop België de extra inkomsten verkregen uit de
toegenomen tarieven in gaat zetten. Men hoopt dat het geld geïnvesteerd wordt in de
verbetering van de infrastructuur en service stations, alsmede in het onderhoud van snelwegen.
Sommigen geloven echter dat het geld vooral gezien wordt als extra inkomsten voor de regering.
Nu België niet langer een Eurovignet land is, zou de prijs van het vignet redelijkerwijs omlaag
moeten. Bovendien is gebleken dat als men het voor het zeggen zouden hebben, men zou kiezen
voor één tolsysteem voor heel Europa om zo het proces voor vrachtwagenchauffeurs en hun
werkgevers te vereenvoudigen.
4. Conclusie
Op bepaalde wegen in Duitsland, Nederland, Luxemburg en België wordt tol geheven. Duitsland
hanteert zijn eigen op afstand gebaseerde systeem voor binnen- en buitenlandse HVG’s.
Nederland en Luxemburg zijn Eurovignet landen. Dit gold ook voor België vóór de invoering van
een nieuw tolsysteem op 1 april 2016. België schaftte het op tijd gebaseerde Eurovignet af om
over te stappen of een op afstand gebaseerd tolsysteem.
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De invoering van het nieuwe Belgische tolsysteem blijkt weinig impact te hebben gehad op de
vrachtwagenroutes van Nederlandse en Duitse bedrijven in de Belgische grensgebieden. Wat wel
opgemerkt kan worden is dat vrachtwagenchauffeurs door hun werkgevers gevraagd wordt
Brussel te vermijden, aangezien de tolheffing daar het hoogste van het land is.
Alhoewel hun routes nauwelijks veranderd zijn, zijn sinds de invoering van het nieuwe Belgische
tolsysteem de kosten voor bedrijven die met vrachtwagens door België rijden wel gestegen.
Vroeger was het Eurovignet, dat € 8,- per dag kost, voldoende voor een rit door Nederland en
België. Tegenwoordig moeten vrachtwagens naast de € 8,- voor het Eurovignet, ook de Belgische
tol betalen. Dit betekent een gemiddelde kostenstijging van 290%.
De geïnterviewde bedrijven blijken niet erg blij te zijn met het nieuwe Belgische tolsysteem. Het
algemene oordeel over het systeem is tamelijk neutraal met sporadisch wat klachten over de
organisatie van de invoering. Uiteraard is niemand blij met het feit dat de toltarieven in België
omhoog zijn gegaan. En ondanks dat dit niet altijd gemakkelijk was, hebben sommige bedrijven
om deze reden zelfs de prijzen voor hun klanten moeten verhogen. Velen zijn sceptisch over de
manier waarop de België de extra inkomsten verkregen uit de toegenomen tarieven in gaat
zetten. Men hoopt dat het geld geïnvesteerd wordt in de verbetering van de infrastructuur en het
onderhoud van snelwegen en service stations. Sommigen geloven echter dat het geld vooral
gezien wordt als extra inkomsten voor de regering. Nu België niet langer een Eurovignet land is,
zou de prijs van het vignet redelijkerwijs omlaag moeten. Bovendien is gebleken dat als mensen
het voor het zeggen zouden hebben, ze zouden kiezen voor één tolsysteem voor heel Europa om
zo het proces voor vrachtwagenchauffeurs en hun werkgevers te vereenvoudigen.
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Bijlage 1 – Duitse tolwegennetwerk
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Bijlage 2 - Voertuigen vrijgesteld van tolplicht op Belgische wegen
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Bijlage 3 – Interview met Martin Wismans BV
1. Transportieren Sie durch Belgien?
Ja
2. Wie oft transportieren Sie durch Belgien?
Täglich
3. Wohin transportieren Sie genau, wenn Sie durch Belgien transportieren?
Frankreich, Spanien und Belgien
4. Fahren Sie seit der Mauteinführung in Belgien öfter oder weniger durch Belgien?
Gleich, keine Veränderungen
5. Nutzen Sie seit der Mauteinführung andere Routen als zuvor? Bitte vergleichen Sie den
Unterschied von den alten und neuen Routen. (Längere Wege/ vermeiden Sie
Autobahnen/ vermeiden Sie es durch Belgien zu fahren? / welchen Grenzübergang
wählen Sie?
Gleich, keine Veränderungen. Routen:
Aachen – Hensies
Aachen – La Gruerie
Maastricht/Visé – Hensies
Maastricht/Visé – Luxemburg
Postel - Tourcoing
6. Wenn Sie Frage 5 mit Ja beantwortet haben:
a) Welche Route nehmen Sie jetzt?
Welche Route haben Sie vorher genommen?
b) Wie viele Kilometer hat die neue Route? Wie viele Kilometer hatte die alte Route?
c) Wie viel Zeit brauchen Sie für die neue Route? Wie viel Zeit haben Sie für die alte
Route gebraucht?
d) Wie viel kostet eine one-way Route? Wie viel hat sie vorher gekostet? (Nur im Bezug
auf die Maut)
e) Wie viel kostet eine one-way Route insgesamt? Wie viel hat sie vorher gekostet?
7. Wenn Sie frage 5 mit Nein beantwortet haben:
Wie viel kostet eine One-way Route? Wie viel hat sie vorher gekoset? (Nur im Bezug auf
die Maut)
Belgische Mautkosten € 0,128 pro „Belgische“ Kilometer. Transitkosten daher variabel
zwischen € 22 und € 28
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8. Was sagen Sie zu dem neuen Mautsystem in Belgien?
Zeitpunkt der Einführung schlecht, besser wäre zum 01.01.2017
Wir haben mit vielen Kunden Preisvereinbarungen für das ganze Jahr. Des Weiteren
drücken die Mautkosten auf den Preisen.
9. Welchen Einfluss hat die Maut auf ihre Logistik?
Viel zusätzliche Arbeit. Kunden müssen informiert werden, neue Preisvereinbarungen mit
Kunden machen, EDV muss gepflegt werden mit neue Preisvereinbarungen. Manche
Kunden zahlen eine Pauschale für Mautanteil, andere zahlen die tatsächliche Kilometer x
€ 0,128.
10. Kaufen Sie trotzdem noch die Eurovignette?
Nicht mehr für Belgien, weil dafür die Maut eingeführt wurde, aber wir kaufen für NL und
LUX weiterhin eine (tägliche) Eurovignette
11. Brauchen Sie mehr Zeit für organisatorische Bestimmungen für die belgische Maut?
Ja
12. Hatten Sie Probleme mit der Installation von der OBU Box? (Wenn ja bitte erläutern Sie
die Probleme)
Nein
13. Hat die Maut die Kosten für Ihr Unternehmen gesenkt oder erhöht?
Erhöht
14. Haben Sie seit der Einführung des neuen Mautsystems in Belgien die Kosten für Ihre
Kunden erhöht?
Ja, für die Kunden an denen wir die Maut weiterbelasten
15. Denken Sie, dass die belgische Maut eine gute oder eine schlechte Entscheidung von
Belgien war?
Schlechte Entscheidung
16. Was denken Sie, was die langfristigen und kurzfristigen Effekte von dem neuen System
sind?
Wegen Ratenerhöhungen stehen Preise (und damit Export und Import) unter Druck
17. Was würden Sie gerne am belgischen Mautsystem ändern, wenn Sie könnten?
Abschaffen!
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Bijlage 4 – Interview met Eflexlogistics B.V.
1. Transportieren Sie durch Belgien? Ja
2. Wie oft transportieren Sie durch Belgien? Täglich ca. 10 LKW
3. Wohin transportieren Sie genau, wenn Sie durch Belgien transportieren?
Antwerpen
4. Fahren Sie seit der Mauteinführung in Belgien öfter oder weniger durch Belgien?
Genauso wie vorher
5. Nutzen Sie seit der Mauteinführung andere Routen als zuvor? Bitte vergleichen Sie den
Unterschied von den alten und neuen Routen. (Längere Wege/ vermeiden Sie
Autobahnen/ vermeiden Sie es durch Belgien zu fahren? / welchen Grenzübergang
wählen Sie?
Die gleichen Routen wie vorher, Belgien hat die Mautkosten genau so gewählt das sie
noch hoch sind, aber dennoch zu niedrig, dass es sich lohnen würde Umwege zu fahren
und dass sich diese Mehrkosten nutzen würden.
6. Wenn Sie Frage 5 mit Ja beantwortet haben:
a) Welche Route nehmen Sie jetzt?
Welche Route haben Sie vorher genommen?
b) Wie viele Kilometer hat die neue Route? Wie viele Kilometer hatte die alte Route?
c) Wie viel Zeit brauchen Sie für die neue Route? Wie viel Zeit haben Sie für die alte
Route gebraucht?
d) Wie viel kostet eine one-way Route? Wie viel hat sie vorher gekostet? (Nur im Bezug
auf die Maut)
e) Wie viel kostet eine one-way Route insgesamt? Wie viel hat sie vorher gekostet?
7. Wenn Sie frage 5 mit Nein beantwortet haben:
Wie viel kostet eine One-way Route? Wie viel hat sie vorher gekoset? (Nur im Bezug auf
die Maut) € 35
8. Was sagen Sie zu dem neuen Mautsystem in Belgien?
Es ist verrückt, die Eurovignette war doch ein gutes System.
9. Welchen Einfluss hat die Maut auf ihre Logistik?
Keine
10. Kaufen Sie trotzdem noch die Eurovignette?
Ja für andere Länder
11. Brauchen Sie mehr Zeit für organisatorische Bestimmungen für die belgische Maut?
Nein
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12. Hatten Sie Probleme mit der Installation von der OBU Box? (Wenn ja bitte erläutern Sie
die Probleme) Nein
13. Hat die Maut die Kosten für Ihr Unternehmen gesenkt oder erhöht? Nur erhöht
14. Haben Sie seit der Einführung des neuen Mautsystems in Belgien die Kosten für Ihre
Kunden erhöht?
Ja, aber die Leerfahrten wie z.B. Rückwege werden uns ja nicht bezahlt, nur zum Teil.
Diese sind jetzt durch die Maut noch teurer für uns.
15. Denken Sie, dass die belgische Maut eine gute oder eine schlechte Entscheidung von
Belgien war?
Schlecht, weil wir Europa sind und jetzt macht jeder sein eigenes Ding.=
16. Was denken Sie, was die langfristigen und kurzfristigen Effekte von dem neuen System
sind?
Jedes Land wird sein eigenes Mautsystem entwickeln
17. Was würden Sie gerne am belgischen Mautsystem ändern, wenn Sie könnten?
Ich würde mir ein einheitliches Mautsystem für Europa wünschen und das jetzige
abschaffen.
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Bijlage 5 – Interview met Elkar B.V.
1. Transportieren Sie durch Belgien? Ja
2. Wie oft transportieren Sie durch Belgien? Täglich mit 20 Lkw
3. Wohin transportieren Sie genau, wenn Sie durch Belgien transportieren? Nach England,
Frankreich
4. Fahren Sie seit der Mauteinführung in Belgien öfter oder weniger durch Belgien? Nein
kein Einfluss
5. Nutzen Sie seit der Mauteinführung andere Routen als zuvor? Bitte vergleichen Sie den
Unterschied von den alten und neuen Routen. (Längere Wege/ vermeiden Sie
Autobahnen/ vermeiden Sie es durch Belgien zu fahren? / welchen Grenzübergang
wählen Sie? Nein
6. Wenn Sie Frage 5 mit Ja beantwortet haben:
a) Welche Route nehmen Sie jetzt?
Welche Route haben Sie vorher genommen?
b) Wie viele Kilometer hat die neue Route? Wie viele Kilometer hatte die alte Route?
c) Wie viel Zeit brauchen Sie für die neue Route? Wie viel Zeit haben Sie für die alte
Route gebraucht?
d) Wie viel kostet eine one-way Route? Wie viel hat sie vorher gekostet? (Nur im Bezug
auf die Maut)
e) Wie viel kostet eine one-way Route insgesamt? Wie viel hat sie vorher gekostet?
7. Wenn Sie frage 5 mit Nein beantwortet haben:
Wie viel kostet eine One-way Route? Wie viel hat sie vorher gekoset? (Nur im Bezug auf
die Maut)
Von Postel bis Frankreich wie sie nach Calais fahren € 26,77, bei nördlichen Unternehmen
kann man versuchen über Rotterdam zu verschiffen, in südlichen Regionen in England
lohnt sich das nicht. Plus die € 8 die man sowieso braucht für die niederländische
Vignette.
Kosten vorher nur für die Eurovignette € 8 am Tag, egal wo man fährt.
8. Was sagen Sie zu dem neuen Mautsystem in Belgien?
Es ist nur Kostenerhöhend und es ist nicht deutlich wo das Geld bleibt. Scheinbar nur in
den Taschen der Regierung. Was damit gemacht wird ist dem Befragten unklar.
9. Welchen Einfluss hat die Maut auf ihre Logistik?
Auf Logistik keinen Einfluss, man muss Ware nach wie vor transportieren, es ist einfach
Kosten erhöhend. Andere Route sind zeitlich viel mehr Aufwand und somit steigen auch
die Personalkosten so sehr, dass es sich nicht lohnt.
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10. Kaufen Sie trotzdem noch die Eurovignette?
Ja, Risiko für Bußgeldstrafen zu hoch
11. Brauchen Sie mehr Zeit für organisatorische Bestimmungen für die belgische Maut?
Ja, wurde aber im eigenen Unternehmen über ein Wochenende in allen Fahrzeugen
angebracht durch einen Mechaniker. Unternehmen war auch gut vorbereitet. Anbringung
in jedem Lkw, denn jeder Lkw muss bereit sein in Belgien auszuliefern oder nach England
zu fahren.
12. Hatten Sie Probleme mit der Installation von der OBU Box? (Wenn ja bitte erläutern Sie
die Probleme)
Keine Probleme
13. Hat die Maut die Kosten für Ihr Unternehmen gesenkt oder erhöht?
Unternehmen hat 115 Lkw. Hohe Anschaffungskosten 115Lkw *€ 135= € 15.525.
14. Haben Sie seit der Einführung des neuen Mautsystems in Belgien die Kosten für Ihre
Kunden erhöht?
Teilweise, bei neuen Kunden auf jedenfall, oder wenn neue Preise verhandelt werden.
15. Denken Sie, dass die belgische Maut eine gute oder eine schlechte Entscheidung von
Belgien war?
Eine schlechte Entscheidung, weil jedes Land seine eigenen Vorschriften und Geräte hat.
Außerdem sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Geräte untereinander nicht
bekannt.
16. Was denken Sie, was die langfristigen und kurzfristigen Effekte von dem neuen System
sind?
Dass die Kosten Stück für Stück auf die Kunden verteilt werden über die Zeit. Auf einmal
ist dies nicht möglich, weil die Konkurrenz es auch nicht macht und somit die Kunden
verloren gehen würden.
17. Was würden Sie gerne am belgischen Mautsystem ändern, wenn Sie könnten?
Ein Gemeinsames Mautsystem für Europa
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Bijlage 6 – Interview met Spedition Ziegler GmbH
1. Transportieren Sie durch Belgien? Ja
2. Wie oft transportieren Sie durch Belgien? Täglich
3. Wohin transportieren Sie genau, wenn Sie durch Belgien transportieren?
Nur nach England
4. Fahren Sie seit der Mauteinführung in Belgien öfter oder weniger durch Belgien?
Nein genauso wie vorher
5. Nutzen Sie seit der Mauteinführung andere Routen als zuvor? Bitte vergleichen Sie den
Unterschied von den alten und neuen Routen. (Längere Wege/ vermeiden Sie
Autobahnen/ vermeiden Sie es durch Belgien zu fahren? / welchen Grenzübergang
wählen Sie?
Nein genauso wie vorher, über Brüssel danach Calais und dann nach Dover
6. Wenn Sie Frage 5 mit Ja beantwortet haben:
a) Welche Route nehmen Sie jetzt?
Welche Route haben Sie vorher genommen?
b) Wie viele Kilometer hat die neue Route? Wie viele Kilometer hatte die alte Route?
c) Wie viel Zeit brauchen Sie für die neue Route? Wie viel Zeit haben Sie für die alte
Route gebraucht?
d) Wie viel kostet eine one-way Route? Wie viel hat sie vorher gekostet? (Nur im Bezug
auf die Maut)
e) Wie viel kostet eine one-way Route insgesamt? Wie viel hat sie vorher gekostet?
7. Wenn Sie frage 5 mit Nein beantwortet haben:
Wie viel kostet eine One-way Route? Wie viel hat sie vorher gekoset? (Nur im Bezug auf
die Maut)
Zusätzlich € 50 zu vorher. Vorher nur die Vignette.
8. Was sagen Sie zu dem neuen Mautsystem in Belgien?
Ist halt wie in den anderen Ländern. Ist einfach in jedem Land mittlerweile ein eigenes
System.
9. Welchen Einfluss hat die Maut auf ihre Logistik?
Gar keinen
10. Kaufen Sie trotzdem noch die Eurovignette?
Ja für die anderen Länder
11. Brauchen Sie mehr Zeit für organisatorische Bestimmungen für die belgische Maut?
Nein, alles geht automatisch
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12. Hatten Sie Probleme mit der Installation von der OBU Box? (Wenn ja bitte erläutern Sie
die Probleme)
Nein gab gar keine Probleme
13. Hat die Maut die Kosten für Ihr Unternehmen gesenkt oder erhöht?
Nur erhöht
14. Haben Sie seit der Einführung des neuen Mautsystems in Belgien die Kosten für Ihre
Kunden erhöht?
Ja, die Kosten werden komplett auf die Kunden umgerechnet.
15. Denken Sie, dass die belgische Maut eine gute oder eine schlechte Entscheidung von
Belgien war?
Eine gute Idee, wie auch in den anderen Ländern.
16. Was denken Sie, was die langfristigen und kurzfristigen Effekte von dem neuen System
sind?
Bessere Straßen und verbesserte Wirtschaft
17. Was würden Sie gerne am belgischen Mautsystem ändern, wenn Sie könnten?
Gar nichts.
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Bijlage 7 – Interview met Matthiesen & Warnt GmbH & Co. KG
1. Transportieren Sie durch Belgien? Ja
2. Wie oft transportieren Sie durch Belgien? Täglich
3. Wohin transportieren Sie genau, wenn Sie durch Belgien transportieren?
Hauptsächlich durch Frankreich vom Rheinruhrgebiet überall zum Festland in Frankreich.
4. Fahren Sie seit der Mauteinführung in Belgien öfter oder weniger durch Belgien?
Genauso wie vorher
5. Nutzen Sie seit der Mauteinführung andere Routen als zuvor? Bitte vergleichen Sie den
Unterschied von den alten und neuen Routen. (Längere Wege/ vermeiden Sie
Autobahnen/ vermeiden Sie es durch Belgien zu fahren? / welchen Grenzübergang
wählen Sie?
Die gleichen Routen wie vorher. Wir transportieren ja nur nach Frankreich und der Weg
über Luxembourg ist einfach viel zu lang.
6. Wenn Sie Frage 5 mit Ja beantwortet haben:
a) Welche Route nehmen Sie jetzt?
Welche Route haben Sie vorher genommen?
b) Wie viele Kilometer hat die neue Route? Wie viele Kilometer hatte die alte Route?
c) Wie viel Zeit brauchen Sie für die neue Route? Wie viel Zeit haben Sie für die alte
Route gebraucht?
d) Wie viel kostet eine one-way Route? Wie viel hat sie vorher gekostet? (Nur im Bezug
auf die Maut)
e) Wie viel kostet eine one-way Route insgesamt? Wie viel hat sie vorher gekostet?
7. Wenn Sie frage 5 mit Nein beantwortet haben:
Wie viel kostet eine One-way Route? Wie viel hat sie vorher gekoset? (Nur im Bezug auf
die Maut)
Zurzeit ca. 25 Euro vorher halt nur die Vignette
8. Was sagen Sie zu dem neuen Mautsystem in Belgien?
Es ist halt Pflicht und muss akzeptiert werden damit wir unsere Kunden bedienen können.
9. Welchen Einfluss hat die Maut auf ihre Logistik?
Nur Mehrkosten
10. Kaufen Sie trotzdem noch die Eurovignette?
Klar, für die anderen Länder ist es ja trotzdem Pflicht
11. Brauchen Sie mehr Zeit für organisatorische Bestimmungen für die belgische Maut?
Nein
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12. Hatten Sie Probleme mit der Installation von der OBU Box? (Wenn ja bitte erläutern Sie
die Probleme)
Nein, es ist ja ähnlich wie die Systeme von den anderen Ländern mit einer Mautbox
13. Hat die Maut die Kosten für Ihr Unternehmen gesenkt oder erhöht?
Nur erhöht
14. Haben Sie seit der Einführung des neuen Mautsystems in Belgien die Kosten für Ihre
Kunden erhöht?
Ja aufjedenfall, irgendwer muss ja für die Kosten letztendlich aufkommen. Und die
Unternehmen an die wir liefern erhöhen natürlich dann die Kosten für ihre Produkte auch
und somit sind die Endverbraucher nachher die, die auch für die Kosten aufkommen
müssen.
15. Denken Sie, dass die belgische Maut eine gute oder eine schlechte Entscheidung von
Belgien war?
Für Belgien aufjedenfall gut. Denn die Straßen sind in Belgien so schlecht und die
Raststätten und Sanitären Anlagen sollte man meiden, wenn es möglich ist und erst
wieder in Frankreich anhalten. Da kommen einem teilweise Ratten entgegen.
16. Was denken Sie, was die langfristigen und kurzfristigen Effekte von dem neuen System
sind?
Wünschenswert wären neue Autobahnen oder Raststätten. Aber ich glaube, dass das
Geld nur in die Kassen des Landes fließen und sich nichts an der Infrastruktur in dem Land
ändern wird.
17. Was würden Sie gerne am belgischen Mautsystem ändern, wenn Sie könnten?
Nichts, aber das Geld soll auch wirklich in die Straßen und Raststätten fließen. Dann lohnt
es sich auch das Geld zu bezahlen.
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Bijlage 8 – Interview met Hans Sturm Internationale Spedition
1. Transportieren Sie durch Belgien? Ja
2. Wie oft transportieren Sie durch Belgien? Zwei Mal die Woche
3. Wohin transportieren Sie genau, wenn Sie durch Belgien transportieren?
Direkt nach Belgien hinein. Meistens Antwerpen oder Brüssel direkt und drum herum.
4. Fahren Sie seit der Mauteinführung in Belgien öfter oder weniger durch Belgien?
Genauso
5. Nutzen Sie seit der Mauteinführung andere Routen als zuvor? Bitte vergleichen Sie den
Unterschied von den alten und neuen Routen. (Längere Wege/ vermeiden Sie
Autobahnen/ vermeiden Sie es durch Belgien zu fahren? / welchen Grenzübergang
wählen Sie?
Wir fahren die gleichen Routen wie vorher. Wir fahren immer über Antwerpen und
benutzen den Grenzübergang von Holland nach Belgien. Manchmal fahren wir auch
runter bis nach Brüssel. Aber hauptsächlich Antwerpen selber.
6. Wenn Sie Frage 5 mit Ja beantwortet haben:
a) Welche Route nehmen Sie jetzt?
Welche Route haben Sie vorher genommen?
b) Wie viele Kilometer hat die neue Route? Wie viele Kilometer hatte die alte Route?
c) Wie viel Zeit brauchen Sie für die neue Route? Wie viel Zeit haben Sie für die alte
Route gebraucht?
d) Wie viel kostet eine one-way Route? Wie viel hat sie vorher gekostet? (Nur im Bezug
auf die Maut)
e) Wie viel kostet eine one-way Route insgesamt? Wie viel hat sie vorher gekostet?
7. Wenn Sie frage 5 mit Nein beantwortet haben:
Wie viel kostet eine One-way Route? Wie viel hat sie vorher gekoset? (Nur im Bezug auf
die Maut)
12 Euro und ein paar Zerquetschte
8. Was sagen Sie zu dem neuen Mautsystem in Belgien?
Ist schlecht, kostet nur sehr viel und das Geld sieht man nie wieder. Aber man fährt halt
dahin, wo der Kunde möchte.
9. Welchen Einfluss hat die Maut auf ihre Logistik?
Keine
10. Kaufen Sie trotzdem noch die Eurovignette?
Ja für Holland
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11. Brauchen Sie mehr Zeit für organisatorische Bestimmungen für die belgische Maut?
Nein
12. Hatten Sie Probleme mit der Installation von der OBU Box? (Wenn ja bitte erläutern Sie
die Probleme) Die Installation selber war kein Problem. Aber die Boxen kamen erst 2 Tage
vor Beginn der Maut und am Tag an dem sie gestartet ist, hatten ein paar LKW immer
noch keine Boxen und konnten somit nicht den geplanten Weg nach Belgien fahren. Das
war sehr schlecht!
13. Hat die Maut die Kosten für Ihr Unternehmen gesenkt oder erhöht?
Nur erhöht
14. Haben Sie seit der Einführung des neuen Mautsystems in Belgien die Kosten für Ihre
Kunden erhöht?
Nein, das funktioniert leider nicht. Ich sag das mal ganz salopp. Es gibt immer Geier an der
nächsten Ecke die die Kunden dann bedienen und denken sie schaffen es dann über die
Menge die Kosten wieder rauszuholen. An die dürfen wir unsere Kunden nicht verlieren.
15. Denken Sie, dass die belgische Maut eine gute oder eine schlechte Entscheidung von
Belgien war?
Für Belgien aufjedenfall gut, denn die haben ja richtig schlechte Straßen und das schon
seit 20 Jahren. Das schadet nicht nur den LKW sondern auch den PKW´s
16. Was denken Sie, was die langfristigen und kurzfristigen Effekte von dem neuen System
sind? Ich denke das ist eine Möglichkeit von Belgien die Wirtschaft über Wasser zu halten.
Das Land ist ja schon lange pleite und die Einnahmequelle wird bestimmt nicht in den
Straßenbau fließen, sondern wird dazu dienen die Schulden des Landes abzubezahlen.
17. Was würden Sie gerne am belgischen Mautsystem ändern, wenn Sie könnten?
Abschaffen, oder ein gemeinsames System für Europa, aber da wird Frankreich und
Deutschland auch nicht mitmachen, jeder will sein eigenes Ding machen und seine
eigenes Geld verdienen. Aber man hat ja mittlerweile so viele verschiedene Mautboxen
im LKW hängen.
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Bijlage 9 – Interview met Gebrüder Sauels GmbH & Co. KG
1. Transportieren Sie durch Belgien? Ja
2. Wie oft transportieren Sie durch Belgien? 1 Mal die Woche
3. Wohin transportieren Sie genau, wenn Sie durch Belgien transportieren?
West Belgien, Grenzübergang Aachen wird benutzt
4. Fahren Sie seit der Mauteinführung in Belgien öfter oder weniger durch Belgien?
Genauso
5. Nutzen Sie seit der Mauteinführung andere Routen als zuvor? Bitte vergleichen Sie den
Unterschied von den alten und neuen Routen. (Längere Wege/ vermeiden Sie
Autobahnen/ vermeiden Sie es durch Belgien zu fahren? / welchen Grenzübergang
wählen Sie?
Genauso wie vorher
6. Wenn Sie Frage 5 mit Ja beantwortet haben:
a) Welche Route nehmen Sie jetzt?
Welche Route haben Sie vorher genommen?
b) Wie viele Kilometer hat die neue Route? Wie viele Kilometer hatte die alte Route?
c) Wie viel Zeit brauchen Sie für die neue Route? Wie viel Zeit haben Sie für die alte
Route gebraucht?
d) Wie viel kostet eine one-way Route? Wie viel hat sie vorher gekostet? (Nur im Bezug
auf die Maut)
e) Wie viel kostet eine one-way Route insgesamt? Wie viel hat sie vorher gekostet?
7. Wenn Sie frage 5 mit Nein beantwortet haben:
Wie viel kostet eine One-way Route? Wie viel hat sie vorher gekoset? (Nur im Bezug auf
die Maut)
7% mehr pro Fracht
8. Was sagen Sie zu dem neuen Mautsystem in Belgien?
Kann ich verstehen, es gibt ja auch eine deutsche Maut.
9. Welchen Einfluss hat die Maut auf ihre Logistik?
Preise pro Fracht sind teurer
10. Kaufen Sie trotzdem noch die Eurovignette?
Ja für die Niederlande muss man ja
11. Brauchen Sie mehr Zeit für organisatorische Bestimmungen für die belgische Maut?
Nein
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12. Hatten Sie Probleme mit der Installation von der OBU Box? (Wenn ja bitte erläutern Sie
die Probleme)
Nein
13. Hat die Maut die Kosten für Ihr Unternehmen gesenkt oder erhöht?
Erhöht
14. Haben Sie seit der Einführung des neuen Mautsystems in Belgien die Kosten für Ihre
Kunden erhöht?
Ja zum Teil, da wo man es kann. Nicht alle Kunden lassen eine Erhöhung zu. Dann
überlegen wir uns, ob wir diese Kunden unterstützen. Wir entscheiden das individuell.
15. Denken Sie, dass die belgische Maut eine gute oder eine schlechte Entscheidung von
Belgien war?
Gut, aufgrund von Verbesserungen für das Land.
16. Was denken Sie, was die langfristigen und kurzfristigen Effekte von dem neuen System
sind?
Veränderungen wie in Deutschland, Investitionen in die Renten und Wirtschaft. Aber ich
glaube nicht daran, dass sich was an den Straßen verbessern wird, das ist ja auch nicht in
Deutschland passiert.
17. Was würden Sie gerne am belgischen Mautsystem ändern, wenn Sie könnten?
Das man auch ohne Boxen fahren kann in anderen Ländern, wie auch in Deutschland.
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Bijlage 10 – Interview met Dsts Jürgen Senz GmbH
1. Transportieren Sie durch Belgien? Ja
2. Wie oft transportieren Sie durch Belgien? Jeden Tag
3. Wohin transportieren Sie genau, wenn Sie durch Belgien transportieren?
Von Düsseldorf nach Beveren bei Antwerpen, oder Antwerpen selber oder nach
Zeebrügge selber und wieder zurück nach Düsseldorf
4. Fahren Sie seit der Mauteinführung in Belgien öfter oder weniger durch Belgien?
Unverändert
5. Nutzen Sie seit der Mauteinführung andere Routen als zuvor? Bitte vergleichen Sie den
Unterschied von den alten und neuen Routen. (Längere Wege/ vermeiden Sie
Autobahnen/ vermeiden Sie es durch Belgien zu fahren? / welchen Grenzübergang
wählen Sie? Wir haben nicht drauf reagiert und fahren die gleichen Strecken wie vorher.
Immer der direkte Weg.
6. Wenn Sie Frage 5 mit Ja beantwortet haben:
a) Welche Route nehmen Sie jetzt?
Welche Route haben Sie vorher genommen?
b) Wie viele Kilometer hat die neue Route? Wie viele Kilometer hatte die alte Route?
c) Wie viel Zeit brauchen Sie für die neue Route? Wie viel Zeit haben Sie für die alte
Route gebraucht?
d) Wie viel kostet eine one-way Route? Wie viel hat sie vorher gekostet? (Nur im Bezug
auf die Maut)
e) Wie viel kostet eine one-way Route insgesamt? Wie viel hat sie vorher gekostet?
7. Wenn Sie frage 5 mit Nein beantwortet haben:
Wie viel kostet eine One-way Route? Wie viel hat sie vorher gekoset? (Nur im Bezug auf
die Maut)
Keine Auskunft aber die Eurovignette hat vorher im Jahr 1250 Euro gekostet und die wird
auch weiter als Jahresticket gekauft
8. Was sagen Sie zu dem neuen Mautsystem in Belgien?
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Alle
9. Welchen Einfluss hat die Maut auf ihre Logistik?
Auf die Logistik selber hat sie keine
10. Kaufen Sie trotzdem noch die Eurovignette?
Ja
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11. Brauchen Sie mehr Zeit für organisatorische Bestimmungen für die belgische Maut?
Ja viel mehr Zeit. Für die Rechnungsprüfung und die Weiterbelastung an unsere
Spediteure und noch viel mehr.
12. Hatten Sie Probleme mit der Installation von der OBU Box? (Wenn ja bitte erläutern Sie
die Probleme)
Nein gar nicht, es fallen höchstens mal welche aus die ausgetauscht werden müssen.
13. Hat die Maut die Kosten für Ihr Unternehmen gesenkt oder erhöht?
Nur erhöht
14. Haben Sie seit der Einführung des neuen Mautsystems in Belgien die Kosten für Ihre
Kunden erhöht?
Soweit es ging. Nicht alle Spediteure lassen das zu.
15. Denken Sie, dass die belgische Maut eine gute oder eine schlechte Entscheidung von
Belgien war?
Absolut eine schlechte. Für Alle bedeutet die Maut ein größerer Aufwand. Bei einem
Ausfall einer Box kann der LKW nicht durch Belgien fahren oder muss eben an der Grenze
warten und das Problem beheben lassen. Das führt dann zu großen Ausfällen der Fahrer
und der LKW
16. Was denken Sie, was die langfristigen und kurzfristigen Effekte von dem neuen System
sind?
Haben wir uns noch keine Gedanken drüber gmacht. Abgesehen von besseren Straßen.
17. Was würden Sie gerne am belgischen Mautsystem ändern, wenn Sie könnten?
Gute Frage. Abschaffen. Bei einem Bestehen gibt es meiner Meinung nach kein
Optimierungsbedarf mehr.
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Bijlage 11 – Interview met IV Niederrheinlogistik GmbH
1. Transportieren Sie durch Belgien? Ja
2. Wie oft transportieren Sie durch Belgien? Wöchentlich ca. 1-2 Ladungen
3. Wohin transportieren Sie genau, wenn Sie durch Belgien transportieren?
Nach Oostende und Meulebeke
4. Fahren Sie seit der Mauteinführung in Belgien öfter oder weniger durch Belgien?
Genauso
5. Nutzen Sie seit der Mauteinführung andere Routen als zuvor? Bitte vergleichen Sie den
Unterschied von den alten und neuen Routen. (Längere Wege/ vermeiden Sie
Autobahnen/ vermeiden Sie es durch Belgien zu fahren? / welchen Grenzübergang
wählen Sie?
Nein wir nutzen die gleichen wie vorher.
Zur Route: Start in Viersen, über Holland und in Belgien über E17
6. Wenn Sie Frage 5 mit Ja beantwortet haben:
a) Welche Route nehmen Sie jetzt?
Welche Route haben Sie vorher genommen?
b) Wie viele Kilometer hat die neue Route? Wie viele Kilometer hatte die alte Route?
c) Wie viel Zeit brauchen Sie für die neue Route? Wie viel Zeit haben Sie für die alte
Route gebraucht?
d) Wie viel kostet eine one-way Route? Wie viel hat sie vorher gekostet? (Nur im Bezug
auf die Maut)
e) Wie viel kostet eine one-way Route insgesamt? Wie viel hat sie vorher gekostet?
7. Wenn Sie frage 5 mit Nein beantwortet haben:
Wie viel kostet eine One-way Route? Wie viel hat sie vorher gekoset? (Nur im Bezug auf
die Maut) € 35 ca.
8. Was sagen Sie zu dem neuen Mautsystem in Belgien?
Dass das Problem ist, dass die Kunden nicht bereit sind die Mehrkosten zu bezahlen und
die Logistik und Speditionsunternehmen auf den Kosten sitzen bleiben und somit
geringere Magen haben.
9. Welchen Einfluss hat die Maut auf ihre Logistik?
Weniger Gewinn
10. Kaufen Sie trotzdem noch die Eurovignette?
Ja, für die anderen Länder natürlich
11. Brauchen Sie mehr Zeit für organisatorische Bestimmungen für die belgische Maut?
Nein alles automatisch
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12. Hatten Sie Probleme mit der Installation von der OBU Box? (Wenn ja bitte erläutern Sie
die Probleme)
Zu Beginn hatten einige Fahrer Probleme mit der Bedienung, aber das hat sich jetzt
gelegt.
13. Hat die Maut die Kosten für Ihr Unternehmen gesenkt oder erhöht?
Nur erhöht
14. Haben Sie seit der Einführung des neuen Mautsystems in Belgien die Kosten für Ihre
Kunden erhöht?
Wir haben es bei allen versucht, aber nur ca. 75% sind dazu bereit auch die Kosten zu
tragen. Der Rest hat sich geweigert.
15. Denken Sie, dass die belgische Maut eine gute oder eine schlechte Entscheidung von
Belgien war?
Aufjedenfall eine Gute aus der Sicht von Belgien, weil sie damit viel Geld verdienen.
16. Was denken Sie, was die langfristigen und kurzfristigen Effekte von dem neuen System
sind? Hoffentlich bessere Autobahnen
17. Was würden Sie gerne am belgischen Mautsystem ändern, wenn Sie könnten?
Gar nichts eigentlich. Jedes Land sollte sein Mautsystem haben, aber es wäre schöner
nicht so viele Mautgeräte aus verschiedenen Ländern im LKW zu haben. Außerdem wäre
ein einheitliches System in Europa von Vorteil.
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Bijlage 12 – Interview met Grueters Logistik GmbH
1. Transportieren Sie durch Belgien? Ja
2. Wie oft transportieren Sie durch Belgien? Insgesamt 80 Fahrzeuge. 5-15 Transporte pro
Tag
3. Wohin transportieren Sie genau, wenn Sie durch Belgien transportieren?
Alle Postleitzahlen in Belgien in Frankreich. Transit.
4. Fahren Sie seit der Mauteinführung in Belgien öfter oder weniger durch Belgien?
Kommt auf den Kunden an. Von manchen Kunden kommen weniger Aufträge als vorher.
5. Nutzen Sie seit der Mauteinführung andere Routen als zuvor? Bitte vergleichen Sie den
Unterschied von den alten und neuen Routen. (Längere Wege/ vermeiden Sie
Autobahnen/ vermeiden Sie es durch Belgien zu fahren? / welchen Grenzübergang
wählen Sie?
Die gleichen Routen. Wir haben noch nicht getestet ob es sich lohnt Umwege zu fahren.
Das Einzige worauf wir achten ist Brüssel zu umfahren. Da sind sowohl die Kosten, als
auch der Verkehr hoch. Darüber sind auch alle Fahrer informiert und angehalten Brüssel
zu umfahren, wenn es möglich ist.
6. Wenn Sie Frage 5 mit Ja beantwortet haben:
a) Welche Route nehmen Sie jetzt?
Welche Route haben Sie vorher genommen?
b) Wie viele Kilometer hat die neue Route? Wie viele Kilometer hatte die alte Route?
c) Wie viel Zeit brauchen Sie für die neue Route? Wie viel Zeit haben Sie für die alte
Route gebraucht?
d) Wie viel kostet eine one-way Route? Wie viel hat sie vorher gekostet? (Nur im Bezug
auf die Maut)
e) Wie viel kostet eine one-way Route insgesamt? Wie viel hat sie vorher gekostet?
7. Wenn Sie frage 5 mit Nein beantwortet haben:
Wie viel kostet eine One-way Route? Wie viel hat sie vorher gekoset? (Nur im Bezug auf
die Maut)
Im Schnitt € 30 - € 40
8. Was sagen Sie zu dem neuen Mautsystem in Belgien?
Ärgerlich, dass es für jedes europäische Land unterschiedliche Mauten und Boxen gibt.
9. Welchen Einfluss hat die Maut auf ihre Logistik?
Keinen
10. Kaufen Sie trotzdem noch die Eurovignette?
Ja, für Luxemburg und NL
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11. Brauchen Sie mehr Zeit für organisatorische Bestimmungen für die belgische Maut?‘
1-1,5 Stunden pro Monat. Anfangs war es viel länger, jetzt brauchen wir nur Zeit für die
Auswertung, aber es gab ja auch vorher die Deutsche Maut die ausgewertet werden
musste.
12. Hatten Sie Probleme mit der Installation von der OBU Box? (Wenn ja bitte erläutern Sie
die Probleme) Problemlos, wir haben Boxen durch die man auch durch Frankreich fahren
kann und die dort die Maut auch brech
13. Hat die Maut die Kosten für Ihr Unternehmen gesenkt oder erhöht?
Nur erhöht
14. Haben Sie seit der Einführung des neuen Mautsystems in Belgien die Kosten für Ihre
Kunden erhöht?
Alle die belgischen Touren betreffen haben wir erhöht. Es wird hier auch immer der
Rückweg mit berechnet (Sprit- und Mautkosten)
15. Denken Sie, dass die belgische Maut eine gute oder eine schlechte Entscheidung von
Belgien war?
Aufjedenfall für uns Spediteure sehr schlecht.
16. Was denken Sie, was die langfristigen und kurzfristigen Effekte von dem neuen System
sind?
Keine Änderungen am Straßenbau. Die Kosten landen auf dem Produkt und somit bei
