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1. Vooraf 
 

Kernsamenvatting 

 

a. Belang grensarbeid voor grensgebieden neemt toe 
 
De potentiële betekenis van grensarbeid voor gebieden aan de grens is groot en zal naar verwachting 
verder groeien. Waar de economieën van de Benelux in toenemende mate verweven raken, groeit 
het belang van mobiliteit op de arbeidsmarkt in het algemeen. Voornamelijk in de grensgebieden 
wordt grensarbeid steeds belangrijker, omdat het bevorderen van grensarbeid de economische 
potenties van deze gebieden verhoogt.  
 
Het Secretariaat-Generaal van de Benelux geeft door het opstellen van deze nota ‘Banen door 
mobiliteit over de grens’ invulling aan de opdracht van het Comité van Ministers om voorstellen en 
aanbevelingen te ontwikkelen voor een beter functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt.  
 
Het bevorderen van werkgelegenheid in de grensgebieden en een betere grensoverschrijdende 
matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt vindt allereerst plaats in de grensgebieden zelf 
en niet ‘standaard gedreven’ vanuit de hoofdsteden. Plannen daarvoor vragen immers om maatwerk 
en grondige kennis van de arbeidsmarkt ter plaatse. Het is hierbij van belang dat er goed overleg 
plaatsvindt met sociale partners en dat de sectoren betrokken worden bij de uitvoering van concrete 
acties. 
 
Dat neemt niet weg dat er belangrijke generieke aspecten zijn die kunnen bepalen of een potentiële 
arbeidsmigrant inderdaad besluit aan de andere kant van de grens een functie te aanvaarden, zoals 
verschillen in loon, fiscaliteit, sociale zekerheid, overige arbeidsvoorwaarden, openbaar vervoer en 
taal. Hoewel van belang, is het niet de rol van het Secretariaat-Generaal van de Benelux daarop in te 
gaan. 
 

b. Ondersteuning nodig 
 
Grensgebieden hebben wel ondersteuning van operationele aard nodig om effectieve 
grensoverschrijdende plannen te kunnen maken. Drie belangrijke daarvan zijn: 

- De vlotte meeneembaarheid van (academische) diploma’s en beroepskwalificaties, met 
name met betrekking tot beroepsopleidingen, zodat beroepen aan zowel ‘deze’ als ‘de 
andere’ kant van de grens uitgeoefend kunnen worden en zo de mobiliteit op de 
arbeidsmarkt toeneemt;  

- De beschikbaarheid van een informatie-infrastructuur die het de potentiële grensarbeider 
mogelijk maakt de gevolgen van grensarbeid voor zaken als pensioen, sociale verzekeringen, 
belastingen, arbeidsrecht e.d. helder te krijgen. Dan pas kan de beslissing om aan de andere 
kant van de grens te gaan werken beter en gemakkelijker genomen worden; 

- De beschikbaarheid van ‘grensoverschrijdende en internationaal vergelijkbare’ 
arbeidsmarktgegevens (data en trends) om gerichte arbeidsmarktplannen te kunnen 
ontwikkelen. 
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c. Een Benelux-aanbeveling 
 
Regeringen in de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen zouden deze ondersteuning te samen en in 
goed overleg met decentrale instanties moeten geven. Het is de rol van het Secretariaat-Generaal 
van de Benelux om de totstandkoming hiervan te coördineren en te faciliteren.  
 
Op basis van deze nota  wordt een Benelux-aanbeveling (art 6 lid 2, g van het Benelux-Verdrag) 
voorbereid die in het najaar ter ondertekening wordt voorgelegd aan het Comité van Ministers. Deze 
aanbeveling legt het politieke belang vast van samenwerking op gebied van het bevorderen van een 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt en biedt de juridische basis voor een multi-stakeholders aanpak. 
Hoewel NRW formeel geen partner kan zijn bij een dergelijke Benelux-aanbeveling is het via een 
verklaring voor NRW (evenals andere aangrenzende gebieden) eenvoudig mogelijk aan te haken.  
  

d. Onderlinge informatie-uitwisseling 
 
Er is gebleken dat grensgebieden prijs stellen op informatie over elkaars plannen en van elkaar willen 
leren. De Benelux zal periodiek informatie en ‘best practices’ publiceren op een (digitaal) 
discussieplatform, zodat beleidsmakers en uitvoerders ook in grensgebieden van de Benelux met 
elkaar in discussie kunnen gaan en ervaringen kunnen uitwisselen. Ook ervaringen van werknemers, 
die reeds over de grens werken of die juist niet over de grens hebben willen werken, en werkgevers, 
die grensoverschrijdende rekruteren, kunnen in een sociaal dialoog worden opgenomen. Dat geldt 
ook voor ervaringen van werkgevers. Het is hierbij nadrukkelijk niet de bedoeling om nieuwe 
structuren in het leven te roepen.  
 

Opbouw van deze nota 

 
De inleiding bevat, naast deze opbouw van de nota, een korte samenvatting van zowel de nota als de 
aanbevelingen.   
 
Het tweede hoofdstuk beschrijft de reikwijdte van de nota, de ‘aard en omvang’ van grensarbeid in 
de Benelux en aangrenzende gebieden en stelt vast dat het belangrijk is systematischer grensarbeid 
te faciliteren en te bevorderen. 
 
Het derde hoofdstuk stelt vast dat de ontwikkeling van plannen voor grensarbeid in de eerste plaats 
in de grensgebieden zelf tot stand moet komen, maar dat centrale overheden daarin een belangrijke 
ondersteunende taak hebben. Die ondersteunende rol heeft betrekking op direct waarneembare 
zaken voor de burger zoals enerzijds de meeneembaarheid van academische diploma’s en 
kwalificaties en anderzijds een samenhangende informatievoorziening aan de potentiële 
grensarbeider via het portaal en persoonlijke dienstverlening. Bovendien is die ondersteuning voor 
beleidsmakers van belang op het gebied van vergelijkbare arbeidsmarktgegevens als basis voor 
beleid. Centrale overheden moeten deze ondersteunende rol goed gecoördineerd geven.  
 
Het vierde hoofdstuk beschrijft deze taken en geeft aan welke operationele rol de Benelux zal spelen 
om deze gecoördineerde ondersteuning tot stand te kunnen brengen. 
 
Het vijfde hoofdstuk geeft aan op welke wijze plannenmakers, op het gebied van een 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt, elkaars ervaringen en goede praktijken kunnen uitwisselen. 
 
Het zesde hoofdstuk laat zien op welke wijze de ‘governance’ hiervoor zou kunnen worden ingericht. 
 
Het laatste hoofdstuk bevat alle aanbevelingen die bij de betreffende hoofdstukken voorgesteld zijn.  