dem Endverbraucher. Steuern sollten ja auch in den Straßenbau fließen, werden aber
dazu nicht genutzt und zusätzlich eine Maut eingeführt.
17. Was würden Sie gerne am belgischen Mautsystem ändern, wenn Sie könnten?
Ein vereinheitlichtes System in Europa. Dann sind die Preise auch nachvollziehbar für alle
Spediteure und für alle die gleichen Bedingungen.
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Bijlage 13 – Interview met Beurskens Allround Cargo B.V.
(Speditionsunternehmen, kennt die Routen nicht)
1. Transportieren Sie durch Belgien? Ja
2. Wie oft transportieren Sie durch Belgien?
Täglich ca. 20 Sendungen direkt nach Belgien hinein und 60 bis 70 Sendungen durch
Belgien hindurch in andere Länder
3. Wohin transportieren Sie genau, wenn Sie durch Belgien transportieren?
Frankreich, Italien, Spanien, Portugal und England
4. Fahren Sie seit der Mauteinführung in Belgien öfter oder weniger durch Belgien?
Etwas weniger wir versuchen bei Sendungen nach Italien zum Beispiel durch Deutschland
und Schweiz zu fahren. Das dauert dann länger, ist aber eine Route die sich lohnt zu
fahren.
5. Nutzen Sie seit der Mauteinführung andere Routen als zuvor? Bitte vergleichen Sie den
Unterschied von den alten und neuen Routen. (Längere Wege/ vermeiden Sie
Autobahnen/ vermeiden Sie es durch Belgien zu fahren? / welchen Grenzübergang
wählen Sie? Wir geben das an die Unternehmen weiter, kann mir aber vorstellen andere
6. Wenn Sie Frage 5 mit Ja beantwortet haben:
a) Welche Route nehmen Sie jetzt?
Welche Route haben Sie vorher genommen?
b) Wie viele Kilometer hat die neue Route? Wie viele Kilometer hatte die alte Route?
c) Wie viel Zeit brauchen Sie für die neue Route? Wie viel Zeit haben Sie für die alte
Route gebraucht?
d) Wie viel kostet eine one-way Route? Wie viel hat sie vorher gekostet? (Nur im Bezug
auf die Maut)
e) Wie viel kostet eine one-way Route insgesamt? Wie viel hat sie vorher gekostet?
7. Wenn Sie frage 5 mit Nein beantwortet haben:
Wie viel kostet eine One-way Route? Wie viel hat sie vorher gekoset? (Nur im Bezug auf
die Maut)
ca. 35-40 Euro für ein Komplett Lkw hängt aber von der Strecke ab
8. Was sagen Sie zu dem neuen Mautsystem in Belgien?
Eigentlich sollte man das nicht machen aber alle Länder haben es, Holland macht das
bestimmt auch bald. Wir sind das einzige Land was keine eigene Maut hat.
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9. Welchen Einfluss hat die Maut auf ihre Logistik?
Alles wird teurer und die Maut kann man nicht immer auf den Kunden berechnen. Der
bezahlt eh schon viel und wir können nicht jedes Jahr die Preise ändern. Provit für uns
Spediteure und Transporteure wird immer geringer.
10. Kaufen Sie trotzdem noch die Eurovignette?
Ja müssen die Transporteur Unternehmen machen, sie müssen ja auch noch durch andere
Länder durch
11. Brauchen Sie mehr Zeit für organisatorische Bestimmungen für die belgische Maut? Nein
für uns als Spediteur Unternehmen nicht
12. Hatten Sie Probleme mit der Installation von der OBU Box? ( Wenn ja bitte erläutern Sie
die Probleme)
Nein, weil das machen auch die Transportunternehmen
13. Hat die Maut die Kosten für Ihr Unternehmen gesenkt oder erhöht?
Nur erhöht
14. Haben Sie seit der Einführung des neuen Mautsystems in Belgien die Kosten für Ihre
Kunden erhöht?
Haben wir versucht, aber nicht jeder Kunde akzeptiert das, die kleinen ja damit wir auch
Profit machen, aber die großen Firmen wie zum Beispiel Bayer akzeptieren das nicht,
deshalb können wir auf sie die Mehrkosten nicht umrechnen. Dass bedeutet für uns ein
viel geringeren Profit. Wir wollen unsere Großkunden halten, aber wenn sie nicht die
mehr Kosten akzeptieren wird es teurer für uns, sonst gehen sie zur Konkurrenz.
15. Denken Sie, dass die belgische Maut eine gute oder eine schlechte Entscheidung von
Belgien war?
Schlecht, weil die Fahrer versuchen andere Routen zu nehmen um die Mehrkosten zu
senken, das bedeutet aber das die LKW´s länger fahren und somit mehr die
Umweltverschmutzen als vorher. Außerdem werden die Straßen, wo vorher keine LKW
gefahren sind viel voller.
16. Was denken Sie, was die langfristigen und kurzfristigen Effekte von dem neuen System
sind?
Dass die Transport und Speditionsunternehmen weniger verdienen können, weil sie alle
mitmachen müssen bei der Maut, ob sie das wollen oder nicht.
17. Was würden Sie gerne am belgischen Mautsystem ändern, wenn Sie könnten?
Entweder alle Mautsysteme abschaffen oder ein einheitliches Mautsystem. Wir sind
schließlich in Europa, da sollte man doch ein gemeinsames System wählen und nicht jeder
sein eigenes.
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Bijlage 14 – Interview met Jac de Kievit en Zn B.V.
1. Transportieren Sie durch Belgien? Ja
2. Wie oft transportieren Sie durch Belgien? Ein mal in zwei Monaten
3. Wohin transportieren Sie genau, wenn Sie durch Belgien transportieren?
Leuk in Brüssel, ans Meer, Antwerpen
4. Fahren Sie seit der Mauteinführung in Belgien öfter oder weniger durch Belgien?
Gleich
5. Nutzen Sie seit der Mauteinführung andere Routen als zuvor? Bitte vergleichen Sie den
Unterschied von den alten und neuen Routen. (Längere Wege/ vermeiden Sie
Autobahnen/ vermeiden Sie es durch Belgien zu fahren? / welchen Grenzübergang
wählen Sie?
Nein für diese Anzahl an Transporten ist das nicht nötig
6. Wenn Sie Frage 5 mit Ja beantwortet haben:
a) Welche Route nehmen Sie jetzt?
Welche Route haben Sie vorher genommen?
b) Wie viele Kilometer hat die neue Route? Wie viele Kilometer hatte die alte Route?
c) Wie viel Zeit brauchen Sie für die neue Route? Wie viel Zeit haben Sie für die alte
Route gebraucht?
d) Wie viel kostet eine one-way Route? Wie viel hat sie vorher gekostet? (Nur im Bezug
auf die Maut)
e) Wie viel kostet eine one-way Route insgesamt? Wie viel hat sie vorher gekostet?
7. Wenn Sie frage 5 mit Nein beantwortet haben:
Wie viel kostet eine One-way Route? Wie viel hat sie vorher gekoset? (Nur im Bezug auf
die Maut)
Kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich glaube bis zu 30 Euro.
8. Was sagen Sie zu dem neuen Mautsystem in Belgien?
Gut für Belgien aber nicht gut für uns, weil es teurer wird. Aber wenn die Wege besser
werden ist es okay, weil die Wege im Moment sehr schlecht sind.
9. Welchen Einfluss hat die Maut auf ihre Logistik?
Keine
10. Kaufen Sie trotzdem noch die Eurovignette? Ja
11. Brauchen Sie mehr Zeit für organisatorische Bestimmungen für die belgische Maut? Ja,
aber das ist vielleicht eine Stunde pro halbes Jahr
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12. Hatten Sie Probleme mit der Installation von der OBU Box? (Wenn ja bitte erläutern Sie
die Probleme)
Nein war gar kein Problem
13. Hat die Maut die Kosten für Ihr Unternehmen gesenkt oder erhöht?
Nur erhöht
14. Haben Sie seit der Einführung des neuen Mautsystems in Belgien die Kosten für Ihre
Kunden erhöht?
Ja auf die Kunden wird das komplett umgerechnet, deshalb haben wir keine Mehrkosten
15. Denken Sie, dass die belgische Maut eine gute oder eine schlechte Entscheidung von
Belgien war?
Keine Meinung dazu, habe mich nicht damit beschäftigt, weil wir so selten durch Belgien
fahren
16. Was denken Sie, was die langfristigen und kurzfristigen Effekte von dem neuen System
sind?
Hoffentlich bessere Straßen
17. Was würden Sie gerne am belgischen Mautsystem ändern, wenn Sie könnten?
Nichts das ist so in Ordnung, weil wir nicht viel durch Belgien transportieren und deshalb
die Kosten ganz gut auf unsere Kunden umrechnen können.
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Bijlage 15 – Interview met KLG Europe Venlo B.V.
1. Transporteert u door België?
Ja
2. Hoe vaak transporteert u door België?
Dagelijks
3. Waar naartoe in België transporteert u precies?
Door heel België, plaatselijke distributie. Ook doorvoerverkeer naar Verenigd Koninkrijk
4. Rijdt u vaker of minder vaak door België sinds de invoering van het nieuwe tolsysteem?
Ongeveer even vaak.
5. Reed u andere routes voor de invoering van het nieuw tolsysteem in België?
(tegenwoordig langer/vermijd snelwegen/vermijd België)-> vergelijk oude + nieuwe
routes op de kaart
Nee, we rijden dezelfde routes. We hebben onze transporttarieven verhoogd om zo de
hogere kosten te compenseren.
6. Zo ja: Wat betreft de belangrijkste plaatsen:
a. Welke route neemt u nu?
Welke route nam u voor de invoering van het nieuwe system?
b. Hoe lang is de nieuwe route in kilometers? Hoe lang was de oude route? (enkele
rit)
c. Hoe lang duurt de rit het nu? Hoe lang duurde de rit vroeger? (enkele rit)
d. Hoeveel kost een enkele rit? Hoeveel kostte deze vroeger? (alleen tol)
e. Wat zijn de totale kosten voor een enkele rit? Wat waren de totale kosten
vroeger?
7. Zo niet: Hoeveel kost een enkele rit? Hoeveel kostte deze vroeger? (alleen tol)
Vroeger alleen de kosten van het Eurovignet. Tegenwoordig, bovenop het Eurovignet
(voor NL) doorvoerverkeer naar Verenigd Koninkrijk. Kosten rond de € 30.
8. Wat vindt u van het nieuwe Belgische tolsysteem?
Het heeft gevolgen voor de logistieke kosten. Ik ben van mening dat één uniform systeem
voor Europa beter zou zijn. Ook geloven we niet dat de opbrengst geïnvesteerd wordt in
infrastructuur.
9. Hoe heeft het de logistiek van uw bedrijf beïnvloed?
De kosten zijn omhoog gegaan. Het is altijd lastig om hogere kosten aan de klant te
verkopen.
10. Koopt u nog altijd het Eurovignet?
Ja, voor Nederlandse snelwegen.
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11. Heeft u meer of minder tijd nodig om te voldoen aan de eisen van de Belgische
toldocumenten?
De grootste impact had het vóór de invoering. Dat kwam omdat alle tarieven omhoog
moesten. Nu kost het alleen meer tijd om de facturen van onze onderaannemers te
checken (Venlo heeft geen eigen wagenpark).
12. Had u problemen met het installeren van de OBU’s (zo ja: wees specifiek)
Nee, als KLG Europe hebben we geen eigen wagenpark. Onderaannemers hadden wel
problemen, maar we kennen de details niet.
13. Heeft het nieuwe Belgische tolsysteem geleid tot hogere/lagere kosten voor uw bedrijf?
Hogere kosten.
14. Heeft u de tarieven voor uw klanten verhoogd/verlaagd na de invoering van het nieuwe
Belgische tolsysteem?
Ja, we hebben de tarieven verhoogd op de dag dat het nieuwe systeem ingevoerd werd.
15. Vindt u het nieuwe tolsysteem een goed of slecht initiatief van de Belgische regering?
Slecht, zoals eerder genoemd in het geval van de tolheffingen. Eén systeem zou beter zijn
geweest.
16. Wat denkt u dat de de effecten van het nieuwe systeem op de korte en lange termijn zijn?
Op zowel de korte als lange termijn zullen er minder goederen vanuit Antwerpen
geïmporteerd worden.
17. Wat zou u veranderen aan het nieuwe Belgische tolsysteem als u het voor het zeggen
had?
Het dagelijkse gedoe met de OBU en rekeningen om de operationele veranderingen te
evalueren.
Fast alle Autobahnen in Belgien.
Aber die Transit LKWs nach Groß Britannien werden meistens die folgende Straße nutzen (in
Blau).
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Bijlage 16 – Interview met Cabooter Holding B.V.
1. Transportieren Sie durch Belgien? Ja
2. Wie oft transportieren Sie durch Belgien? Jeden Tag
3. Wohin transportieren Sie genau, wenn Sie durch Belgien transportieren?
In die Niederlande und nach Deutschland
4. Fahren Sie seit der Mauteinführung in Belgien öfter oder weniger durch Belgien? Gleich
wie vor der Einführung
5. Nutzen Sie seit der Mauteinführung andere Routen als zuvor? Bitte vergleichen Sie den
Unterschied von den alten und neuen Routen. (Längere Wege/ vermeiden Sie
Autobahnen/ vermeiden Sie es durch Belgien zu fahren? / welchen Grenzübergang
wählen Sie? Nein, keine andere Route
6. Wenn Sie Frage 5 mit Ja beantwortet haben:
a) Welche Route nehmen Sie jetzt?
Welche Route haben Sie vorher genommen?
b) Wie viele Kilometer hat die neue Route? Wie viele Kilometer hatte die alte Route?
c) Wie viel Zeit brauchen Sie für die neue Route? Wie viel Zeit haben Sie für die alte
Route gebraucht?
d) Wie viel kostet eine one-way Route? Wie viel hat sie vorher gekostet? (Nur im Bezug
auf die Maut)
e) Wie viel kostet eine one-way Route insgesamt? Wie viel hat sie vorher gekostet?
7. Wenn Sie frage 5 mit Nein beantwortet haben:
Wie viel kostet eine One-way Route? Wie viel hat sie vorher gekoset? (Nur im Bezug auf
die Maut)
Abhängig davon, wie viele KM durch Belgiën gefahren werden
8. Was sagen Sie zu dem neuen Mautsystem in Belgien?
Schlecht
9. Welchen Einfluss hat die Maut auf ihre Logistik?
Transport wird teurer
10. Kaufen Sie trotzdem noch die Eurovignette?
Ja
11. Brauchen Sie mehr Zeit für organisatorische Bestimmungen für die belgische Maut? Nein
12. Hatten Sie Probleme mit der Installation von der OBU Box? (Wenn ja bitte erläutern Sie
die Probleme) Nein
13. Hat die Maut die Kosten für Ihr Unternehmen gesenkt oder erhöht?
Erhöht
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14. Haben Sie seit der Einführung des neuen Mautsystems in Belgien die Kosten für Ihre
Kunden erhöht?
Ja, bei manchen Kunden
15. Denken Sie, dass die belgische Maut eine gute oder eine schlechte Entscheidung von
Belgien war?
Schlecht
16. Was denken Sie, was die langfristigen und kurzfristigen Effekte von dem neuen System
sind?
Fast kein Unternehmer gewöhnt sich daran
17. Was würden Sie gerne am belgischen Mautsystem ändern, wenn Sie könnten?
Ab sofort rückgängig machen
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Bijlage 17 – Interview met Finsterwalder Transport & Logistiek
1. Transportieren Sie durch Belgien? Ja
2. Wie oft transportieren Sie durch Belgien?
Täglich mit mehreren LKW Transit oder Zustellungen oft mit Sattelzug (wichtig wegen den
Kosten)
3. Wohin transportieren Sie genau, wenn Sie durch Belgien transportieren?
Frankreich, Italien, Roosendaal in Südwest Holland
4. Fahren Sie seit der Mauteinführung in Belgien öfter oder weniger durch Belgien?
Nein genauso wie vorher, man muss ja den Kundenwünschen nachgehen
5. Nutzen Sie seit der Mauteinführung andere Routen als zuvor? Bitte vergleichen Sie den
Unterschied von den alten und neuen Routen. (Längere Wege/ vermeiden Sie
Autobahnen/ vermeiden Sie es durch Belgien zu fahren? / welchen Grenzübergang
wählen Sie? Nein die gleichen, weil Personalkosten höher sind, mehr Sprit, höhere
Abnutzung, schnellste Strecken damit die Lkw produktiver sind
6. Wenn Sie Frage 5 mit Ja beantwortet haben:
a) Welche Route nehmen Sie jetzt?
Welche Route haben Sie vorher genommen?
b) Wie viele Kilometer hat die neue Route? Wie viele Kilometer hatte die alte Route?
c) Wie viel Zeit brauchen Sie für die neue Route? Wie viel Zeit haben Sie für die alte
Route gebraucht?
d) Wie viel kostet eine one-way Route? Wie viel hat sie vorher gekostet? (Nur im Bezug
auf die Maut)
e) Wie viel kostet eine one-way Route insgesamt? Wie viel hat sie vorher gekostet?
7. Wenn Sie frage 5 mit Nein beantwortet haben:
Wie viel kostet eine One-way Route? Wie viel hat sie vorher gekoset? (Nur im Bezug auf
die Maut) Abhängig von der Strecke natürlich. für Transit so um € 20 - 21 inkl. Provisi für
Vorfinanzierung von der Maut. Wir haben aber eine Firma die das für uns zusammen
mach, sodass wir eine Rechnung bekommen. Pro Land unterschiedliche Prozentzahlen für
die Provisi. Für Belgien sind es dann Insgesamt zwischen 20 und 35 Euro pro Strecke. Im
Monat kostet das für uns zwischen € 5000 bis € 10000 Euro. Je nachdem wie viel wir
Fahren. Es kommt aber auch auf das Gewicht, Länger und den Euromotor des LKW´s an.
Vorher hatten wir nur die Kosten für die Eurovignette. Die kommen aber ja jetzt auch
noch dazu. Wir kaufen aber das Jahresticket für € 1250 Euro im Jahr, das ist billiger als das
Tagesticket.
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8. Was sagen Sie zu dem neuen Mautsystem in Belgien?
Vielen Dank. Ist aber halt vorgeschrieben und man muss sich daran halten und das
bezahlen. Aber mittlerweile ist es halt implementiert.
9. Welchen Einfluss hat die Maut auf ihre Logistik?
Nur die Kostenerhöhung
10. Kaufen Sie trotzdem noch die Eurovignette?
Ja, siehe Frage 7
11. Brauchen Sie mehr Zeit für organisatorische Bestimmungen für die belgische Maut?
Nein, geht alles Automatisch. Alles wird auf die Kennzeichen berechnet, natürlich muss
das verarbeitet werden und auch die Rechnungen gezahlt werden, aber das ist nur ein
bisschen Zeit.
12. Hatten Sie Probleme mit der Installation von der OBU Box? (Wenn ja bitte erläutern Sie
die Probleme)
Ja, es war ein sehr großer Aufwand. Das Einbauen war nicht schwer. Man steckt es nur in
den Zigarettenanzünder, das ist auch vorher schon programmiert auf das Kennzeichen mit
der passenden Boxnummer. Aber die Ausgabe war sehr kurzfristig. Man hat aber gehofft,
dass es sich weiter verschiebt mit dem Beginn der Maut. Wir haben uns damals
entschieden die Boxen kommen zu lassen, es war aber schwierig für Belgien alle auf
einmal auszuliefern. Uns wurden die Boxen geliefert ohne die Liste, durch die man die
Boxen den Kennzeichen zuordnen konnte. In der letzten Woche vom März haben wir die
Liste zu den Boxen bekommen und mussten in unserem Fall noch 52 Boxen in den Autos
installieren. Am Wochenende vor dem 1. April gab es eine Fehlermeldung an allen
Geräten, weil der Gerätevertreiber erneut eine Lieferung senden wollte. Somit hat in der
ersten Woche das System nicht funktioniert und somit ist auch der Stau an den Grenzen
entstanden.
13. Hat die Maut die Kosten für Ihr Unternehmen gesenkt oder erhöht?
Nur erhöht
14. Haben Sie seit der Einführung des neuen Mautsystems in Belgien die Kosten für Ihre
Kunden erhöht?
Ja, wir bringen die meisten Kosten den Kunden in Rechnung. Das Problem war, dass am 1.
April die Kosten noch gar nicht bekannt waren und diese den Kunden noch nicht in
Rechnung gebracht werden konnten.
15. Denken Sie, dass die belgische Maut eine gute oder eine schlechte Entscheidung von
Belgien war? Für Belgien bestimmt gut, weil es eine große Einnahmequelle ist. Für uns
natürlich schlecht, weil sich die Kosten erhöht haben und diese nicht alle gedeckt sind.
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16. Was denken Sie, was die langfristigen und kurzfristigen Effekte von dem neuen System
sind?
Wir hoffen natürlich, dass die Straßen verbessert werden und es weniger Stau gibt. Denn
über diese Strecke Brüssel oder Antwerpen gibt es zurzeit viel Stau. Vielleicht können die
jetzt mehr Autobahnen bauen.
17. Was würden Sie gerne am belgischen Mautsystem ändern, wenn Sie könnten?
Einfach stornieren. Eurovignettenkosten anpassen, weil warum sollen wir denn den
belgischen Anteil der Eurovignetttenkosten weiterzahlen, wenn diese gar nicht mehr mit
inbegriffen ist?
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4. Notulen ITEM Jaarconferentie – 28.10.2016
Welkom en Key notes
Gouverneur Theo Bovens
Dames en heren,
Welkom in het Gouvernement aan de Maas. Welkom in onze Statenzaal. Onze Statenzaal waar
niet alleen ITEM vorig jaar zijn startconferentie beleefde. Het is natuurlijk ook dé plek waar bijna
25 jaar geleden – op 7 februari 1992 – het Verdrag van Maastricht werd getekend. Het Verdrag
dat een grenzenloos, verenigd Europa schetste.
Een grenzenloos, verenigd Europa waarmee we nieuwe oorlogen gingen voorkomen. Oorlogen
die in de 20e eeuw zoveel verdriet en ellende hadden gebracht. Én van onze grenzen serieuze
hindernissen hadden gemaakt….Want voor die tijd, lieten we ons – hier in deze grensstreken –
niet echt beknotten door die geografische scheidingslijnen.
In ieder geval niet op het gebied van arbeid; niet op het gebied van ondernemen; en niet op het
gebied van treinsporen. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Zo trekken aan het eind van
de 19e eeuw – iedere lente weer - vele Limburgse arbeiders naar de Duitse steenfabrieken. Duitse
steenfabrieken die juist in dat bakseizoen veel extra handen konden gebruiken; in tegenstelling
tot de noodlijdende landbouw hier.
Halve dorpen worden hier dichtgetimmerd, omdat de bewoners als ‘brikkenbakkers’ aan de
andere kant van de grens hun beurzen gaan vullen voor de winter…En wat ondernemen
betreft…Het zijn vooral Luikse industriëlen die in de tweede helft van de 19e eeuw als eersten de
mogelijkheden van Zuid-Limburg ontdekten. Zíj waren het die met Waals geld de
aardewerkfabriek Societé Céramique stichtten, én de zinkwitindustrie in Eijsden, én de eerste
particuliere mijnen, én de papierindustrie, en zo veel meer…
Gewoon omdat ze aan de andere kant van de grens – maar toch dichtbij huis – de kansen zagen
liggen…Net zoals een treinspoor zich in die tijd totaal niet laat hinderen door landsgrenzen.
Stérker nog, de allereerste spoorlijn die in 1853 in Limburg wordt aangelegd, is de spoorlijn tussen
Aken en Maastricht. Een spoorlijn die 3 jaar later wordt doorgetrokken naar Hasselt. En zo een
brug slaat tussen het Duitse én Belgische spoornet.
Waarmee die hele lijn dus niets anders deed dan de handelsbelangen en de meest frequente
contacten van die dagen volgen…Maar nu …
Op het gebied van arbeid liggen ook nú nog steeds vele kansen aan de andere kant van de grens
te wachten. Alleen… wie nu die kansen wil grijpen, stuit op iets meer administratieve rompslomp
dan de brikkenbakker van toen. Want hoe zit het dan met je diploma, je pensioen, je
hypotheek…kortom niet gemakkelijk. Idem dito op het gebied van ondernemen. Mogelijkheden
zat.
Maar wie net als die Luikse ondernemers van toen goed grensoverschrijdend wil doorpakken,
stuit nú op een op een flinke barricade bestaande uit kluwen aan regels en wetten…… En dan is er
wel een projectje hier of een experimentje daar – dat al dan niet gesteund met Europees geld –
ook wel iets oplevert, maar een complex grensoverschrijdend onderzoekscentrum of zo maak je
er niet mee mogelijk.
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En wat zal ik zeggen over het sporen?
Die grensoverschrijdende oost-west spoorverbinding van toen, bestáát niet eens meer! Omdat
die sporen zich na de eerste wereldoorlog langzaam maar zeker gingen afbuigen naar de
verschillende nationale centra…
Zeker, u kunt nog steeds de trein pakken van Hasselt via Maastricht naar Aken, maar - ik heb het
even voor u nagekeken - als u vanavond iets na half acht op de trein in Hasselt stapt, bent u om
kwart voor twaalf in Aken… Ruim vier uur later voor een hemelsbrede afstand van zo’n 70
kilometer. Maar ja, u bent dan wel ook nog in Luik geweest….Bovendien spraken we toen onze
buurtalen nog: Frans, Duits, dialect en zelfs, ja zelfs een beetje Nederlands… En nu? Dames en
heren, ik benoem deze toestanden zo graag omdat ze zo mooi de potentie van Europa
blootleggen. De groeipotentie van Europa die juist ligt in grensgebieden zoals Limburg en haar
buitenlandse omgeving in België en Duitsland.
Hoeveel sterker en slimmer kunnen we Europa wel niet maken als we - ín die grensgebieden bruggen weten te bouwen óver die barricades heen. Stevige, structurele, ontzorgende
bruggen……Stevige, structurele en ontzorgende bruggen die we kunnen bouwen áls we weten
waaruit die barricades precies bestaan. Ofwel haarfijn die verschillende kluwen aan nationale
wetten en regels weten te ontwarren.
Dames en heren, niet voor niets ontstond juist hier in Limburg – waar de buitenlandse grens en
buren altijd zo nabij zijn – ontstond juist hier een grensinstituut als ITEM. Een grensinstituut met
“als kerntaak ‘snel en scherp’ juridische adviezen én oplossingen bieden dáár waar die wetgeving
grenzen dreigt op te werpen, in plaats van deze te slechten.” Zoals ik het vorig jaar ook
formuleerde tijdens de startconferentie. Dit jaar tijdens de eerste jaarconferentie presenteert
ITEM wat ze al heeft weten te ontwarren. Met een eigen grenseffectenrapportage. Én de plannen
voor een euregionale beroepenkaart…… Een euregionale beroepenkaart waarmee werknemers
bijvoorbeeld beter inzicht krijgen in de waarde van hun diploma aan de andere zijde van de grens.
Dames en heren, daarmee komt één van die stevige, structurele, ontzorgende bruggen ook
daadwerkelijk in zicht! Daarom is het ook zo mooi dat deze ITEM Jaarconferentie (overigens
professor Schneider: proficiat met deze verjaardag) in het teken van ’25 jaar na het verdrag van
Maastricht’ juist hier – in de geboortezaal van het verenigd Europa – plaats vindt. En ook prima
past binnen het zilveren jubileumprogramma van ons Verdrag van Maastricht. Ik noem het ons
verdrag. Want wij zijn hier altijd bijzonder trots gebleven op dit verdrag. Niet alleen omdat het
hier in Maastricht werd getekend.
Maar bovenal omdat we ons zeer herkenden in het grenzenloos verenigd Europa dat hierin werd
geschetst. Nu, 25 jaar later, lijkt het dat het verdrag zijn grootse glans heeft verloren. Maar toch
blijven wij ‘fan’ van wat er toen is overeen gekomen. Juist omdat wij levend in dit mini-Europa al
heel lang weten dat je samen met de buren zoveel sterker en slimmer bent. En stiekem denken
dat juist die bruggen mét die buren wel eens de redding voor Europa kunnen betekenen. Europa
in ieder geval sterker maken.
Dames en heren, het is uit respect voor het goede dat een grenzenloos verenigd Europa voor ons
kan blijven betekenen, dat wij – de gemeente Maastricht en de provincie Limburg – een
jubileumprogramma hebben samengesteld onder het motto ‘Europe Calling!’ ……Een programma
waarin we de komende tijd Maastricht ombouwen tot een werkplaats waar iedereen kan komen
sleutelen aan de toekomst van Europa.
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Zo herbeleven we op 9 december de Eurotop van 1991 – die toen ook in dit gouvernement plaats
vond - met een ‘EU & ME’ conferentie. Een ‘EU & ME’ conferentie waarin mensen van toen en nu
terugblikken, maar óók focussen op de vraagstukken van vandaag. Zoals het denken over
grenzen… En op 7 februari 2017– op precies de 25e verjaardag van het verdrag – komen
duizenden jongeren uit heel Europa naar de geboorteplaats van het verdrag om hun
toekomstvisie delen. Hún toekomstvisie over het Europa dat zij – La Génération Maastricht – niet
anders kennen dan het Verenigd Europa waarin zij zijn geboren en opgegroeid: een Europa met
open grenzen… Plus, speciaal voor de burgers van de Euregio Maas-Rijn organiseren we een
Europe Calling! Burgertop.
Een Europa Calling! Burgertop waar Nederlanders, Duitsers en Belgen – Frans, Duits én
Nederlandstalig - samen in gesprek gaan over de toekomst van Europa. Zijn dit burgers waarin
nog steeds ‘de brikkenbakker’ zit verscholen? En ondernemersbloed stroomt zoals destijds bij de
Walen? Of beperkt de interesse zich nu enkel tot ‘bier, boodschappen en benzine’ bij de buren?
We zijn in ieder geval razend benieuwd naar de grensoverschrijdende ideeën en dromen van deze
Euregioburgers… Bovendien zetten we in deze jubileumperiode de deuren van dit geboortehuis
van het Verdrag van Maastricht dus graag wagenwijd open voor bijeenkomsten zoals deze, die in
het teken van de toekomst van Europa staan.
Zo vond hier eerder deze week ook een mini-conferentie plaats over grensoverschrijdende
justitiële samenwerking; plus een treffen tussen de drie ministers van justitie van Nederland,
België en Noordrijn-Westfalen. En vorige week hadden we hier mensen als Angela Merkel, Jean
Claude Juncker en Petro Porosjenko, president van Oekraïne, over de vloer, als leden van de
Europese Volks Partij. De partij die zich hier – in de feestzaal, een etage lager - kwam
voorbereiden op de Eurotop van vorige week…
Dames en heren, het was dus hier - in het midden van deze zaal – dat ooit het Verdrag van
Maastricht werd getekend. Een kopie hiervan ligt nu tegenover de ingang van deze zaal. Achter de
tafel waaraan het destijds is getekend. Óók u kunt daar vandaag u handtekening zetten. Of zelfs
een boodschap achterlaten in het grote gastenboek van Europe Calling! Het is niet te missen; het
is zelfs groter dan het verdrag. Dus voel u absoluut vrij om al uw persoonlijke boodschappen te
delen voor het Europa van de toekomst.
Wellicht een grenzeloos verenigd Europa waarbinnen u vanavond - wederom – rechtstreeks en in
no time van Hasselt naar Aken had kunnen sporen. Én weer terug. En daarvoor wens ik u voor
vandaag een hele succesvolle en inspirerende eerste jaarconferentie van ITEM.
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Professor Hildegard Schneider
Gouverneur Bovens,
Mevrouw Monfret,
Dames en heren,
Tempus fugit! De tijd vliegt. Het is alweer een jaar geleden dat we velen van u mochten
verwelkomen op de eerste internationale kick-off conferentie van ITEM. Deze maand was het
precies twee jaar geleden dat de provinciale vergadering in deze zaal voor de financiële bijdrage
aan de totstandkoming van ITEM stemde, het Instituut voor Transnationale en Euregionale
grensoverschrijdende samenwerking en Mobiliteit. Het voelt als gisteren. Maar als ik terugkijk op
het afgelopen jaar en alle activiteiten die we hebben georganiseerd, het onderzoek dat wij
hebben gedaan en de verslagen die wij hebben geschreven, lijkt het wel alsof ITEM al jaren
bestaat.
Tijdens de twee jaar sinds in deze kamer die positieve beslissing viel, hebben wij, mijn collega's
van de diverse faculteiten van de Universiteit Maastricht en ik, geprobeerd om samen met onze
vele externe partners vorm te geven aan een project dat aanvankelijk slechts een idee was binnen
een business case. Wij zijn nog steeds dankbaar voor het vertrouwen dat de provincie, de
universiteit en al onze andere partners in ons hebben gesteld door ons dit nieuwe instituut te
laten opzetten.
Ik ben ook erg blij dat zovelen gevolg hebben gegeven aan onze oproep naar Maastricht te komen
en deze tweede jaarlijkse conferentie bij te wonen. Het bewijst de levendige interesse in de
resultaten van de studies en de activiteiten die wij al kunnen presenteren, maar ook de
bereidheid van uw kant met ons in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen voor urgente
problemen.
Het is mijn oprechte overtuiging dat initiatieven als dit vandaag de dag meer dan ooit nodig zijn
om het Europese project levend te houden. In juni dit jaar beleefde ik, en ik weet: vele anderen
met mij, één van de zwartste dagen in de geschiedenis van de Europese Unie. Ik werd heel vroeg
in de ochtend wakker aan de rand van de Bodensee, waar ik deelnam aan een internationale
conferentie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Universiteit van Konstanz. De
avond ervoor, tijdens het diner, hadden we een behoorlijk geanimeerd gesprek gehad over de
mogelijke uitkomst van het referendum in het Verenigd Koninkrijk. De meeste van mijn collega's
waren zeer optimistisch en vertelden me dat ik niet ongerust hoefde te zijn: de Britten zouden
uiteindelijk stemmen voor blijven in de Europese Unie. Ik was zelf sceptischer maar luisterde met
toenemende hoop naar de bemoedigende woorden van mijn disgenoten. Hierdoor ben ik in een
optimistische stemming naar bed gegaan. Die stemming sloeg compleet om toen ik in de vroege
ochtend het uiteindelijke resultaat van het referendum vernam. Vorig jaar herinnerde Herwig
Verschueren ons eraan dat het nog maar 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog het leven
van zo velen verwoestte, net over de grens in België. In 2018 herdenken wij het einde van de
Eerste Wereldoorlog. Wij vieren dan hopelijk ook de 60e verjaardag van het Verdrag tot
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oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, de EEG. En we vieren, vooral hier in deze
stad en in dit gebouw, dat het op 1 November 2018 25 jaar geleden is dat het Verdrag van
Maastricht, het Verdrag betreffende de Europese Unie, in werking trad. Theo Bovens heeft al
genoemd dat de feestelijkheden ter gelegenheid van het Verdrag van Maastricht volgende maand
op 9 december beginnen. Voor mij, als Europees advocaat, geboren na de Tweede Wereldoorlog,
is het bestaan van de Europese Unie altijd nauw verbonden geweest met een gevoel van
bevoorrechting te mogen wonen in een deel van de wereld waar vrede en welvaart als normaal
en onbetwistbaar worden beschouwd. Het Europese integratieproces met het Verdrag van
Maastricht en de interne markt met een ruimte zonder binnengrenzen waarin Europese burgers
vrijelijk kunnen reizen en werken is voor mij altijd een van de belangrijkste verwezenlijkingen
geweest van de naoorlogse generaties. Ik kan nog steeds niet geloven dat een meerderheid van
de bevolking van het Verenigd Koninkrijk deze prestatie niet belangrijk genoeg vindt om binnen
de Europese Unie te blijven. Zelfs in dit land denken sommigen serieus na over een mogelijke
NEXIT. Waarom is dit nog steeds het geval? En wat kunnen we doen tegen deze populistische
bewegingen?
Waarom denk ik dat een instituut als ITEM, naast vele andere instituten en centra die werken aan
grensgebieden of de problemen van het vrije verkeer mee proberen op te lossen, van het grootste
belang is? Wij hebben de verantwoordelijkheid om de burgers van Europa te wijzen op de vele
voordelen van een interne markt voor hun dagelijks leven en we moeten ons uiterste best doen
diegenen die over de grenzen heen willen werken te helpen en niet te confronteren met, soms
zelfs toenemende, problemen en bureaucratische hindernissen. Het is onze plicht - en met "onze"
bedoel ik ons allen: wetenschappers én ambtenaren, in dienst van de lidstaten maar ook
werkzaam in Brussel - mensen te helpen gebruik te maken van hun rechten als Europese burgers.
Zorg ervoor, alstublieft, dat u weer de geest krijgt, de geest van de jaren tachtig en negentig, toen
we allemaal samenwerkten aan de totstandkoming van de interne markt.
Voor mij, als advocaat van de Europese Unie, maar ook als burger van deze Europese Unie die een
verenigd Europa als essentieel beschouwt voor vrede en welvaart, niet alleen in Europa maar ook
op een grotere, internationalere schaal, is het feit dat deze Unie nu zo onder druk staat en schudt
op haar grondvesten zeer moeilijk te aanvaarden en een uitdaging om met alle middelen
tegemoet te treden. Met ITEM hopen wij, tenminste in deze regio, te kunnen bijdragen aan
betere voorwaarden voor grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit. Wij hopen dat onze
ervaring inspirerend mag zijn voor andere regio's. Wij willen bijdragen en deelnemen aan
internationale netwerken van andere organisaties en instellingen met gemeenschappelijke
doelstellingen. De uitwisseling van best practices, trainingen en conferenties zoals deze zullen
hopelijk bijdragen aan een betere beheersing van de meest urgente knelpunten in de nabije
toekomst.
Het is mijn oprechte wens dat wij u in 2018, wanneer we in Maastricht de 25e verjaardag van het
Verdrag betreffende de Europese Unie en de 60ste verjaardag van de Europese Economische
Gemeenschap vieren en tevens de Tweede Wereldoorlog herdenken, onze bijdragen kunnen
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voorleggen tot betere grensoverschrijdende samenwerking in deze Euregio en hopelijk ook in de
Europese Unie als geheel. Wij hebben uw hulp nodig om dit doel te bereiken en ik hoop dan ook
dat in de komende jaren vele vruchtbare samenwerkingen en gemeenschappelijke initiatieven
zullen ontspruiten, aan deze grenzen en eroverheen. Dank u wel voor uw komst naar Maastricht
en voor uw steun aan ons instituut gedurende de afgelopen jaren. Ik wens u interessante
gedachtewisselingen en discussies op deze grensoever van de Maas.

Mevrouw Agnes Monfret
De grens is de plaats waar men Europa, of het gebrek daaraan, het beste kan voelen. Terwijl
Europa en grensoverschrijdende samenwerking al vele jaren bestaan, was het slechts 26 jaar
geleden dat het Interreg-initiatief gelanceerd werd. Nu is het moment om te inventariseren wat
nog steeds in de grensregio’s speelt.
Alhoewel Interreg 26 jaar geleden gestart is, is de financiering redelijk bescheiden gebleven met
10 miljard euro in de laatste twee programmaperiodes. Dat is minder dan 3% van het EU budget
voor cohesiebeleid. Desalniettemin is Interreg in veel grensgebieden de enige vorm van publieke
financiering die overgebleven is na de economische crisis.
Interreg bestaat uit drie verschillende onderdelen: het grensoverschrijdende deel bestaande uit
60 programma’s, het transnationale deel beschikbaar voor grotere gebieden, en vier
interregionale programma’s. In Nederland zijn er 11 Interreg programma’s waarbij in totaal
2,9 miljard euro aan financiering beschikbaar is gemaakt. Nationale cofinanciering is een
belangrijke component van de Interreg-programma’s waaraan Nederland deelneemt. Dit komt
overeen met de logica van regionale ontwikkeling, welke ernaar streeft regio’s te ondersteunen
opdat deze uiteindelijk hun eigen verdere ontwikkeling kunnen ondersteunen. In het financiële
raamwerk voor de periode 2014-2020 staat slimme, duurzame en inclusieve groei centraal. De in
Nederland gekozen programma’s hebben een duidelijke focus op slimme en duurzame groei.
Wat cruciaal is voor een publieke administratie, is transparant te zijn en rekenschap te nemen
voor uitgevoerde handelingen. Waar beginnen we? Wat voor veranderingen willen we realiseren?
Hoe meten we de impact van onze actie? Transparantie en rekenschap zijn van groot belang voor
de Europese Commissie omdat zij als publieke instelling verantwoordelijk is voor het gebruik van
het geld van de belastingbetalers. In december 2015 is er een open data platform gelanceerd
waarop voor ieder van de Europese structuur- en investeringsfondsen, inclusief de Interregprogramma’s, doelen gepubliceerd worden. Geleidelijk zal ook melding gemaakt worden van de
status van elk van deze doelen. Burgers zullen hiermee de output en de resultaten van
programma’s kunnen volgen en hierop kunnen reageren. Inspraak zal in groeiende mate van
belang zijn. Het platform zal uitgebreid worden naarmate haar implementatie voltrokken wordt.
We moeten verantwoording nemen voor wat we doen en moeten ook niet vergeten trots te zijn
op wat we bereiken.
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Zo heeft de Commissie bijvoorbeeld een inventarisatie van obstakels in grensregio’s uitgevoerd.
Hierbij bleken juridische en administratieve obstakels, sociale zekerheid, openbaar vervoer,
planning van beleid, handel en industrie de belangrijkste domeinen te zijn om op te focussen met
als doel het leven van personen die bij grenzen wonen te vereenvoudigen. Deze inventarisatie
ging gepaard met een publieke consultatie en workshops met stakeholders. Hieruit
onderbouwden dat juridische en administratieve barrières het belangrijkst zijn, gevolgd door
talen, mobiliteit en transport.
Deze barrières voorkomen cohesie en verdere integratie, beperken het economische potentieel
van de regio’s en de reduceren de impact van financiering. Een eerste stap om tot verbeteringen
te komen is documentatie. Als een obstakel niet helder in kaart gebracht is, kan het niet
aangepakt worden. De Commissie beoogt in 2017 een communicatie uit te vaardigen om een
overzicht te verschaffen van het werk dat tot dusver gedaan is en aanbevelingen te doen om deze
problemen op te lossen. De voortgang op dit gebied kan online gevolgd worden.
Met zicht op het begeleiden van toekomstige financiering heeft de Commissie tevens een studie
in opdracht gegeven om grensbehoeften te onderzoeken, met een focus op kansen zowel als
obstakels. De studie is uniek aangezien er een beperkte hoeveelheid grensoverschrijdende data is.
Deze studie is een eerste stap tot het vergelijken van relatieve grensbehoeften bij de
binnengrenzen van de EU. Het is niet verrassend dat culturele obstakels, alsook juridische en
administratieve barrières hoog staan op de lijst van obstakels die aangepakt dienen te worden. De
uiteindelijke resultaten van deze lopende zijn online beschikbaar op http://europa.eu/!gb63XQ.