5 

 

 
De gegevens die in deze nota worden gepresenteerd zijn gebaseerd op onderzoek dat verschillende 
medewerkers van het Secretariaat-Generaal hebben uitgewerkt in een verdiepingsdocument. Dit 
verdiepingsdocument is terug te vinden op de website van het Secretariaat-Generaal van de Benelux 
Unie onder ‘dossiers’ (http://benelux.int/nl/kernthemas/sociale-cohesie/arbeidsmobiliteit). 
 
Terminologie: bestuurlijke aanduiding 
 
In deze nota wordt gesproken over de aanduidingen ‘centraal’  en ‘decentraal’, omdat begrippen als 
‘nationaal’, ‘provinciaal’ en ‘regionaal’ in de Benelux-landen en NRW steeds een eigen betekenis 
hebben.  
 
Het ‘centrale’ niveau is het niveau waar arbeidsmarktinstrumenten in juridische zin tot stand komen, 
ofwel waar de hoogste bevoegdheden liggen voor het vormen van een arbeidsmarktbeleid ten 
behoeve van het gehele gebied. De term 'centrale overheden' doelt naast de Federale overheid in 
België ook op het gewestelijke- of het gemeenschapsniveau en naast het Duitse Bondsniveau ook op 
de deelstaten (zoals NRW), wanneer die “de hoogste” bevoegdheden uitoefenen op dit terrein. 
 
Het decentrale niveau is het niveau waar de inrichting van het arbeidsmarktbeleid ‘op het terrein’ 
feitelijk tot stand komt. 
 

Hoe kwam deze nota tot stand ? 

 
Ter voorbereiding van deze nota heeft het Secretariaat-Generaal van de Benelux een startdocument 
opgesteld. Dit document met stellingen ter discussie is besproken met een vijftigtal 
vertegenwoordigers namens verschillende instanties op het centrale en decentrale niveau, 
waaronder vertegenwoordigers namens de Benelux-regeringen en NRW. Ter verdere onderbouwing 
hebben medewerkers van het Secretariaat-Generaal onderzoek uitgevoerd en diepte-interviews 
gehouden. De bevindingen hiervan zijn opgenomen in een concept nota die is vastgesteld door het 
College van Secretarissen-Generaal van de Benelux. Dit eerste concept is ter consultatie toegezonden 
aan de deelnemers van twee consultatiebijeenkomsten, gehouden op 18 juni (sociale partners) en 19 
juni 2014 (betrokken overheden en instellingen op centraal en decentraal niveau). De bijeenkomsten 
toonden een grote betrokkenheid en interesse van de deelnemers voor het onderwerp en een brede 
ondersteuning van de principes opgenomen in de nota. Daarbij is het belang onderschreven van de 
sociale dialoog, het betrekken van sectoren bij de uitvoering en de samenwerking met het 
bedrijfsleven. Er werd ook gewezen op het belang van de rol van de Benelux met betrekking tot 
diploma’s, beroepskwalificaties en competenties, het aanreiken van vergelijkbare data, de regionale 
en thematische uitbreiding van het Benelux webportaal en de grensoverschrijdende coördinatie van 
de backoffices ten behoeve van de persoonlijke dienstverlening. De nota mocht volgens de 
deelnemers wel nog concreter zijn. De resultaten van deze consultatiemomenten zijn terug te vinden 
in de door het College vastgestelde voorliggende nota. 
 

Samenvatting van aanbevelingen 

 
Het volgende overzicht geeft een samenvatting van de aanbevelingen die in het verdere verloop van 
de tekst worden uitgewerkt. Aan einde is voor de volledigheid een compleet overzicht opgenomen 
van alle in de nota opgenomen aanbevelingen. 
 
1.  Vertegenwoordigers van de ministers van arbeid onderschrijven:  
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-  het belang van bevordering van grensarbeid, dat de werkgelegenheid in grensstreken stimuleert, 
en dat grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid in de allereerste plaats vraagt om verbinding van 
decentraal arbeidsmarktbeleid aan beide zijden van de grens; 

-  dat weliswaar grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid een eerste verantwoordelijkheid is van de 
decentrale overheden, maar dat ondersteuning daarbij vanuit het centrale niveau alsmede 
internationale (Benelux-)coördinatie onontbeerlijk is; 

 
2. Vertegenwoordigers van de ministers van arbeid verzoeken: 
-   het Comité van Ministers een formele Benelux-aanbeveling (art 6 lid 2, g van het Benelux-

Verdrag) - een niet bindend en flexibel juridisch instrument - vast te stellen, waarin ieders rol op 
centraal en decentraal niveau wordt vastgelegd om een grensoverschrijdende arbeidsmarkt te 
bevorderen. Daarin hebben prioriteit: 
 
2.1.Diploma’s en kwalificaties 
 
- de realisatie van automatische academische erkenning van diploma’s bachelor en master op 

korte termijn voor de Benelux als geheel via een Benelux-beschikking. Vervolgens moet 
worden bezien op welke wijze dat voor andere grensregio’s geregeld kan worden;  

- in het kader van de ‘Transparantie exercitie’ over het harmoniseren van de erkenningen van 
beroepen, in overleg met sectoren af te spreken voor welke beroepen de meeneembaarheid 
van beroepskwalificaties binnen de Benelux met voorrang geregeld zou moeten worden en 
bevorderen dat de gereglementeerde  beroepen gemakkelijker worden opengesteld voor 
werkgevers en werknemers vanuit andere aangrenzende gebieden; 

 
2.1. Informatievoorziening 
 
Digitale informatie 
- de totstandkoming en borging van actuele en betrouwbare digitale informatie m.b.t. sociale 

zekerheid, belastingen, arbeidsrecht, etc., zodat potentiële grensarbeiders zich op de hoogte 
kunnen stellen van de gevolgen van ‘werken aan de overkant van de grens’ en voorts de 
verdere uitbouw van het portaal (http://startpuntgrensarbeid.benelux.int) bij de Benelux, 
waarbij ook werkgevers en andere direct betrokkenen geraadpleegd zullen worden;  

 
Persoonlijke dienstverlening 
- een afgestemde structuur te bevorderen van ‘frontoffices’ die de burger persoonlijk kunnen 

helpen alsmede ‘backoffices’ die de deskundigheid van de ‘frontoffices’ bevorderen en 
waarborgen, beschikbaar zijn voor het oplossen van complexe vraagstukken en voorts een 
lichte grensoverschrijdende netwerkcoördinatie van de verschillende backoffices bij de 
Benelux; 

 
2.2. Arbeidsmarktdata en gegevens 
 
- een zodanig vergelijkbare grensoverschrijdende arbeidsmarktinformatie te verschaffen, uit 

beschikbare gegevens,  dat op basis daarvan grensgebieden kunnen komen tot 
grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid en verzoeken de Benelux de structurele 
totstandkoming en publicatie van dergelijke informatie te bevorderen en te coördineren;  

 
3. Voorts aanbevelingen ten aanzien van  

- Gemeenschappelijke (eventueel met Europese middelen gecofinancierde) pilots 
- Uitwisseling best practices, trends, micro- interviews, expertbijeenkomsten etc. 
- Kenniscentra 
- Etc. 