ITEM: een jaar na de openingsconferentie
Simone van Trier in gesprek met professor Schneider en professor Bollen Vandenboorn

Een jaar na de start van ITEM gaat het fantastisch met het instituut. Professor Bollen dankt
iedereen hartelijk voor de input in vorm van casuïstiek, praktijkopdrachten en
onderzoeksopdrachten. In dit eerste jaar zijn niet alleen vragen in de vorm van casuïstiek
beantwoord, maar heeft deze ook geleid tot het stellen van vragen richting het Europese
Parlement, ministeries en Kamercommissies. In 2017 krijgt het uitrollen van de Kennisbank met
betere zichtbaarheid van de casuïstiek bijzondere aandacht opdat niet alleen de terugkoppeling
van casuïstiek transparanter wordt, maar best practices ook zichtbaarder worden voor de
buitenwereld. Daarnaast zal deze Kennisbank de wetenschappelijke achtergrond van
problematiek verhelderen. Uiteraard is de Grenseffectenrapportage ook weer een focuspunt voor
het jaar 2017.
Als wetenschappelijke backbone is ITEM geen frontoffice, maar gaat juist de diepte in met
problemen die de front offices ondervinden en met wederkerende problemen. In deze
samenhang pleit Prof. Schneider ervoor, om in geval van twijfel bij het vormen van regelgeving
een keuze in dubio pro mobilitate te maken; een keuze voor mobiliteit in de praktijk en een
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verminderd denken in het regime van de regels. Europe Calling is hierin een belangrijk initiatief
om regelgevers ertoe te bewegen een bredere visie te aan te nemen en van de focus op hun
eigen landje af te wijken om problemen op te lossen. Een gereedschap dat ITEM ontwikkelt om
regelgevers te assisteren hierin is de ITEM Quick Scan. Door middel van het uitvoeren van de
Quick Scan kunnen grensoverschrijdende effecten van wetsvoorstellen en wetten gevonden
worden. De wetgever wil de grensregio’s immers niet schaden, maar heeft wel een beter
bewustzijn nodig met betrekking tot de grensoverschrijdende problemen. De Quick Scan dient
ertoe mogelijke problemen voor grensregio’s te vinden zodat deze daarna in de diepte
beoordeeld kunnen worden.
Is de grens belemmerend voor een regio? Een macro economische benadering
Professor Cörvers (ITEM / ROA / Universiteit Maastricht)

Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit is van belang om een betere match tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt te creëren. In totaal leidt een gecombineerde arbeidsmarkt tot meer
sollicitanten en meer vacatures. Dit zorgt wederom voor een hogere productiviteit, hoger loon,
hogere arbeidsparticipatie, meer economische groei en een lagere werkloosheid aan weerszijden
van de grens. Een arbeidsmarkt die door een grens verdeeld wordt en een barrière voor de
arbeidsmobiliteit opwerpt leidt daarentegen tot demografische krimp in het grensgebied, welk
een gebied is tot circa 70 km vanaf de grens. Zonder een grens als barrière zou de arbeidspendel
tussen gebieden twintig maal zo groot kunnen zijn, waarbij echter geen rekening wordt gehouden
met het verschil tussen sectoren.
De verdeling van banen binnen Nederland is ongelijk met een concentratie in de Randstad en
minder banen in de grensregio’s. Toch ontwikkelt de werkloosheid van grensregio’s zich volgens
de nationale economie. Dit betekent dat grensregio’s zonder barrières elkaars tekorten en
overschotten op de arbeidsmarkt kunnen compenseren, terwijl negatieve grenseffecten dit juist
verhinderen.
In conclusie heeft de grens een belemmerde invloed op de grensregio. Deze zorgt voor krimp,
zowel een lagere pendel en als een lagere migratie dan mogelijk zou kunnen zijn en een hogere
werkloosheid. Het verminderen van de grenseffecten schept kansen voor een betere werking op
de euregionale arbeidsmarkt. Gelukkig is er ITEM om naar concrete oplossingen te zoeken om
belemmeringen op te lossen.
Demografische en sociologische ontwikkelingen in Limburg en de Euregio
Dr. Reverda (ITEM/NEIMED/Lector Zuyd Hogeschool)

De wereldbevolking zal voorlopig doorgroeien, maar Europa vormt hierop een uitzondering; het
bevolkingsaantal in Europa zal afnemen. Met tevens een hoge mate van vergrijzing zullen er in de
toekomst een groot aantal personen uit de werkende bevolking verdwijnen. Om de
arbeidsproductiviteit op peil te kunnen houden zal Europa 60-70 miljoen extra personen nodig
hebben. Ook in Nederland is verandering in bevolkingsaantal niet gelijkmatig. De huidige
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krimpende gebieden, Zuid-Limburg, Groningen en Zeeuws Vlaanderen, zullen wat uitbreiden.
Voor Zuid-Limburg geldt dat aan de andere kant van de grens, in Aken, Luik en Belgisch Limburg,
een tegenovergestelde trend heerst met een groeiende bevolking, terwijl in de eigen steden een
afname van 40-50 duizend mensen te verwachten is.
Zuid-Limburg staat niet alleen een demografische, maar ook een sociologische opgave te wachten
met een misleidende ontwikkeling van een werkloosheidscijfer dat afneemt, terwijl deze mensen
geen werk vinden maar met pensioen gaan. Deze sociaal economische opgave is tevens vertaald
in de agenda van de provincie.
Om de problemen aan te pakken is het nodig dat de Euregio Maas-Rijn een samenleving wordt, en
niet, zoals nu het geval is, een op een kaart getekend construct. De regio’s van elkaar afhankelijk
stellen helpt niet bij het vormen van een samenleving. De motivering voor samenwerking moet
verschuiven van het zien van de ander als oplossing voor je eigen problemen naar een
daadwerkelijke samenwerking. Het opstarten van zichtbare projecten en metropool denken kan
helpen bij het verschuiven van de focus. Het concept van Eutropolis (als de euregiostad met 4
miljoen inwoners) moet gebruikt worden in plaats van alleen vastgesteld. Een indicator hiervoor
zou een gemeenschappelijk voetbalelftal kunnen zijn. Andere voorbeelden van
oplossingsrichtingen zijn een uitwisseling van studenten en personeel tussen de acht
wetenschappelijke instituten in de Euregio of een gemeenschappelijke onderzoeksagenda.
Tot slot, stelt u zich het effect voor op de sociologie in de euregio wanneer een Eutropolisvoetbalelftal tegen Real Madrid zou spelen – en wint.
ITEM’s grenseffectenrapportage 2016
Ontgrenzer dhr. Unfried (ITEM)