7 

 

 

2. Doel van deze nota en betekenis grensarbeid 
 

2.1. Opdracht en reikwijdte van de nota 

 

Opdracht 

 
Het Comité van Ministers van de Benelux Unie, stelde op 17 december 2013: “Om de economische 
groei in de grensregio’s aan te zwengelen, moet de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 
gestimuleerd worden”. Grensarbeid is dan ook aangegeven als één van de drie prioritaire 
onderwerpen voor 2014 en het Secretariaat-Generaal heeft de opdracht gekregen voorstellen 
hiertoe uit te werken.  
 
De Minister-president van Noord-Rijn Westfalen en de drie Ministers van Buitenlandse Zaken van de 
Benelux-landen hebben op 18 juli 2013 in Düsseldorf aan de Ministers gevraagd om te komen tot een 
gemeenschappelijke strategie met betrekking tot arbeidsmobiliteit en het afbouwen van 
hindernissen op dit gebied: “MP regte eine enge Abstimmung bezüglich der Infrastrukturen zur 
besseren Auslastung personeller Ressourcen an und schlug vor gemeinsame Strategien im Hinblick 
auf Fachkräftemangel (Sprachkompetenz, Abbau von Hindernissen für Grenzgänger, Partizipation von 
Frauen am Arbeitsmarkt) zu entwickeln”. Tijdens het overleg werd bovendien benadrukt dat “de 
regio ‘Benelux en Noord-Rijn Westfalen’ één arbeidsruimte kan vormen en dat daarnaar toegewerkt 
dient te worden’ en dat de ‘de proactieve rol van het Secretariaat-Generaal van de Benelux niet enkel 
in de zin van het verzamelen van gegeven bestaat, maar ook bij het verkennen van de belemmeringen 
voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en het voorstellen van oplossingsrichtingen”. 
 
Evenwichtige agendering 
 
Hoewel de opdracht van het Comité van Ministers maatgevend is voor het Secretariaat-Generaal van 
de Benelux en de deelnemende regeringen, wordt het belang van grensarbeid in de Benelux-landen 
verschillend gewaardeerd. 
 
Lokale instanties zoals provincies, gemeenten en Euregio’s vragen al lange tijd aan de hoofdsteden 
om het onderwerp hoger op de politieke agenda te zetten. Dit naar aanleiding van talrijke studies die 
uitgevoerd zijn in de grensgebieden, zoals de studie ‘Grenzeloze kansen voor werk’ van de Euregio 
Scheldemond (2012), de EIPA publicatie ‘van stilstand naar verandering’ (2013) en de VNG publicatie 
‘Kansen aan de Grens’ (2014). De betrokkenen bij de GROS (grensoverschrijdende samenwerking) 
bijeenkomst op 16 december 2013 in Maastricht benadrukten het belang van grensarbeid nog eens, 
vanwege de ‘te verwachten’ positieve effecten op de werkgelegenheid in de grensgebieden. De 
gouverneur van Limburg, de heer Bovens, constateerde op deze bijeenkomst: “wonen, dagjes uit en 
shoppen lukken nog wel in het buitenland, maar werken nog niet helemaal”. 
 
Voor de hoofdsteden is een decentraal arbeidsmarktbeleid in eerste instantie een 
verantwoordelijkheid van de decentrale autoriteiten.  
 
In de rapportage ‘grensarbeid: een stand van zaken na 20 jaren interne markt: problemen en 
perspectieven’ (Comité van de Regio’s, 2013), stelt de Minister-President van de Duitstalige 
Gemeenschap K-H. Lambertz vast dat de mobiliteit van grensarbeiders, hoewel in de laatste jaren 
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beduidend verbeterd, nog steeds een uitdaging is voor het lokale, regionale, nationale en Europese 
niveau en dat een systematische samenwerking tussen deze autoriteiten ‘over de grens’ heen een 
fundamentele voorwaarde is voor het creëren van een echte Europese arbeidsmarkt.  
 
Deze nota beoogt een ‘governance structuur’, die het alle partijen mogelijk zou moeten maken om 
tot een actieve grensoverschrijdende aanpak te komen die tegelijkertijd recht doet aan eenieders rol 
en bevoegdheden. 
 

Reikwijdte van deze nota 

 
Er zijn veel generieke aspecten die kunnen bepalen of een potentiële arbeidsmigrant inderdaad 
besluit aan de andere kant van de grens een functie te aanvaarden. Zo’n besluit kan afhankelijk zijn 
van bijvoorbeeld verschillen in loon, overige arbeidsvoorwaarden als vakantiedagen, financiering van 
kinderopvang, carrièremogelijkheden, koopkracht, openbaar vervoer, taal, etc. Dat geldt ook voor 
toepassing van EU-regelgeving, waaronder de coördinatieverordening inzake sociale zekerheid. 
Hoewel deze generieke factoren zonder twijfel van grote betekenis zijn, gaat het Secretariaat-
Generaal van de Benelux daar in deze nota niet verder op in. Het is niet aan de Benelux om voor 
dergelijke beleidsmatige onderwerpen die centraal bepaald worden een rol te spelen. Het 
Secretariaat-Generaal kan wel beginnen met de implementatie van de projecten waartoe zij 
zelfstandig competent is.   
 
‘Hier werken, daar wonen’ 
 
Deze nota beperkt zich tot grensarbeid. Onder grensarbeider wordt verstaan eenieder die 
werkzaamheden al dan niet in loondienst verricht in een lidstaat maar die woont in een andere 
lidstaat, waarnaar hij in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert (deze definitie 
is opgenomen in artikel 1 (f) van Verordening (EG) Nr. 883/2004 van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels). 
 
Grensoverschrijdend werken wordt in deze nota overigens niet in eerste aanleg behandeld in het 
perspectief van sociale zekerheid, maar vormt een belangrijk aspect van mobiliteit op de 
arbeidsmarkt in algemene zin. Het is daarmee van belang voor de werkgelegenheid op de lange 
termijn. Tevens bevordert dit de betere gang van zaken tussen de Benelux-landen doordat de 
burgers aan de grens de voordelen van grensarbeid meemaken. 
 
Meer dan enkel de Benelux-landen 
 
De grensoverschrijdende arbeidsmarkt van de Benelux-landen heeft per definitie ook betrekking op 
de aangrenzende gebieden. De complexiteit van het onderwerp maakt dit echter niet eenvoudig, 
waardoor een gefaseerde aanpak nodig is, zowel in de tijdsplanning (niet alles tegelijkertijd) als in het 
geografisch toepassingsgebied (niet alles is voor iedereen even belangrijk). In deze fase zullen de 
voorstellen die voorliggen in eerste aanleg gericht zijn op de Benelux-landen en NRW1. Overigens zal 
bij de uitvoering bezien moeten worden op welke wijze NRW (als deelstaat van de Bondsrepubliek) 
hierbij betrokken zal zijn.  
 
In het vervolgproces zal het Secretariaat-Generaal ook  met vertegenwoordigers van de Grande 
Région, Nedersaksen, Nord-Pas de Calais en Lorraine te overleggen hoe en op welke wijze nadere 

                                                           
1
 Met uitzondering van de uitbreiding met Nedersaksen m.b.t. het webportaal.  
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invulling te geven aan het gehele grensarbeid-project waarbij de in die regio’s geboekte voortgang 
inspirerend kan werken. 
 
 
Flexibele aanpak 
 
Grensarbeid is niet voor alle gebieden in de Benelux op dezelfde wijze en in gelijke mate relevant. Zo 
is de situatie van het Groothertogdom Luxemburg, waar 43,7% van de werkgelegenheid door 
grensarbeiders wordt bezet onvergelijkbaar met die van bijvoorbeeld de provincie West-Vlaanderen, 
waar het percentage 1,4% bedraagt (Eurostat).   
 
Oogmerk van de nota is wél te bevorderen dat grensarbeid systematischer wordt nagestreefd daar 
waar het kansen biedt om tot meer werk te komen. Tegelijkertijd maakt een dergelijke flexibele 
aanpak het in een vervolgproces voor de Benelux-buren, c.q. betrokkenen aan de buitengrenzen, 
mogelijk - met behoud van eigen identiteit en werkwijze - deel te nemen.  
 
Groeiproces 
 
Deze nota beoogt niet ‘het laatste woord’ te geven. Zonder overleg met betrokken partijen zou dit 
ook niet kunnen. De nota is veeleer te beschouwen als de start van een proces van overleg en 
verdere consultaties leidend tot stapsgewijze vormgeving van een gemeenschappelijke aanpak. Dit is 
een uitdaging voor de komende jaren. 
 

2.2. De betekenis van grensoverschrijdend werken 
 
Op basis van bestaande cijfers, literatuur en gesprekken wordt in dit hoofdstuk een indicatie gegeven 
van het belang en de omvang van grensarbeid en een grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid (zie 
ook verdiepingsdocument ‘het belang van grensarbeid’). Hierbij dient echter wel rekening gehouden 
te worden met het feit dat de gepresenteerde bevindingen, verkregen door het vergelijken en 
bijeenbrengen van centraal of decentraal geconstrueerde gegevens uit verschillende landen, samen 
met aanvullende gegevens van Eurostat, nog niet waterdicht zijn. In hoofdstuk 4.4. wordt hier nader 
op ingegaan.  
 

Huidige omvang grensarbeid 

 
Het totaal aantal grensarbeiders in de Europese Unie werd in 2012 geschat op 812.000: 37 % hiervan 
komt uit de Benelux-landen en hun rechtstreekse buren (Labour Force Survey, Eurostat).  
Dit betekent dat de grensarbeid die in de EU plaatsvindt zich met name concentreert in de Benelux 
en zijn aangrenzende gebieden.  
 
Wanneer het aantal grensarbeiders wordt afgezet tegen de totale beroepsbevolking gaat het echter 
om geringe aantallen. In 2012 waren er ruim 300.000 grensarbeiders tussen de drie Benelux-landen 
en van en naar de Duitse en Franse grensgebieden op een beroepsbevolking van bijna 26 miljoen 
(Labour Force Survey, Eurostat), dat is 1,2% van de beroepsbevolking. Ten opzichte van de 
werkgelegenheid (het aantal banen) bedraagt het grensarbeidersaandeel ook slechts 1,2%.  
 
Afgaand op de Atlassen van (Euregionale) Kansen (BZK, 2012 en 2013) is het aandeel van 
grenspendel ten opzichte van de totale beroepsbevolking nog lager! Hierin wordt vastgesteld dat 
grensarbeid laag blijft ondanks het feit dat verschillende grensregio’s een groot banenaanbod in het 
nabije buitenland hebben. Bovendien constateren de onderzoekers dat een deel van de inkomende 
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grensarbeiders de nationaliteit van het werkland hebben en dat zij net over de grens zijn gaan 
wonen. Van ‘echt’ grensoverschrijdend werken is dus maar in beperkte mate sprake. 
 
Ondanks de geringe absolute aantallen is er wél een aanzienlijke groei waar te nemen in het aantal 
grensarbeiders in de Benelux-landen en de aangrenzende Duitse en Franse gebieden. In 2012 is dit 
met één derde toegenomen ten opzichte van 2002. De groei heeft zich vooral in de laatste jaren 
gemanifesteerd (27 % ten opzichte van 2006, Eurostat).  
 
Grensarbeiders verplaatsen zich vooral tussen grensgebieden. Deze gebieden liggen doorgaans wat 
verder van de economische kerngebieden af. Ten opzichte van het grensarbeidsaandeel van 1,2% van 
de totale beroepsbevolking van de Benelux ligt het aandeel van grensarbeid in de grensgebieden 2 
tot 5 maal hoger. Zo bedraagt het aandeel grensarbeid ten opzicht van het aantal arbeidsplaatsen in 
de Nederlandse provincie Limburg 5,0% en in de Belgische provincies Luik (B) 3,0% en Luxemburg (B) 
5,6% (Eurostat). 
 

Het belang van grensarbeid en een grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid 

 
Zoals in het bovenstaande is aangegeven, is het aantal grensarbeiders in korte tijd toegenomen en is 
de Benelux binnen de Europese Unie ‘grootaandeelhouder’ in grensarbeid. De huidige omvang van 
grensarbeid geeft echter nog niet het belang van grensarbeid aan, noch op het centrale, noch op het 
decentrale niveau en is ook nog geen indicatie of meer werkgelegenheid in grensstreken zou kunnen 
worden gerealiseerd door gerichter grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid te voeren.  
 
De volgende bevindingen duiden erop dat dit wel degelijk het geval is (zie ook verdiepingsdocument 
‘het belang van grensarbeid’): 

- De grensarbeid vanuit de Benelux-landen naar Duitsland is afgenomen, terwijl Duitsland juist 
met een zeer krappe arbeidsmarkt te maken heeft. De situatie met NRW leert ons 
bijvoorbeeld dat het aanbodpotentieel al sinds 2005 structureel onder het aantal vacatures 
ligt (http://www.fachkraeftemonitor-nrw.de). De kans op het vinden van geschikt werk is 
daar dus groter dan in sommige andere gebieden van de Benelux; 

- Ook de Vlaamse arbeidsmarkt heeft te maken met een structurele krapte, waarin tegen 2015 
zo’n 300.000 vacatures ingevuld moeten worden (Voka). Voka geeft aan dat deze krapte de 
loondruk verhoogt, arbeidsorganisatorische problemen schept en de doorgroei van bedrijven 
belemmert;  

- In de Duitstalige Gemeenschap in België is het opvallend dat er weinig tot geen inkomende 
grensarbeid is vanuit Duitsland, Luxemburg en Nederland terwijl er wel veel mensen vanuit 
Wallonië werken (Arbeitsamt der DG); 