Een van de taken van ITEM is het opstellen van een jaarlijkse grenseffectenrapportage. ITEM
neemt hierin wetgeving mee die via een Quick Scan, welke momenteel ontwikkeld wordt,
relevant blijkt voor de grensoverschrijdende situatie. Dit jaar zijn de onderwerpen aangedragen
door verschillende instanties en personen die nauw verbonden zijn aan de grensproblematiek.
Van ongeveer 50 aangedragen onderwerpen zijn er 10 gekozen voor nader onderzoek en opname
in de ITEM Grenseffectenrapportage 2016, met een focus up arbeidsmobiliteit vanuit het
perspectief van (potentiële) grensarbeiders.
Er zijn meer verschillende instrumenten die grenseffecten meten van een aantal verschillende
instanties. Voorbeelden zijn de Europese Commissie die ex ante effectenbeoordelingen van
regelgeving uitvoert of de Nederlandse overheid, die voornemens is grenseffecten beter mee te
nemen in haar wetgevingsprocedure.
Het doel van de grenseffectenrapportage is problematiek zichtbaar te maken en aan te kunnen
dragen bij de instanties in de grensregio’s, bij de nationale en regionale wetgevers en de Europese
Commissie. Immers is het voor deze instanties moeilijk alle factoren voor mogelijke grenseffecten
zelf te beoordelen doordat deze gedeeltelijk met een groot aan grensgebieden rekening moeten
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houden en niet van het verwacht kan worden de expertise in huis te hebben om de effecten op
grensregio te kunnen beoordelen.
De onderzoeken zijn gedeeltelijk ex ante uitgevoerd – d.w.z. onderzoek naar mogelijke effecten
van voorgestelde wetgeving, en gedeeltelijk ex post – d.w.z. onderzoek naar daadwerkelijke
effecten van in kracht getreden wetgeving. Het is van groot belang zich te realiseren dat niet
alleen de wetgeving van belang is bij het bepalen van effecten van diezelfde wetgeving, maar ook
de bestuurlijke praktijk. Dit is vooral een opvallende conclusie uit het dossier Erkenning van
Kwalificaties, waarin de bestuurlijke praktijk een groter obstakel blijkt dan de Europese richtlijn of
de implementatie daarvan.
Om een goede inschatting te maken van (potentiële) effecten voor grensgebieden, was het van
belang het grensgebied voor ieder dossier apart te definiëren. De Euregio’s overlappen vaak, wat
vooral zichtbaar is bij de INTERREG programma’s. De rapportages zijn opgesteld vanuit een
euregionaal en Europees perspectief in plaats van een regionaal of nationaal perspectief om
effecten in een breder perspectief te beoordelen.
De effecten die in de rapportage besproken worden betreffen verschillende punten:
Doelstellingen en beginselen van Europese integratie
Sociaalecomische ontwikkeling / duurzame ontwikkeling van de Euregio
Euregionale cohesie en invloed op grensoverschrijdende bestuursstructuren
De focus van de Grenseffectenrapportage 2016 ligt veelal op het eerste punt met het perspectief
van de Europese burger die gebruik wil maken van het vrije verkeer op een basis van nondiscriminatie op het oog. Het is echter vaak moeizaam deze effecten te vertalen naar
economische gevolgen, mede doordat harde data lastig of niet verkrijgbaar is. De gebruikte
methode voor de grenseffectenrapportage 2016, was best practices en normen vast te stellen en
de wetgeving vervolgens via indicatoren te beoordelen.

Panel
Met Ontgrenzer dhr. Unfried (ITEM), dhr. Peyrony (MOT, Frankrijk), dr. Soares
(Centre for Cross Border Studies, Noord -Ierland) en mevr. Thevenet (Euro instituut,
Duitsland)

Vraag van dhr. Unfried aan Dr. Soares; Is er een grenseffectenbeoordeling uitge voerd ten
aanzien van BREXIT?
In de afgelopen tijd is er veel gepraat over op bewijsmateriaal gebaseerd beleid. Voor het
referendum is er een effectenbeoordeling uitgevoerd waar het Centre for Cross Border Studies bij
betrokken was. De conclusie uit deze beoordeling was dat het verlaten van de EU een negatieve
impact zou hebben, baserend op overweldigende bewijzen. De politieke wil vertegenwoordigde
echter een ander standpunt en riep op experts en media te negeren. De voorgaande regering
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onder leiding van David Cameron hebben een evaluatie van de verdeling van competenties van de
EU en het Verenigd Koninkrijk doorgevoerd waarin de vraag centraal stond of het Europese beleid
voordelig is voor het Verenigd Koninkrijk. Uit dit duizenden pagina’s lange rapport bleek dat het
Europese beleid in zijn geheel gunstig was voor het Verenigd Koninkrijk. Deze rapporten werden
echter niet ver verspreid in de regering, met als gevolg dat men actief naar een rapport moest
vragen om van deze conclusie kennis te nemen. Concluderend kan gezegd worden dat er een
effectenbeoordeling is uitgevoerd die een negatieve impact voor het Verenigd Koninkrijk
voorspeld en een nog negatievere impact voor de grensregio’s. Dit was voor het referendum
bekend, maar werd genegeerd.
Vraag van dhr. Unfried aan dhr. Peyrony: “is de grensoverschrijdende samenwerking in
gevaar?”
De open grens is niet direct in gevaar, maar BREXIT is een levend voorbeeld wat er kan gebeuren
met de open grenzen als men niet voor dergelijke ontwikkelingen waakt. Het MOT is vooral
actief in de in de Franse grensregio’s, waar grenseffectenbeoordelingen amper doorgevoerd
worden. Er worden door de nationale wetgever wel ex-ante effectenbeoordelingen uitgevoerd,
maar deze worden niet breed uitgedragen. MOT is actief langs procedurele weg: sommige
parlementariërs vertegenwoordigen grensgebieden en kunnen uit naam van die grensgebieden
amendementen indienen op bestaande wetgeving . Ex-post beoordelingen zijn belangrijker voor
MOT om obstakels bottom-up op meerdere niveaus te overwinnen. Veel hindernissen
(bijvoorbeeld administratieve) worden lokaal geslecht; MOT draagt bij aan de verspreiding van
good practices en rapporteert aan de hoogste niveaus (nationaal en Europees) over obstakels
waarvoor geen lokale oplossing beschikbaar is. Op nationaal niveau dienen ministeries de
wetgeving in de gaten te houden en haar te veranderen waar nodig. Overeenkomsten met de
buurlanden kunnen eveneens nodig zijn. Hetzelfde geldt op Europees niveau: effectbeoordelingen
dienen ook de grensoverschrijdende dimensie mee te nemen. Hiervoor zijn betere
grensoverschrijdende gegevens nodig (DG REGIO heeft zojuist een oproep gedaan voor projecten
op dit gebied), maar ook een kwalitatief proces (rol van DG REGIO en CvdR).
Vraag van dhr. Unfried aan mevr. Thevenet: “zou een grenseffectenbeoordeling zinvol zijn
voor de grensregio van het Euro Instituut?”
Ja, zeker. Toen wij samen met het CCBS aan de Impact Assessment Toolkit werkten, heeft het
Euro Instituut geprobeerd het concept van een testfase en een geselecteerde Europese Richtlijn
te introduceren bij de grenseffectenbeoordeling van projecten in de Frans-Duitse grensregio,
maar de wil en openheid van geest bleken onvoldoende aanwezig om succes te garanderen. Aan
Duitse kant zag men wel voordelen in het uitvoeren van een dergelijke toetsing, maar voor
Frankrijk bleek dit concept nog te nieuw. Desondanks lijkt er nu verandering in de situatie te
komen!
Het Euro Instituut voert ex-post beoordelingen uit wanneer aan de praktische kant problematiek
boven tafel komt en draagt bij aan het vinden van een oplossing. Samenwerking met overheden,
instituties en andere spelers is van groot belang en voortdurend in ontwikkeling. Om
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daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen en grip te krijgen op de impact van (Europese)
wetgeving, is het noodzakelijk expertise aan te dragen in Brussel. Samenwerking is zeer belangrijk
om dit ook op effectieve wijze te doen.
Het uitvoeren van een grenseffectenbeoordeling in de eigen grensregio van het Instituut stuit op
veel problemen, waaronder een gebrek aan middelen voor de tijdrovende taak de dossiers te
bewerken. Een voorwaarde is ook: gezamenlijke politieke wil aan beide zijden van de grens.
Desalniettemin zou het Instituut een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek als lid van een
partnerschap, door zijn netwerk en expertise beschikbaar te stellen.
Vraag van Dhr. Unfried aan Dhr. Soares; Wat is de momentele focus van het Instituut?
Het Centre for Cross Border Studies monitort op dit moment vooral zaken rondom BREXIT.
Ondanks dat deze nog niet officieel is, maar vooralsnog de nasleep van de uitkomst van het
referendum, is het van groot belang in kaart te brengen wat de gevolgen zullen zijn van de BREXIT
in grensoverschrijdende zin. Noord-Ierland zal als gevolg van de BREXIT niet meer alleen aan de
grens met Ierland liggen, maar van Ierland gescheiden worden door een EU-buitengrens. Dit
vormt tevens een probleem voor Ierland. Daarnaast moet men ook het vredesproces in NoordIerland en eventuele gevolgen van een BREXIT in dit opzicht in het achterhoofd houden. Het is
waarschijnlijk dat de behoefte aan grensoverschrijdende samenwerking na BREXIT groter gaat
worden.
Vraag van dhr. Unfried aan dhr. Peyrony: “zijn er in uw optiek EU-programma's die een rol
zouden kunnen spelen in een Grenseffectenrapportage?”
Wij zijn getuige van een belangrijke fase in de ontwikkeling van grensoverschrijdende
samenwerking in de EU, met het grensoverschrijdend onderzoek waartoe de Commissie het
initiatief heeft genomen, alsmede de follow-up van het Luxemburgse voorzitterschap gericht op
het vraagstuk van de obstakels. Er is nu brede erkenning dat we niet alleen de INTERREGprogramma's nodig hebben maar ook: gemeenschappelijke kennis van het grensgebied in de
vorm van gegevens; een gemeenschappelijke visie op de toekomst van het grensgebied (strategie)
ondersteund door goed, duurzaam bestuur (de Euroregio's of equivalenten) en door organisaties
met technische hulpbronnen (Euro-instituties of equivalenten). Het enige dat we nu nog moeten
doen is projecten initiëren en samenwerken om de expertise waarover wij (WVEG, MOT, ITEM en
Euro-instituties) beschikken ook daadwerkelijk in te zetten. De grootste uitdaging zijn niet de
juridische obstakels, want die kunnen altijd worden weggenomen wanneer de wil daartoe
bestaat. De grootste uitdaging zijn politieke en culturele belemmeringen.
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Grensoverschrijdende samenwerking: Onderzoek naar INTERREG-programma’s aan
de Nederlandse grens
Dr. Mariska van der Giessen (ITEM/Fontys Hogescholen, Lectoraat Fontys CrossingBorders)

Het dossier betreffende het onderzoek naar INTERREG-programma’s aan de Nederlandse grens
onderzoekt de gevolgen van de Verordening (EU) 1303/2013 en (EU) 1299/2013 op het INTERREG
A programma.
Dit dossier bestrijkt drie gebieden: Vlaanderen-Nederland, Deutschland-Nederland en de Euregio
Maas-Rijn. Van de drie onderzoeksvragen die aan het onderzoek ten grondslag liggen, is de
belangrijkste de vraag naar het verschil in de uitvoering van het INTERREG V A programma in
vergelijking met de vorige periode van het programma. De momentele stand van zaken wordt ook
besproken en tot slot wordt onderzocht wat de mogelijke oorzaken zijn voor het negatieve imago
van het INTERREG programma. Het onderzoek is gedaan door middel van interviews, waarbij in
ieder programmagebied minimaal twee interviews zijn afgenomen – minimaal één persoon op
programmaniveau en minimaal één persoon op projectniveau.
De stand van zaken 2,5 jaar na start van de programmagebieden laat zien dat het INTERREGgebied Deutschland-Nederland een pionier is in het goedkeuren van projecten. De interesse voor
de programma’s is groot en alle drie programmagebieden liggen op schema, met nog een groot
aantal projecten in een voorbereidende fase. Het valt op dat bijna alle lead partners binnen
INTERREG V ook partner zijn geweest binnen het INTERREG IV programma. Dit kan men zowel
positief als negatief beoordelen, maar het is hoe dan ook voordelig dat de lead partners een
goede inschatting kunnen maken wat op hen af komt en het programma met een bepaalde mate
van ervaring ingaan.
De belangrijkste verschillen tussen INTERREG V en haar voorganger is een wezenlijke
vereenvoudiging in de procedure voor projectaanvragen door bijvoorbeeld digitalisering. De
procedures verschillen verder tussen de programmagebieden. Daarnaast is de afwikkeling van de
projecten vergemakkelijkt door controlemechanismen te verminderen en meer
verantwoordelijkheid bij de projectdragers neer te leggen. Bij de interviews werd duidelijk dat de
EU-verordeningen door programma’s soms verschillend geïnterpreteerd worden waardoor
INTERREG gebieden zichzelf soms striktere eisen opleggen dan nodig zou zijn.
Het is lastig vast te stellen waarop het negatieve imago van INTERREG precies berust. Uit de
interviews kunnen uiteindelijk alleen inschattingen gemaakt worden waarop het negatieve imago
zou kunnen berusten. Een mogelijkheid is dat de administratieve lasten van het vorige
programma gevoelsmatig naar het volgende programma worden doorgetrokken.
Al met al zijn de programma’s goed op schema en zijn de regels door de nieuwe richtlijnen
versoepeld. Echter is dit niet overal even merkbaar doordat niet in alle gebieden de maximale
potentie van de vereenvoudiging wordt benut. Uiteraard moet hierbij vermeld worden dat de
programma’s met een goede reden hoge eisen stellen aan projecten, immers worden openbare
middelen beschikbaar gesteld.
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Vragen uit het publiek:
Vraag 1. Gezien alle lead partners van INTERREG V reeds ervaring hadden als partner in INTERREG
IV, duidt dit niet juist op een te hoge drempel of dat de gestelde eisen toch nog steeds te hoog
zijn?
Antwoord, Dr. van der Giessen (ITEM/Fontys): Men kan deze observatie inderdaad negatief
uitleggen. Echter komen er ook nieuwe spelers bij in de vorm van nieuwe partners die eventueel
in een volgend programma of project als lead partner zouden kunnen optreden met een bepaalde
mate van ervaring betreffende de INTERREG-aanvraag.

Vraag 2. Wie zou de aanspreekpartner zijn om de programma’s te vergemakkelijken: de partners,
of de Provincie Limburg en NRW?
Antwoord, Dr. van der Giessen (ITEM/Fontys): Alle deelnemende partijen zijn mogelijke
aanspreekpartners om de programma’s te verbeteren of makkelijker te maken, waar zowel de
partners als de regionale overheden bij horen.

Impact van het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland
Prof. Prokisch (Universiteit Maastricht)