- Volgens de prognoses van Eurostat zal de potentiële beroepsbevolking in de Belgische en 
Nederlandse grensprovincies sneller afnemen dan het landelijk gemiddelde. Met de grootste 
dalingen in de provincies Limburg (BE), West-Vlaanderen (BE), Limburg (NL), Drenthe (NL) en 
Zeeland (NL) (respectievelijk -8, -9, -16, -10 en -11 % van de beroepsbevolking in 2013, 
Federaal Planbureau en CBS); 

- In Nederlands Limburg is het aandeel moeilijk vervulbare vacatures toegenomen van 21% in 
2010 naar 28% in 2011. Als gevolg van onder andere vergrijzing (stijging van het aandeel 
ouderen in de bevolking) en ontgroening (daling van het aandeel jongeren in de bevolking) 
zal in de komende jaren het aanbod van arbeidskrachten in deze provincie verder afnemen, 
waardoor het UWV verwacht dat de Limburgse werkgevers nog meer moeite zullen krijgen 
met het vervullen van vacatures. De tekorten zullen voornamelijk merkbaar zijn in de 
techniek- en de zorgsector (Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg (RAIL), 2011); 

- Grensarbeid biedt de mogelijkheid om knelpuntberoepen, ofwel moeilijk vervulbare 
beroepen, in te vullen. Vervolgens kan dit de werkloosheid terugbrengen en de economische 
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groei stimuleren. De instroom van werknemers aan de andere kant van de grens zal soepeler 
en daarmee omvangrijker kunnen zijn als de beschikbare vacatures aan de andere kant van 
de grens gemakkelijker toegankelijk zijn en als gereglementeerde beroepen, diploma's en 
beroepskwalificaties gemakkelijker kunnen worden meegenomen over de grens. Een 
voorbeeld hiervan is de kinderopvang langs de Duitse grens; 

- De werkloosheid in de Benelux-landen neemt toe en in een aantal grensregio’s zelfs in een 
sneller tempo dan het landelijk gemiddelde (Eurostat);  

- In Nederland ligt de werkloosheid in de noordelijke provincies aan de Duitse grens relatief 
een stuk hoger dan het Nederlands gemiddelde, terwijl de werkloosheid in het  
aangrenzende Nedersaksen relatief erg laag ligt (9,2-10,3% tegenover 6,0% van de 
beroepsbevolking (CBS en Bundesagentur fur Statistik)); 

- Het is opvallend dat de meeste grensarbeiders midden- of hoogopgeleid zijn, terwijl er 
relatief veel laagopgeleide werkzoekenden zijn; 

- In Luxemburg zijn relatief veel hoogopgeleide (bachelor of master niveau) werkzoekenden 
(28% t.o.v. 10-16% in de aangrenzende provincies) en relatief weinig laagopgeleide (lager 
secundair onderwijs) werkzoekenden (33% tegenover 36-45% in de aangrenzende 
provincies) (Eurostat); 

- Werkzoekenden met kennis van ‘Social sciences business and law’ behoren tot de grootste 
groep werkzoekenden in België, Nederland en Luxemburg, ‘General programs’ niet 
meegerekend (13-26% van de werkzoekenden). In Duitsland zijn er juist relatief veel 
werkzoekenden met kennis van ‘Engineering manufacturing and construction’ (25% van de 
werkzoekenden) (Eurostat); 

- Volgens de beleidsstudie 'De Veerkracht van Regionale Arbeidsmarkten' (Planbureau voor de 
Leefomgeving, 2013) zullen betere mogelijkheden voor grenspendel de mogelijkheden voor 
interregionale en intersectorale arbeidsmobiliteit vergroten en daarmee de economische 
veerkracht van de lokale arbeidsmarkt verbeteren. Institutionele belemmeringen voor het 
werken over de grens dienen dan wel verminderd te worden om grensarbeid te stimuleren. 
 

Bovendien geven de publicaties ‘Atlassen van (Euregionale) Kansen (BZK, 2012 en 2013)’ aan dat het 
slechten van barrières positieve effecten heeft op grensgebieden zoals een beter vestigingsklimaat, 
een hoger draagvlak voor anders bedreigde voorzieningen en het vergroten van de 
aantrekkingskracht. Dit geldt zowel voor de korte als lange termijn. De hier uit volgende toename van 
het aantal beschikbare banen betekent dat de kansen op werk aan beide zijden van de grens zullen 
toenemen. 
 
Werkzoekenden die aan de grens wonen zien vaak enkel de kansen op werk binnen de nationale 
grens en hebben in feite maar ‘een halve zoekcirkel’. Het is belangrijk dat werkgelegenheidskansen 
aan beide kanten van de grens optimaal benut worden en dat de kans voor de werkzoekende om 
werk te vinden aan de andere kant van de grens wordt vergroot. Omdat er verschillen zijn in zowel 
het profiel van werkzoekenden als in openstaande vacatures, biedt een betere grensoverschrijdende 
arbeidsmarktsamenwerking werkgelegenheidskansen voor de vele werkzoekenden in grensregio’s. 
 

Samenhang met economische ontwikkeling 

 
Omdat de economieën en de arbeidsmarkten in het Benelux-gebied in toenemende mate verweven 
raken, mag aangenomen worden dat het onderwerp grensarbeid in toenemende mate relevant 
wordt voor alle grensstreken. Dit wordt nog verder versterkt door de geprognosticeerde krapte op de 
arbeidsmarkt als gevolg van o.a. de vergrijzing. Deze nota beoogt dan ook te komen tot een 
gemeenschappelijke aanpak die flexibel is en ons tevens voorbereidt op toekomstige ontwikkelingen.  
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De economieën van de Benelux-landen en de Duitse aangrenzende gebieden kennen een steeds 
grotere verwevenheid. Zowel wat betreft invoer, uitvoer of doorvoer, hebben  de Benelux-landen 
door de jaren een indrukwekkende handelsbalans opgebouwd. Zo werd vanuit België voor meer dan 
€40 miljard geëxporteerd naar Nederland en importeert België op zijn beurt voor meer dan €70 
miljard uit Nederland. Beide landen staan sinds lange tijd in elkaars top 3 van belangrijkste 
handelspartners. Met name op het gebied van uitvoer blijkt dat de ze belangrijke afzetmarkten zijn 
voor elkaar.  
 
Een vergelijkbare, hechte relatie bestaat er tussen België en Luxemburg. 14% van de totale export 
(2012) van Luxemburg gaat naar België. Daarmee vormt het, na Frankrijk en Duitsland, de derde 
exportmarkt voor Luxemburg wereldwijd. Andersom geldt dit zelfs nog sterker. Wat betreft import is 
België wereldwijd het belangrijkste handelsland voor Luxemburg:  36% van zijn import komt uit 
België (2012), gevolgd door Duitsland (31%). 