Professor Prokisch is zelf grensarbeider en kent de grensproblematiek uit eigen ervaring. De
problemen qua belastingen zijn niet onoverkoombaar en zouden opgelost kunnen worden. Het
nieuwe belastingverdrag tracht oplossingen te bieden, maar op dit moment is het nog moeilijk
een oordeel te vellen over het verdrag. Immers is het Belastingverdrag Nederland-Duitsland nog
erg nieuw, is er sprake van een transitieperiode en zijn er nog geen statistieken beschikbaar. De
effecten die besproken worden zijn daardoor niet meer dan prognoses, gebaseerd op tekstuele
interpretatie en gevoelsmatig verschil.
In het verdrag zijn geen definities opgenomen. Dit is mede problematisch doordat de voorheen
gebruikte termen niet meer voldoen aan de werkelijkheid. Vroeger was een ‘grenswerker’ een
persoon die aan een kant van de grens woont, en aan de andere kan van de grens werkt.
Tegenwoordig is lastiger doordat personen bijvoorbeeld ook wel in eenzelfde week twee dagen
hun werk op kantoor kunnen uitvoeren, twee dagen thuiswerken en de vijfde dag in Zwitserland.
Voordat het Verdrag besproken kan worden is het van belang zich er bewust van te zijn dat
effecten niet alleen direct uit het Verdrag voortkomen, maar ook uit wijzigingen in het nationale
recht.
De financiële effecten van het Belastingverdrag zijn tot dusver amper vast te stellen. De juridische
kant is beter te beoordelen. Hierbij staat centraal of er meer rechtszekerheid ontstaat door de
toepassing van het nieuwe Verdrag. Dat er voor een nieuw Belastingverdrag gekozen is in plaats
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van voor een protocol bij het oude Verdrag wijst erop dat men het niet meer eens was met
passages uit het Verdrag. Echter zijn na lezen van het nieuwe Belastingverdrag nog steeds punten
onduidelijk en zal jurisprudentie voor duidelijkheid moeten zorgen. Tevens zijn niet alle bekende
problemen van het oude Verdrag aangesproken of gewijzigd. Een aantal typische grensregionale
problematieken zijn geen onderdeel van het Belastingverdrag. In Nederland is de
grensproblematiek een belangrijk punt op de agenda, maar een land zo groot als Duitsland heeft
veel grenzen de federale politiek lijkt ver weg uit zicht van NRW.
Betreffende werknemers is het om te beginnen al lastig te bepalen op hoeveel mensen de
wijzigingen van toepassingen zullen zijn. Niemand weet hoeveel grensarbeiders er precies zijn en
schattingen verschillen in hoge mate. Men weet dat er meer grenspendel is vanuit Duitsland dan
vanuit Nederland en er een aflopende trend is, maar waarom dit het geval is, is wederom niet
bekend.
Voor personeel van de scheeps- en luchtvaart werd veranderd in welk land inkomstenbelasting
betaald dient te worden. Het oude verdrag bepaalde het toepasselijke belastingstelsel aan de
hand van de plaats van vestiging van de werkgever, terwijl deze bepaling bij het nieuwe
Belastingverdrag aan de hand van de woonplaats van de belastingbetaler plaatsvindt. Voor in
Nederland woonachtig personeel zou dit een hogere belasting betekenen. Door lobbyactiviteiten
werd deze wijziging al na enkele weken teruggedraaid.
De grootste problematiek van het Belastingverdrag draait om pensioenen. Personen die in
Duitsland wonen en uit Nederland een hoog pensioen ontvangen betaalden onder het oude
Verdrag in Duitsland belasting over het pensioen. Het nieuwe Belastingverdrag voorziet dat het
afhankelijke dat het pensioenbedrag bepaalt waar belasting betaalt dient te worden. Door
lobbyactiviteiten is er uiteindelijk voor gezorgd dat er een overgangsregeling voor deze groep
getroffen is.
Concluderend zijn er een aantal kleine veranderingen tegenover de voorgaande situatie die tot
verbeteringen in de situatie leiden. Echter werden veel problematieken niet besproken, zoals de
problemen rondom vrachtwagenchauffeurs, détachering, nadelen van de beperkte
belastingplicht, de verplichting tot het afgeven van een belastingaangifte in meerdere landen en
de nadelen van hooggeschoolden die in meerdere landen werken. Het is daarnaast twijfelachtig
of de compensatiemaatregel noodzakelijk was. In Duitsland roepen stemmen om een
gelijksoortige regeling, maar deze is eigenlijk geheel overbodig en zorgt voor rechtsonzekerheid.
Vragen uit het publiek:
Vraag 1. Denkt u dat men geen rekening heeft gehouden met grenswerkers doordat de
onderwerpen niet ter discussie werden gebracht of door het karakter van de onderhandelingen
gezien deze Engelstalig waren?
Antwoord, Prof. Prokisch: De onderhandelingen waren Engelstalig, maar de tekstversies van het
Belastingverdrag zijn Duits en Nederland. Daardoor zijn er uiteraard wel vertaalfouten.
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Op het gebied van belastingen wordt er niet veel naar de problematiek van grensregio’s en
grenswerkers gekeken. Door invloed op de politiek uit te oefenen moeten regionale
problematieken meer op de agenda geplaatst worden.
Toevoeging uit het publiek: Vanuit het perspectief van het Nederlandse ministerie is de
grensproblematiek het belangrijkste aspect in de discussie rondom het Belastingverdrag. Dit is ook
terug te vinden in de Memorie van Toelichting, waarin ook de problemen van gepensioneerden
alle aandacht hebben gehad. Belastingverdragen zijn grotendeels gebaseerd op internationale
maatstaven, bijvoorbeeld het OESO-modelverdrag waarin tevens de definities zijn uitgewerkt. Het
onderhandelingsproces dat ten grondslag ligt aan een Belastingverdrag zoals het onderhavige
betekent dat je niet alle wenselijke punten kunt verwezenlijken. Duitsland heeft meer buurlanden
(9), moet met al deze buurlanden rekening houden en daar tevens een lijn in aanhouden. Door
deze omstandigheden was het Belastingverdrag zoals het getekend is, het best mogelijke verdrag.
Hoewel het belang van de Duitse zijde anders was, stond voor Nederland de grensarbeider in de
voorgrond en heeft deze vertegenwoordigd in de onderhandelingen.
Antwoord, Prof. Prokisch: Het is duidelijk dat voor Nederland de situatie van de grensarbeiders
een grote rol heeft gespeeld. Het internationale model is niet gemaakt op regionale
problematieken en situaties. Vanuit Limburgs perspectief is het niet nuttig om het OESO-model te
volgen. Het is meer van belang te kijken welke problemen er in de regio heersen en op deze
problematieken in te gaan. Verder heeft Duitsland een speciaal verdrag met België, welk niet
aansluit op de verdragen van beide landen met Nederland. Er moet meer aandacht zijn voor
Euregionale problemen. Daarnaast is de focus op werknemers niet voldoende omdat bijvoorbeeld
ook het MKB extra aandacht behoeft bij het opstellen van regels voor belastingen in
grensoverschrijdende situaties.

Vraag 2: Waarom moeten voormalige grensarbeiders met een pensioen van meer dan € 15.000
vanuit Nederland, Nederlandse belasting betalen over dat pensioen?
Toelichting uit het publiek: Deze grens is bepaald om administratieve lasten van
gepensioneerden te voorkomen. Hiermee wordt niet opgelost da in twee landen belastingaangifte
gedaan moet worden. Het Parlement heeft voorafgaand aan het onderhandelingsproces geëist
dat Nederland heffingsrecht claimt over het eigen pensioen. Met deze opdracht zijn de
onderhandelaar het proces dus ingegaan. Daarnaast is de belastingdruk voor deze pensioenen nog
steeds niet hoog met een percentage onder de 10%.
Toelichting uit het publiek: Het Belastingverdrag is getekend en werd vervolgens zeer intensief
bediscussieerd. Uit deze discussies volgt dat de compensaties aan weerszijden van de grens niet
gelijk zijn. In gevolg daarvan heerst er geen gelijkheid op straat én op de werkvloer voor
grenswerkers.
Antwoord, Prof. Prokisch: Dit is inderdaad correct. Maar, je gaat toch in een ander land werken
omdat je dat attractief vind? Landen zouden je daarvoor niet moeten compenseren.
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Erkenning van beroepskwalificaties
Prof. dr. Hildegard Schneider en mevr. Kortese, LL.M.

Prof. Schneider
De erkenning van beroepskwalificaties is al meer dan 55 jaar een EU-bevoegdheid. Wanneer er
over erkenning van beroepskwalificaties gesproken wordt, betreft dit altijd gereglementeerde
beroepen en uitdrukkelijke niet de academische erkenning, welke een bevoegdheid van de
lidstaten is. Gereglementeerde beroepen zijn beroepen waarvoor bepaalde vereisten door middel
van regelgeving vastgelegd zijn. Deze regelgeving betreft meestal de beroepsuitoefening en titel,
maar kan ook bijvoorbeeld een omschrijving van de handelingen zijn die een beroepsbeoefenaar
mag verrichten. In de optiek van professor Hildegard zou iedere regelgeving omtrent een beroep
moeten resulteren in de gereglementeerde status van een beroep. Dit zou zelfs het geval moeten
zijn als deze regelgeving enkel het vereiste van het bezitten van een bepaald diploma betreft.
Op Europees niveau wordt de erkenning van beroepskwalificaties geregeld door Richtlijn
2005/36/EG, die een samenvoeging is van de diverse regelingen die gedurende de jaren ontstaan
zijn. Alhoewel het theoretisch een goed idee was om de versplinterde regelgeving samen te
voegen, heeft dit in de praktijk geleid tot een ontoegankelijke en lastig te begrijpen richtlijn.
Een aantal problemen die zich sinds de eerste Europese regelgeving op dit gebied in de jaren ’60
voordoen, zijn nog steeds niet opgelost. In de vroege jaren werden sectorale richtlijnen, gericht
op bepaalde beroepen aangenomen. In de jaren ’80 en ’90 veranderde de aanpak naar het
gebruik van horizontale richtlijnen met een uitgangspunt van wederzijdse erkenning. Door middel
van deze richtlijnen werd een systeem voor erkenning gecreëerd voor beroepen die niet gedekt
werden door de sectorale richtlijnen. De opzet was dat er een aanpassingsstage of andere
compensatie plaats zou vinden wanneer ‘echte’ verschillen tussen kwalificaties zouden bestaan.
In de praktijk is echter in de loop van tijd het uitvoeren van een aanpassingsstage de norm in
plaats van de uitzondering geworden. Ook het samenvoegen van deze regelgeving in Richtlijn
2005/36/EG en het uitgangspunt van wederzijdse erkenning in artikel 13 van de Richtlijn hebben
hier geen verandering in gebracht.
Richtlijn 2005/36/EG heeft nu ook een opvolger: Richtlijn 2013/55/EU. Veel problemen worden
echter ook met deze nieuwe richtlijn niet opgelost. Angst dat beroepsbeoefenaren die in een
ander lidstaat opgeleid zijn missers zouden kunnen begaan, zou geen reden mogen zijn om het
voor deze personen lastiger te maken hun beroep buiten het land van opleiding uit te oefenen.
Mevr. Kortese, LL.M.
Uit de enquête van de Grenseffectenrapportage, de casuïstiek en workshops blijkt dat erkenning
van beroepskwalificatie in praktijk nog niet soepel verloopt. Uit de mapping study van
basisartsen/medisch specialisten, verpleegkundigen, medewerkers kinderopvang en elektriciens
in Nederland, België en Noordrijn-Westfalen volgt dat basisartsen/medisch specialisten een
redelijk zware erkenningsprocedure ondergaan waarbij medisch specialisten veelal dubbel erkend
moeten worden (erkenning van het diploma tot basisarts en medisch specialist), mogelijk bij twee

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM
www.maastrichtuniversity.nl/item

329

Notulen ITEM Jaarconferentie 2016 – 28.10.2016

verschillende autoriteiten. Bij elektriciens valt op dat er in bepaalde bestudeerde gebieden weinig
uniforme informatie beschikbaar is.
Ondanks de bovengenoemde voorbeelden, kan aan de hand van de resultaten van de mapping
study geconcludeerd worden dat de regelgeving van de erkenningsprocedures bij de onderzochte
beroepen en gebieden goede, snelle en efficiënte procedure mogelijk zouden kunnen zijn.
Mogelijke negatieve grenseffecten lijken voort te komen uit praktische zaken zoals bijvoorbeeld
de onzekerheid van de hoogte van kosten, duur van procedures en onvoldoende kwaliteit
informatievoorziening. Uiteindelijk gaat het om een van de vier fundamentele Europese vrijheden
en het is van groot belang dat erkenning van kwalificaties zo soepel mogelijk verloopt.
Prof. Schneider
Om mobiliteit van beroepsbeoefenaren in de grensregio te verhogen, zou het een goed idee zijn
een grensregionale beroepenkaart mogelijk te maken. Voor enkel opleidingen in de grensregio
zou men een fysieke kaart, gelijksoortig met een rijbewijs, kunnen uitgeven. Hiermee zouden
geen extra vereisten gesteld worden aan potentiële grensarbeiders. Daarmee zal het niet meer
nodig voor iedere beroepsbeoefenaar apart te evalueren of deze kwalificeert voor erkenning. De
erkenning van de beroepskwalificatie zal vanuit de opleiding vastgelegd zijn. Immers werkt dit
met rijbewijzen hetzelfde; de opleidingen en kwalificaties zijn verschillend en toch mogen we met
ons rijbewijs overal voertuigen besturen.
In dubio pro mobilitate; denk in het licht van mobiliteit en vrijheid. Indien mogelijk zou men altijd
voor directe en automatische erkenning moeten kiezen. Om dit ideaal na te streven start ITEM
een haalbaarheidsstudie naar een grensregionale beroepenkaart waarmee we hopelijk volgend
jaar al een eerste kaart kunnen laten zien.

Vragen uit het publiek:

Opmerking vanuit het publiek: Het is van groot belang erkenning van kwalificaties goed te
regelen. Men moet echter ook bedenken dat er in Den Haag jarenlang overleg plaatsvindt om vast
te stellen wat voor een kwalificatie precies nodig is. De overstap van dat interne overleg naar de
erkenning van kwalificaties over grenzen heen is erg moeilijk.
Antwoord, Prof. Schneider: Het klopt dat erkenning geen eenvoudig onderwerp is, maar men
moet bedenken dat deze verplichting al meer dan 30 jaar geleden in diverse richtlijnen door de
lidstaten geaccepteerd werd. Daarnaast moet men bedenken dat een kwalificatie niet de enige
maatstaf is om de kwaliteit van de diensten van een beroepsbeoefenaar te staven. Zo zal
bijvoorbeeld een oogarts die de omgangstaal niet spreekt, niet persé patiënten krijgen.
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Vraag uit het publiek: Er zijn ook vooruitstrevende ontwikkelingen binnen de erkenning van
kwalificaties. Zo heeft het ROC Nijmegen een bilaterale afspraak betreffende diploma’s met een
partner aan de Duitse kant van de grens. Mbo-opleidingen worden duaal erkend zodat bij
afronding van de opleiding niet alleen een Nederlands mbo-diploma verkregen wordt, maar ook
een equivalent Duits diploma.
Antwoord, Prof. Schneider: Dit soort pragmatische oplossingen zijn heel goed en zorgen voor
een makkelijke praktijk, maar dit voldoet niet in breder perspectief. Het concept van wederzijdse
erkenning moet principieel weer aangenomen worden. Lidstaten en autoriteiten moeten
erkenning weer als standaard zien en bewuster omgaan met het feit dat zij de bewijslast dragen
voor de noodzakelijkheid van een aanpassingsstage.

Sociale zekerheid: ziekte en arbeidsongeschiktheid
Professor Herwig Verschueren

Het thema sociale zekerheid en grensarbeid is een never-ending story. Telkens opnieuw duiken er
vragen op over de socialezekerheidsrechten van grensoverschrijdende werknemers en
zelfstandigen. Dit is niet vreemd. Sociale zekerheid is en blijft binnen de Europese Unie op de
eerste plaats een nationale bevoegdheid en de stelsels van de lidstaten blijven erg van elkaar
verschillen. Bovendien veranderen deze stelsels geregeld zodat er telkens nieuwe
toepassingsproblemen opduiken.
Sinds 1958 heeft de Europese Unie een coördinatiestelsels uitgebouwd. Op grond hiervan zijn
grensoverschrijdende werknemers in beginsel onderworpen aan de wetgeving van het land waar
zij werken. Indien zij in meer dan één lidstaat werken kan dit ook hun woonstaat of de
vestigingsstaat van de werkgever zijn. Dit coördinatiestelsel is ook van toepassing op uitkeringen
bij ziekte en invaliditeit. Voor ziekte-uitkeringen (kortdurende arbeidsongeschiktheid) is het
bevoegde
land verantwoordelijk. Voor uitkeringen bij invaliditeit
(langdurige
arbeidsongeschiktheid) betaalt elke lidstaat waar betrokkene heeft gewerkt in beginsel een prorata uitkering. De Europese coördinatieregels kennen bijzondere regels onder meer met
betrekking tot het samentellen van tijdvakken en de pro-rata-berekeningen. Wel bevat deze
coördinatie weinig bepalingen over re-integratiemaatregelen.
Het ITEM-dossier van dit jaar heeft een grenseffectenrapportage gemaakt over de toepassing van
de Nederlandse arbeidsongeschiktheidswetgeving in grensoverschrijdende situaties met de
buurlanden België en Duitsland. Het onderzocht meer bepaald de gevolgen van de integratie in de
Nederlandse wetgeving van concepten als privatisering, activering en re-integratie. De
Nederlandse regeling is sterk verschillend van die van de buurlanden, vooral omwille van de
loondoorbetalingsverplichting van twee jaar voor de werkgever. Het is een privaatrechtelijke
verplichting die wel als een ziekte-uitkering in de zin van de Europese
socialezekerheidscoördinatie geldt. Hierbij gaat de Nederlandse regeling uit van een
“prikkelfilosofie” waarbij de werknemer en de werkgever worden geprikkeld om de werknemers
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in het arbeidsproces te behouden of zo snel mogelijk te laten terugkeren. De algemene conclusies
van het onderzoek zijn dat de Nederlandse regels niet altijd gekend en toepasbaar zijn in
grensoverschrijdende situaties. Het ontbreekt ook vaak aan transparant buitenlandbeleid.
Hierdoor wordt het voor de betrokkenen vaak onaantrekkelijk om de Nederlandse regeling toe te
passen. Wel blijkt dat er in de praktijk heel wat problemen kunnen worden voorkomen en
opgelost via bestaande netwerken tussen de uitvoeringsorganen en de artsen van de betrokken
lidstaten.
Meer specifiek blijkt dat het niet steeds duidelijk is hoe een in Nederland gevestigde werkgever
moet omgaan met de re-integratieverplichting indien de arbeidsongeschikte werknemer in het
buitenland woont. Het re-integratiebeleid in het woonland kan erg verschillen van dat in
Nederland. Dit is zeker het geval indien het gaat om een werkgever in het buitenland met een
zieke werknemer waarop de Nederlandse regeling van toepassing is. Deze buitenlandse
werkgever is vaak niet vertrouwd met de Nederlandse regelgeving en praktijk tijdens de
loondoorbetalingsperiode. Zo is er vaak onduidelijkheid over het inschatten van de graad van
arbeidsongeschiktheid van de zieke werknemer en over de re-integratie maatregelen die in het
buitenland kunnen worden opgestart. Overigens blijkt dat het UWV maatwerk toepast die kan
leiden tot rechtsonzekerheid- en onduidelijkheid, bijvoorbeeld bij de toepassing van de
redelijkheidstoets. Ook de ongelijke duur in de verschillende lidstaten van de kortdurende
arbeidsongeschiktheid leidt tot problemen.
Bijzondere aandacht ging in het rapport naar de problemen met buitenlandse medische
rapporten. Krachtens het Unierecht moeten buitenlandse medische rapporten in beginsel door de
bevoegde lidstaat worden erkend. Deze medische rapporten bevatten evenwel niet steeds de
nodige bruikbare gegevens om een oordeel te kunnen vellen over de graad van
arbeidsongeschiktheid, de resterende verdiencapaciteit of de re-integratiemogelijkheden van de
betrokken werknemer. Duitse medische rapporten blijken wel beter aan te sluiten op de
Nederlandse vereisten dan Belgische rapporten.
Het ITEM rapport doet een aantal voorstellen. Op nationaal niveau zou de verkorting van de
maximale loondoorbetalingsperiode van 104 weken in overweging kunnen worden genomen, of
minstens het flexibel toepassing ervan in grensoverschrijdende situaties. Tevens zouden de
Nederlandse bevoegde instellingen meer ondersteuning kunnen bieden aan buitenlandse
werkgevers onder meer door een betere informatievoorziening over de Nederlandse wetgeving
en de toepassing ervan. Op regionaal niveau kan er nagedacht worden over de mogelijkheid tot
het maken van bilaterale en multilaterale afspraken om zo de lacunes in de Europese wetgeving
op te vangen. Tevens zouden de netwerkmogelijkheden van de verschillende bevoegde instanties
moeten worden uitgebreid en ondersteund. Op Europees niveau ten slotte zouden er specifieke
bepalingen met betrekking tot de re-integratiemaatregelen in de socialezekerheidscoördinatie
kunnen worden opgenomen. Tevens zouden er oplossingen moeten gezocht worden voor het
verschil in beoordelingen van de (graad van) arbeidsongeschiktheid en voor de hiaten die
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ontstaan indien de invaliditeitsuitkeringen in de verschillende bevoegde lidstaten niet gelijktijdig
aanvangen.
Vragen uit het publiek:
Vraag uit het publiek: vragen van werkzoekenden en werkgevers zijn vaak gerelateerd aan het
Duitse ziekenbriefje. Dit wordt door Nederlandse werkgevers niet erkend. Wat kan hiertegen
worden gedaan?
Antwoord prof Verschueren: De relevante EU wetgeving stelt dat men naar de arts in het
woonland dient te gaan. Toch zijn hierop uitzonderingen. In veel gevallen ontstaat kortsluiting
tussen de arts in het buitenland en de Nederlandse wetgeving. Overleg tussen de werkgever en nemer is van belang om deze situatie op te lossen.