Als merk profileren zich veel bedrijven met de toevoeging ‘Benelux’. Internationale bedrijven hebben 
vaak één vestiging voor het hele Benelux gebied. Een stad als Breda profileert zich bijvoorbeeld als 
‘de vestigingslocatie voor Benelux bedrijven’.  

Er ontstaan verder meer en meer grensoverschrijdende thematische clusters (bijvoorbeeld de ‘Bio 
based economy megacluster’ in Nederland, België en NRW - Cluster Industrielle Biotechnologie 2021) 
en de chemiecluster Rotterdam, Terneuzen, Antwerpen en Gent). De Vlaams Nederlandse 
Denkgroep ‘Toekomstverkenning’ stelt in zijn ‘aanbevelingen voor het actieplan voor de toekomst 
van de Lage Landen, Nederland en Vlaanderen’ (2013) vast dat de economische situatie behoefte 
heeft aan concrete samenwerking en dat er meer behoefte is aan arbeidsmobiliteit met name door 
het ontstaan van innovatieve sectoren in grensoverschrijdende regionale clusters in de sectoren ‘high 
tech systems’, logistiek en transport en chemie.  
 
De dynamiek in de lokale en regionale economie heeft een directe weerslag op vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt: de eisen die bedrijven stellen aan het personeel worden steeds hoger en 
demografische factoren als ontgroening en vergrijzing bepalen meer en meer het beschikbare 
menselijke kapitaal. Essentieel is dat er een goede match plaatsvindt tussen de eisen vanuit het 
bedrijfsleven en de kwalificaties en competenties van werknemers. Grenzen werken hierin 
belemmerend. 
 
De ‘Atlassen van (Euregionale) Kansen (BZK, 2012 en 2013)’ tonen aan dat als grensregio’s erin slagen 
om hun arbeidsmarkten door middel van grensoverschrijdende samenwerking meer te integreren in 
dat geval het aantal beschikbare banen voor de inwoners van beide regio’s toeneemt. Er is dus een 
duidelijk verband tussen regionale ontwikkeling en grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Het 
belang van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit voor de potentiële economische ontwikkeling van 
grensgebieden vraagt om een verhoging van de zichtbaarheid van de grensarbeid in regionaal beleid 
en relevante beleidsplannen. 
 

‘Grensarbeid voorbij’ 

 
Voorbijgaand aan de opdracht van het Comité van Ministers, ligt het in lijn met voorgaande 
redenering voor de hand, de vraag te stellen of niet meer aandacht zou moeten worden gegeven aan 
samenhang van het arbeidsmarktbeleid in den brede tussen de Benelux-landen en hun grensstreken. 
Waar hun economische ontwikkeling in toenemende mate verweven raakt, groeit evenzeer het 
gemeenschappelijke belang van toegesneden opleidingen, toeleiding naar werk, gekwalificeerd 
personeel en het streven naar zoveel mogelijk werkgelegenheid, zowel in het eigen land als elders in 



13 

 

de Benelux-omgeving. Het ligt dan ook voor de hand samenhang van arbeidsmarktplannen tussen de 
Benelux-landen als geheel meer aandacht te geven. 
 
Een begin hiervan zou kunnen worden gemaakt door het houden van periodieke ‘Benelux peer 
reviews’, toegesneden op de arbeidsmarktuitdagingen in de Benelux landen. Doel is de kwaliteit te 
verbeteren door het onderwerp met een kritische blik te laten bekijken door collega’s en experten. 
Zo kan op de langere termijn ook grensarbeid verder worden gefaciliteerd. 
 

Aanbevelingen hoofdstuk 2 
 
-  Centrale overheden onderschrijven het belang van bevordering van grensarbeid, omdat het de 

werkgelegenheid in grensstreken stimuleert en onderschrijven dat grensoverschrijdend 
arbeidsmarktbeleid in de allereerste plaats vraagt om verbinding van het decentrale 
arbeidsmarktbeleid aan beide zijden van de grens;  

 
-  Centrale overheden onderschrijven dat weliswaar grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid een 

eerste verantwoordelijkheid is van de decentrale overheden, maar dat ondersteuning daarbij 
vanuit het centrale niveau, alsmede internationale (Benelux)-coördinatie, onontbeerlijk is; 

 
en voorts  
 
- Centrale overheden verzoeken bij gelegenheid van jaarlijkse ontmoetingen tussen hoog-

ambtelijke vertegenwoordigers van ministeries van arbeid met betrekking tot de  voortgang van 
de gemaakte afspraken over grensarbeid, te overwegen tevens op de Benelux-landen gerichte 
‘peer- reviews’ te houden over arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid en vragen een vertaling 
van daaruit voortvloeiende onderwerpen naar uitvoering. 
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3. Grensoverschrijdende arbeidsmarktplannen beginnen 

decentraal 
 
Het is in eerste aanleg aan decentrale overheden om in samenwerking met decentrale partners, zoals 
sociale partners, arbeidsvoorzieningsorganisaties en onderwijsinstellingen een antwoord te vinden 
op de arbeidsmarktvraagstukken in hun eigen omgeving. De uitdaging om vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt optimaal te laten aansluiten, moet daarom allereerst als een lokale en bovenlokale 
opdracht worden gezien. Vanuit kennis van de lokale situatie aan beide zijden van de grens kan de 
beste aansluiting gevonden worden tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.  
 
Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden hebben samen de taak om de vraagkant van de 
arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Sociale diensten, arbeidsvoorzieningsorganisaties, 
uitzendbureaus e.d. richten zich op versterking van de aanbodkant van de arbeidsmarkt. Deze twee 
doelstellingen zijn slechts onder één noemer te realiseren met inspanning en kennis van de lokale 
situatie. Het zoekgebied van de meeste werkgevers en werkzoekenden beperkt zich bovendien 
meestal tot de eigen regio. 
 
Hoewel verschillend georganiseerd, zijn de opdrachten en taakvelden op decentraal niveau  overal 
dezelfde. Het gaat onder andere om: 
- het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt: beroepsopleidingen en 

andere onderwijsinstellingen; 
- Een goed overleg tussen alle partijen (gemeenten, sociale partners,  

onderwijsinstellingen etc.) ; 
- het verbeteren van de matching tussen vacatures en werkzoekenden; 
- het bij elkaar brengen van sociale diensten, arbeidsvoorzieningsorganisaties, uitzendbureaus, 

werkgevers/sectoren en onderwijsinstellingen; 
- het aantrekken van nieuwe en/of het behoud van bestaande werkgelegenheid. 
 
Een gezamenlijke realistische aanpak die start vanuit de specifieke vraag van werkgevers zal ertoe 
leiden dat meer mensen vanuit een groter gebied de arbeidsmarkt op gaan. 
 
De OECD studie ‘Regions and Innovation: Collaborating Across Borders’ (2013) stelt in aanbeveling 7 
ook vast dat ‘in het algemeen het lokale niveau het grootste belang heeft bij een goede 
samenwerking omdat dat niveau de kosten en baten direct voelt’. Dat geldt ‘binnen de landsgrenzen’, 
maar zeker ook – of misschien wel des te meer – grensoverschrijdend. 
 

Grensoverschrijdend werken vraagt om een specifieke aanpak 

 
Overigens moet grensoverschrijdend werken ook voldoen aan enkele specifieke proces- en 
bestuurlijke aspecten, die nodig zijn voor een effectieve aanpak. Zo is het bij grensoverschrijdend 
werken, meer dan in de eigen context, alleen mogelijk beleid te voeren als er een gemeenschappelijk 
belang is en wanneer mensen elkaar weten te vinden. 
 
Samenwerking over de grens heen moet leiden tot het efficiënter uitvoeren van taken en tot 
capaciteitsvergroting van de afzonderlijke partners. Het grensoverschrijdende proces wordt pas dan 
als noodzakelijk ervaren als betrokkenen ervan overtuigd zijn dat de oplossing voor een gezamenlijk 
doel niet afzonderlijk van elkaar kan worden gevonden en dat samenwerking leidt tot versterking  
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van alle partners afzonderlijk. Om succesvol te zijn moet de grensoverschrijdende samenwerking zijn 
gebaseerd op concrete doelstellingen en gaan over concrete onderwerpen. De aanpak moet effectief 
zijn in het bereiken van de doelstelling, efficiënt in het gebruik van de middelen daarvoor en 
coherent met het algemene beleid op dat gebied.  
 
Het doel van grensoverschrijdende samenwerking ligt niet in juridische vormgeving of de financiering 
van gezamenlijke kansen, maar vooral in het leveren van een betere dienstverlening, het wegnemen 
van belemmeringen (waaronder juridische) en het bevorderen van ontwikkelingen op een 
efficiëntere en effectievere manier dan anders mogelijk zou zijn geweest. Dan kunnen potentiële 
grensarbeiders en bedrijven die op zoek naar hen zijn, zelf en op eigen initiatief een betere inzet van 
mensen en middelen bereiken. 
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4. Ondersteuning vanuit het Secretariaat-Generaal van de Benelux 

Unie 

4.1. Grensoverstijgend arbeidsmarktbeleid vraagt om een 

gecoördineerde centrale ondersteuning 
 
In hoofdstuk 2.1 is al aangegeven dat het Secretariaat-Generaal van de Benelux niet ingaat op 
generieke beleidsmatige factoren zoals verschillen in loon, overige arbeidsvoorwaarden, openbaar 
vervoer en taal, die bepalend kunnen zijn voor de keuze om ‘wel’ dan ‘niet’ aan de overkant van de 
grens te gaan werken. 
 
Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie heeft daarentegen wél de ambitie generieke 
aspecten van operationele aard zoveel mogelijk te helpen wegnemen. Het voortouw hierin ligt 
gezamenlijk bij de centrale instanties aan beide zijden van de grens, zodat grensgebieden er samen 
wat aan hebben. Op de korte termijn wordt hierbij enerzijds gekeken naar direct voor de burger 
waarneembare onderwerpen zoals de meeneembaarheid van diploma’s hoger onderwijs en 
beroepskwalificaties en een samenhangende informatievoorziening aan de potentiële grensarbeider 
via het portaal en persoonlijke dienstverlening. Bovendien wordt gekeken naar het in kaart brengen 
van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, een onderwerp relevant voor beleidsmakers. 
 
Het volgende hoofdstuk gaat verder in op deze rol van de Benelux.  
 

4.2. Onderwijs: diploma’s en beroepskwalificaties 
 
Een vlotte grensoverschrijdende meeneembaarheid van diploma’s en beroepskwalificaties is 
belangrijk voor de arbeidsmobiliteit (zie ook verdiepingsdocument ‘meeneembaarheid van diploma’s 
en beroepskwalificaties’) en onderwerpen als diplomawaardering en het (Europass) 
certificaatsupplement blijven vaak wat onderbelicht, terwijl dit toch erg belangrijke instrumenten 
zijn, vooral ook voor werkgevers. 
 
Voor het bedrijfsleven is het niet alleen van belang dat werknemers het juiste diploma bezitten, maar 
met name dat zij de juiste competenties hebben om een baan uit te oefenen. Dit zou aan beide 
zijden van de grens afgesproken zou moeten worden voor zowel de (potentiële) grensarbeider als de 
werkgevers. Een nauwe samenwerking tussen betrokken onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven –
ook grensoverschrijdend- is daarbij van groot belang.  
 
Verder is gebleken dat om onduidelijkheid en verwarring met betrekking tot de regelgeving bij 
informatieverstrekkers te verminderen het zinvol is de informatieverstrekkers te ondersteunen via 
regelmatige – grensoverschrijdende - trainingen en opleiding over de toepassing van de regelgeving 
in de praktijk. 
 
Om diploma’s en beroepskwalificaties ook over de grens geldig te maken zijn dikwijls bijkomende 
administratieve procedures nodig. Dit is voor velen een lastig obstakel: confrontatie met andere 
eisen, onverwachte complicaties, tijdrovende procedures met onzekere uitkomst, complexe 
regelgeving etc. Kandidaten krijgen daarbovenop in veel gevallen stages of bijkomende opleidingen 
opgelegd. Ook voor de kennis van de taal of werkomgeving worden vaak extra stages en opleidingen 
vereist. Vaak gaan deze eisen uit van werkgevers. Via projecten zoals ‘de lerende Euregio’ zijn er wel 
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al zogenaamde ‘geautoriseerde beschrijvingen’, waarbij een gedetailleerde officiële beschrijving 
werkgevers vertrouwd maakt met de voorwaarden voor bepaalde beroepen.  

Automatische academische erkenning van diploma’s hoger onderwijs 

 
De automatische academische erkenning van de ‘bachelor en master’ diploma’s in de Benelux heeft 
een rechtstreeks effect op de grensoverschrijdende mobiliteit van de individuele student en 
werkzoekende die zich over de grens beweegt.   
 
Zonder simplistisch te pretenderen dat alle hinderpalen in een handomdraai zijn opgelost, kan de 
automatische academische erkenning van diploma’s hoger onderwijs (bachelor en master) in de 
Benelux wel een positieve drive creëren om ook de andere hinderpalen in verband met de erkenning 
van beroepskwalificaties aan te pakken.   
 
Lidstaten kunnen de automatische academische erkenning van diploma’s hoger onderwijs (bachelor 
en master) in het Benelux gebied regelen via een Benelux-beschikking. Een dergelijke beschikking is 
een juridisch bindend akkoord tussen de landen en gemeenschappen. De totstandkoming van een 
bindende Benelux-beschikking is de verantwoordelijkheid van de lidstaten zelf, met een 
coördinerende en ondersteunende rol voor het Secretariaat-Generaal van de Benelux. 