Afsluitende toespraak
Inge Bernaerts

Mijnheer de Gouverneur,
Geachte Professoren,
Dames en Heren,
Het is met heel veel plezier dat ik hier vandaag te gast ben bij het Institute for Transnational and
Euregional cross-border cooperation and mobility om deze jaarconferentie samen met u af te
sluiten. Niet alleen omdat grensoverschrijdende mobiliteit in Europa een thema is dat me erg na
aan het hart ligt en waarover ik Commissaris Thyssen adviseer, maar ook omdat ik in deze mooie
Euregio geboren ben en dus als kind al de vele voordelen van het leven in een grensstreek mocht
ervaren.
U hebt als thema voor deze conferentie gekozen 'Europa onder druk: effecten voor grensregio's –
25 jaar na het Verdrag van Maastricht'.
Inderdaad: Europa staat onder druk!
Het valt me steeds op, ook wanneer ik terugkom in mijn geboortestreek hier, dat mensen alleen
maar de nadelen lijken te zien van Europa, en niet (of niet langer) de voordelen. Nu is dat
misschien deels eigen aan deze tijd, tóch moet het ons zorgen baren. Want het Europese project
is niet vanzelfsprekend, niet onomkeerbaar. De BREXIT drukt ons met de neus op de feiten.
De vraag naar de voorwaarden waarop mensen van de ene Lidstaat naar de andere kunnen gaan,
om er te studeren, werken of van hun oude dag genieten staat daarbij hoog op de politieke
agenda, en niet alleen in het Verenigd Koninkrijk.
De meningen en gevoeligheden lopen erg uiteen. In sommige Lidstaten is men vooral bezorgd
over de toenemende detachering van werknemers en de impact die dat heeft op lokale
arbeidsvoorwaarden en tewerkstelling. In andere Lidstaten vraagt men zich af of inwijkelingen wel
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automatisch toegang moeten hebben tot sociale uitkeringen zonder eerst bijgedragen te hebben.
In Oost-Europa begrijpt men dan weer niet waarom hun mobiele werknemers plots argwanend
bekeken worden – dat is toch niet het Europa waarvoor zij kozen? En in Zuid-Europa is men vooral
bezorgd om jongeren thuis een goede baan en een mooie toekomst te kunnen bieden.
Voor de Commissie is het duidelijk dat de interne markt Europa in de afgelopen 25 jaar
ontzettend veel groei en welvaart heeft gebracht. Ze creëert kansen voor onze ondernemers,
werknemers, en burgers. En net nu het economisch moeilijker gaat, en de sociale en economische
verschillen tussen de lidstaten groeien, is voor de Europese Commissie de marsrichting duidelijk:
we hebben méér interne markt nodig, en zeker niet minder.
Wat houdt dit concreet in?
(1) We moeten blijven verder werken aan het slopen van de resterende obstakels voor de interne
markt. Er blijven in Europa te veel barrières bestaan voor bedrijven en vrije beroepers die hun
goederen en diensten over de grenzen heen willen aanbieden; en voor mensen die in een andere
Lidstaat aan de slag willen. Die barrières moeten weg. De administratieve last kan en moet lichter.
(2) Maar dit betekent niet dat, voor alles wat grensoverschrijdend verkeer betreft, "vrijheid
blijheid" geldt. Onze visie op de interne markt is er één waar een hoge graad van
consumentenbescherming geldt, en een hoge graad van sociale bescherming. Ons idee van
interne markt is geen "race to the bottom".
Daarom moet het verder afbreken van handelsbarrières tussen de Lidstaten gepaard gaan met
het bieden van een goede bescherming binnen de eengemaakte markt.

Hoe willen we dat doen?
Als het op arbeidsvoorwaarden en sociale systemen aankomt, hebben de 28 Lidstaten elk hun
eigen tradities en voorkeuren. Het is helemaal niet onze bedoelingen om die te gaan
harmoniseren. Natuurlijk hebben die verschillen in aanpak ook nadelen – en in grensregio's
komen die het sterkst aan de oppervlakte. Zo las ik bijvoorbeeld in jullie Grenseffectenrapportage
dat de erg uiteenlopende regeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid aanleiding geeft tot veel
conflicten en zelfs een hinderpaal vormt voor arbeidsmobiliteit.
Het is goed dat jullie dat aankaarten. En hopelijk draagt het ertoe bij dat de systemen dichter naar
elkaar toe groeien. Bij de Europese Commissie zullen we ons echter erg terughoudend opstellen
om "vanuit Brussel" te bepalen of het gewaarborgd inkomen door de werkgever dan wel door de
sociale zekerheidssystemen moet gedragen worden en voor hoe lang.
Wat we wel zullen doen is erop blijven aansturen dat alle Lidstaten voorzien in adequate sociale
systemen. Daarvoor zetten we verschillende instrumenten in: richtsnoeren, landen specifieke
aanbevelingen in het kader van het Europese Semester, benchmarking, voorstellen voor
Raadsbeschikkingen, enz. En wat arbeidsvoorwaarden betreft gebruiken we wetgeving om
minimumnormen op te leggen - denk maar aan veiligheid en gezondheid op het werk.
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In maart hebben we overigens een brede publieke consultatie gelanceerd die over heel Europa wil
peilen naar wat men de belangrijkste elementen van sociale bescherming vindt waarop we in
Europa moeten inzetten. Er zijn immers fundamentele veranderingen in onze samenleving en op
onze arbeidsmarkt – denk maar aan de digitalisering, globalisering en de demografische evoluties
– en we willen een breed debat op gang brengen over hoe we onze arbeidswetgeving en sociale
systemen daaraan moeten aanpassen. Ik nodig jullie dan ook van harte uit om hier een bijdrage
toe te leveren – dat kan nog tot eind dit jaar. En op basis daarvan willen we dan een nieuwe pijler
van sociale rechten in Europa voorstellen, die hopelijk klaar is tegen de 60ste verjaardag van het
Verdrag van Rome in maart volgend jaar.

Maar laten we terugkeren naar ons kernthema: arbeidsmobiliteit. Ik gaf het al aan: een politiek
heikel punt, waarover de gevoeligheid in Europa groot is en de meningen verdeeld.
Voor mijn Commissaris, Marianne Thyssen, is het duidelijk dat eerlijke arbeidsmobiliteit op twee
pijlers rust:
Goede, heldere en afdwingbare regels
Regels die nageleefd worden op het terrein – en dat bereik je door goede informatie, door
efficiënte administratieve systemen en door een goede samenwerking, ook bij het opsporen en
waar nodig bestraffen van misbruiken.
Wat de regels betreft hebben we twee belangrijke sets Europese regelgeving over
arbeidsmobiliteit doorgelicht: de detacheringsrichtlijn uit 1996 en de sociale
zekerheidscoordinatieverordening uit 2004. Zijn die regels voldoende duidelijk, afdwingbaar en
beantwoorden ze nog aan de noden en realiteit van vandaag? We hebben vastgesteld dat er in
beide teksten marge is voor verbetering. Wat detachering betreft, hebben we een wetsvoorstel
ingediend in maart van dit jaar – een wetsvoorstel dat heel wat stof heeft doen opwaaien; voor
sommigen gaat het te ver; voor anderen niet ver genoeg. Voor sociale zekerheid hopen we in de
komende weken een voorstel op tafel te leggen.
De tijd is te kort om op alle aspecten in detail in te gaan, maar ik wil er kort een aantal elementen
uitlichten:
Voor gedetacheerde werknemers vervangen we het omstreden begrip "minimumloon" door
"bezoldiging". Dat wil zeggen dat voor gedetacheerde werknemers in de toekomst dezelfde
algemeen verbindende regels over bezoldiging zullen gelden als voor lokale werknemers in het
gastland. Geen discussies meer over de vraag of een slecht weer of vuil werk vergoeding, een
kledingtoelage of 13de maand nu al of niet deel uitmaakt van het begrip minimumloon. Alles wat
in het gastland als bezoldiging beschouwd wordt en voor lokale werknemers verplicht is, geldt in
de toekomst ook voor gedetacheerde werknemers. Dit is een kwestie van duidelijkere regelgeving
en eerlijkere regelgeving.
We willen ook het systeem van de A1 certificaten verbeteren. We horen te vaak klachten dat die
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documenten niet betrouwbaar zijn of zelfs niet volledig worden ingevuld. Dit heeft te maken met
de afdwingbaarheid van regels. Een gastland moet kunnen nagaan of een gedetacheerde
werknemer in zijn of haar thuisland sociaal verzekerd is. Dat is in eenieders belang.
In de sociale zekerheidscoordinatieverordening willen we een hoofdstuk toevoegen over lange
termijn zorg. We willen de rechtspraak codificeren en het begrip lange termijn zorg
verduidelijken.
We willen ook verduidelijken onder welke voorwaarden economisch niet-actieve EU burgers
aanspraak kunnen maken op sociale uitkeringen in hun gastland. Het Hof van Justitie heeft in een
reeks belangrijke arresten aangegeven dat Lidstaten op dit vlak grenzen kunnen stellen. Ook dat
willen we codificeren.
En voor grensarbeiders willen we de coordinatieregels voor werkloosheidsuitkeringen
herbekijken. Voor grensarbeiders geldt vandaag een uitzondering op het werklandprincipe: zij
hangen voor werkloosheidsuitkeringen af van het woonland en niet van het werkland. Dat gaat
gepaard met een complex systeem van compensaties dat in de praktijk echter niet goed lijkt te
werken.
Tegelijk willen we het makkelijker maken voor werkzoekenden om hun werkloosheidsuitkering
mee te kunnen nemen naar een ander land waar ze misschien sneller terug aan de bak kunnen.
Dat veronderstelt wel een groter wederzijds vertrouwen tussen de Lidstaten. We zien dat dat
vandaag soms ontbreekt en dat men, onder het mom van "wat we zelf doen doen we beter", er
niet altijd op vertrouwt dat een werkzoekende ook in een andere Lidstaat actief naar een nieuwe
job wordt begeleid. Een grotere samenwerking tussen publieke arbeidsbemiddelingsbureaus
dringt zich op – en grensregio's zouden hier misschien de weg kunnen effenen.
Tot slot nog kort iets over het internationale wegtransport. Ik las in de rapportage dat ITEM de
impact onderzocht van het Belgische tolsysteem. Ook wat arbeidsvoorwaarden betreft is de
wegtransportsector er één die aanleiding geeft tot heel wat discussie en ongenoegen. We zien
een toenemende tendens tot nationale oplossingen die werknemers willen beschermen, maar die
in de praktijk verplaatsingseffecten meebrengen, administratief zeer belastend zijn en moeilijk te
handhaven. We bereiden met de Commissie een "Road Transport Package" voor, waarin we
ondermeer bekijken hoe de detacheringsregels in deze – toch zeer specifieke sector – toegepast
kunnen worden. Ook daarover loopt momenteel een publieke consultatie tot eind van dit jaar en
opnieuw een warme oproep: neem eraan deel en laat ons weten waar we specifiek voor
grensregio's rekening mee moeten houden.
Voor de Commissie is de marsrichting duidelijk: we willen meer opwaartste convergentie zien in
de sociale bescherming in Europa en we willen meer interne markt, meer vrij verkeer van
personen met goede regels die nageleefd worden en zo weinig mogelijk administratieve
rompslomp.
Het politieke klimaat en de grenzen van de bevoegdheden van de Europese Unie nopen ons in
Brussel tot een zekere voorzichtigheid in onze aanpak – anderen noemen het realiteitszin. Een
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grote top-down benadering waarbij we de arbeids- en sociale regels en systemen in de Lidstaten
vergaand zouden harmoniseren, daar zit denk ik niemand op te wachten.
Net in deze omstandigheden is de bottom-up approach die ITEM voorstelt van enorm belang.
De grensregio's kunnen in het publieke debat tegengas geven aan degenen die grenzen willen
sluiten. Zij kunnen erop wijzen hoe nefast dat zou zijn voor de mensen en bedrijven in deze
regio's.
Zij kunnen duwen richting meer convergentie. Waarom geen gemeenschappelijke afspraken over
rust in de cabine voor vrachtwagenchauffeurs zodat parkings net voor de grens niet van de ene op
de andere dag overspoeld worden, terwijl de parkings net voorbij de grens leegstaan? Waarom
geen regionaal plan voor de opvolging en activering van werklozen, zodat het niet uitmaakt in
welk land een werkzoekende opgevolgd wordt – als hij maar zo snel mogelijk weer aan de slag
kan.
En grensregio's kunnen vooroplopen in het organiseren van gemeenschappelijke structuren die de
interne marktregels op een efficiëntere manier toepassen en informatie verschaffen aan burgers
en bedrijven. Waarom geen "multicountry" EURES-kantoren in grensregio's? Of een
gemeenschappelijk systeem voor de ex-ante aanmelding van detacheringen?
Rome werd niet op één dag gebouwd. Aken, Maastricht en Hasselt ook niet. Maar elke stap op
weg naar een vlottere samenwerking over de grenzen heen is belangrijk, zeker als de wind in de
omgekeerde richting blaast.
Mijn welgemeende dank en felicitaties aan ITEM voor de belangrijke bijdrage die jullie hiertoe in
jullie eerste levensjaar reeds leverden. En hopelijk mogen we in de toekomst nog veel kaarsjes op
de verjaardagstaart uitblazen!

Panel II
Mevrouw van Trier – ter bevordering van de grensarbeid stelt ITEM een bottom-up approach
voor. Is deze bottom-up approach dé manier waarop we met elkaar verder komen?
Professor Vaeßen – de bottom-up approach is vandaag de dag de enige manier om tot
oplossingen te komen. Samenwerkingen zoals die tussen ITEM, EURES en de Grensinfopunten zijn
zeer belangrijk. In het bijzonder dienen grensregio’s daarbij hun wensen ook op nationaal en
Europees niveau kenbaar te maken. Het kan voor hen goed zijn om enige druk uit te oefenen.
Daarbij is het ook van belang om de jongere generatie bij dergelijke processen te betrekken.
Jongeren zijn geëngageerd en dit is iets waar gebruik van moet worden gemaakt.
De heer van Delden – een bottom-up approach is bijzonder belangrijk. We doen ons werk immers
voor de burger. Wil men verder gaan, dan is de bottom-up approach zeer goed en belangrijk.
De heer Lambertz – de discussie bottom-up versus top-down wordt al voor geruime tijd gehouden.
De bottom-up approach heeft hierbij de voorkeur. Desalniettemin wil dit niet altijd lukken. Wat
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nodig is om de grensarbeid te bevorderen is concrete arbeid. Als we ons door middel van concrete
arbeid inzetten voor de grensarbeid, is het mogelijk om ook op Europees niveau vooruitgang te
realiseren. De meerwaarde van de Europese samenwerking moet in het hoofd en in het hart
meegenomen worden. ITEM zal daarbij altijd nieuwe problemen vinden. Ieder probleem dat
opgelost wordt zal nieuwe problemen met zich meebrengen. Het is een spannend veld waarin we
werken. De verschillen tussen systemen kunnen niet enkel weggewerkt worden door de illusie
van harmonisatie. Grensregio’s kunnen worden gezien als dé testcases van of iets werkt of niet.
De mensen die daar wonen zijn hier bewust van. We moeten weten wat de burger ervaart. Op
basis daarvan kunnen we zaken compatibel maken.
Mevrouw van Trier – de ITEM Jaarconferentie 2016 is begonnen met de boodschap betreffende
de druk die op onze grenzen staat. De grenzen staan onder druk op een manier die we vorig jaar
tijdens de conferentie nog niet voor ogen hadden. Hoe verhoudt het verzachten van de grenzen
zich tot de kansen die men in de grensregio heeft? Hoe zit het met de verharding van de grenzen?
De heer van Delden – er rest ons niet veel keuze dan rekenschap te geven van beide kanten. Het
een hoeft niet in de weg te staan aan het ander om praktisch en regionaal gezien vooruitgang te
realiseren. Naarmate men op hogere bestuursniveaus komt, wordt besluitvorming ingewikkelder.
Echter, kan men zeer veel realiseren als men een praktische insteek kiest. De praktische insteek
kan bereikt worden als je de kansen in de grensregio regionaal bestuurlijk aanvliegt, met
evenwichtige participatie van de partners over de grens en van Den Haag, Brussel en Düsseldorf.
Professor Vaeßen – het is van groot belang om naar de burger te kijken aangezien deze veel voor
Europa kan betekenen. Men dient hier meer gebruik van te maken in de praktijk. Grote
problemen zullen niet in één keer opgelost worden. Desalniettemin kan men problemen
aanpakken door deze stap voor stap te benaderen.
De heer Lambertz – de verharding van de grenzen is zorgwekkend. Europa ondergaat momenteel
een diepe crisis waarbij het niet een-twee-drie duidelijk is dat we hier snel uit zullen komen. We
moeten ons de vraag stellen of dat we overtuigd blijven dat een verdieping en bevordering van de
Europese integratie onze toekomst zal zijn. Het is hierbij niet alleen van belang hier zelf overtuigd
van te zijn, maar ook om anderen hiervan te overtuigen. We leven in onzekere tijden en hebben
mobilisering nodig om in de juiste richting te komen waarbij het Europese belang duidelijk wordt,
zowel in het hoofd als in het hart.
Slotopmerking uit het publiek: Op 28 oktober jl. hebben CBS, ITEM en de Gemeente vaals het
CBS/ITEM Euregionaal Datacenter geopend. Het Datacenter zal per direct aan de slag gaan met de
veelgevraagde grensoverschrijdende statistiek.
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