Meeneembaarheid van beroepskwalificaties 

 
De ‘Europese Richtlijn 2013/55 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’) (hierna genoemd de Europese Richtlijn (2013/55)) probeert de erkenning 
van beroepskwalificaties te verbeteren. Het onderwerp is weliswaar een bevoegdheid van centrale 
overheden en de Europese Commissie, maar decentrale  instanties kunnen een belangrijke 
signaalfunctie in de richting van centrale overheden vervullen door aan te geven welke beroepen het 
meest baat zouden hebben bij meeneembaarheid van beroepskwalificaties. 
 
Deze richtlijn, die recent herzien is, biedt voor beroepsbeoefenaren aanzienlijk vereenvoudigde 
mogelijkheden om ook in andere EU-lidstaten hun beroep uit te oefenen. Door deze nieuwe EU 
Richtlijn ontstaan een aantal kansen voor de Benelux-landen, zoals door de zogenaamde 
‘transparantie exercitie’ - over het harmoniseren van de erkenningen van beroepen -, waarin de 
Europese Commissie samen met de Lidstaten onderzoek doet naar de overeenkomsten van 
gereglementeerde beroepen in de verschillende landen.  
 
Bovendien zullen voor een aantal opleidingen ‘gemeenschappelijke opleidingsbeginselen’ worden 
geformuleerd, waardoor een minimaal niveau van kennis en vaardigheden wordt vastgesteld. Een 
dergelijke formuleren kan enkel tot stand komen als beroepsorganisaties en bevoegde autoriteiten 
van minstens 1/3 van de EU-landen hierom verzoeken. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux kan 
de mogelijkheden tot zo’n verzoek verkennen door de lidstaten en enkele andere geïnteresseerde 
landen hierover bijeen te brengen.  
 
Tenslotte worden binnen het ‘Internal Market Information system’ (IMI), dat ook onder de nieuwe 
EU Richtlijn valt, verschillende instrumenten ontwikkeld als de ‘Beroepskaart’ (Carte Professionelle) 
en het ‘Alert system’ (in geval van sancties tegenover beroepsbeoefenaars). Ook hiervoor is verdere 
afstemming tussen lidstaten nodig en is het belangrijk te komen tot een goede informatie-
uitwisseling over de aanpak in de verschillende landen. 
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De nieuwe EU Richtlijn hanteert echter een ander referentiekader dan het  European Qualification 
Framework, die door het DG Education and Culture (Europese Commissie) is ontwikkeld. Centrale 
overheden nemen initiatieven om de begrippen te verduidelijken ten behoeve van de praktijk. Ook in 
de grensstreken worden dergelijke initiatieven ontwikkeld. De verschillende referentiekaders en 
praktijkvoorbeelden zouden onderling vergeleken moeten worden en in afstemming met partners 
leiden tot mainstreaming.  
 

Overige aspecten in het onderwijs 

 
Naast de eerder genoemde onderwerpen zijn er nog een aantal andere belangrijke aspecten die het 
werken over de grens heen kunnen vergemakkelijken. Hierbij kan worden gedacht aan: 
 
Bevorderen van stages over de grens heen 
 
Grensoverschrijdende stages dragen bij tot de taalkennis, de cultuur en werkomgeving aan de andere 
kant van de grens en bevorderen dus de feitelijke toegang tot het beroep. Ook het Nederlandse 
advies Bruls wees hierop. Stages vormen een onderdeel van een opleiding of gelden als een 
voorwaarde tot de toegang tot het beroep. De organisatie gebeurt door de opleidingsinstituten, in 
samenwerking met de beroepsverenigingen, bedrijven en ondernemingen. Goede 
vertrouwensrelaties over de grens zijn nodig om dergelijke stages te kunnen organiseren. 
 
Realiseren van Bi- of Tri-diplomering 
 
Het is de uitdaging van de opleidingsinstellingen een diploma te realiseren dat voldoet aan de 
voorwaarden van twee of drie landen. Bi- of tri-diplomering wordt weliswaar makkelijker te 
realiseren als de ‘transparantie exercitie’ - over het harmoniseren van de erkenningen van beroepen 
tussen de landen - leidt tot meer harmonisering van de beroepsreglementeringen maar de noodzaak 
daarvan dient eerst nader onderzocht te worden. 
 
Taalkennis in de grensstreken 
 
Werkgevers hebben de mogelijkheid om, na de erkenning van de beroepskwalificaties, de kennis van 
de officiële taal van het gastland te evalueren. De nieuwe Europese Richtlijn (2013/55) bepaalt de 
wettelijke mogelijkheden hiertoe. De concrete toepassing van de taaltoets in de landen kan echter 
verschillen. Hiertoe is het gewenst te komen tot een goede informatie-uitwisseling. 
 
Daarnaast is het is voor leerlingen in de grensstreek van belang dat zij de taal van het buurland op 
een voldoende niveau beheersen om hun arbeidsmarktkansen verbeteren. Schoolbesturen van 
beroepsopleidingen kunnen hier een rol in spelen, eventueel via hun discretionaire bevoegdheid ten 
aanzien van de taaleisen. In dit verband dient ook nagegaan te worden op welke wijze de 
taalbeheersing kan worden vergroot van (potentiële) werknemers die een baan in een buurland 
aanvaarden. 
 
Uitbreiden van pilots voor grensoverschrijdende beroepsopleidingen 
 
Aan de organisaties voor beroepsonderwijs in de Benelux-landen kan de vraag worden gesteld of het 
mogelijk is te komen tot een uitbreiding van de experimenten of pilots voor grensoverschrijdende 
beroepsopleidingen in één of meerdere branches/sectoren binnen de juridische grenzen. Hierdoor 
krijgen schoolverlaters aan beide zijden van grens grotere kansen op werk en daarmee verbetert ook 
de aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt. 
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Aanbevelingen punt 4.2: 
 
- Centrale en decentrale actoren verzoeken de realisatie van automatische academische erkenning 

van diploma’s hoger onderwijs op korte termijn voor de Benelux als geheel via een bindende 
Benelux-beschikking; 
 

-   Centrale en decentrale actoren verzoeken, in het kader van de ‘Transparantie exercitie’ - over het 
harmoniseren van de erkenningen van beroepen -, in overleg met de sectoren af te spreken voor 
welke beroepen de meeneembaarheid van beroepskwalificaties met voorrang geregeld zou 
moeten worden. 

 
en voorts 
 
- Centrale overheden delen de opvatting dat de nieuwe Richtlijn (2013/55/EU), die de volgende 

jaren zal worden geïmplementeerd, moet worden aangewend om in Benelux-verband 
verbeterstappen te zetten en verzoeken: 

- het formuleren van ‘gemeenschappelijke opleidingsbeginselen’ voor specifieke opleidingen 
te stimuleren, zodat afstemming mogelijk wordt voor een aantal urgente beroepen (dit is 
enkel effectief als de beroepsorganisaties en bevoegde autoriteiten van minstens 1/3 van de 
EU-landen hierom verzoeken); 

-  te bevorderen dat er stroomlijning komt van het aantal gangbare ‘referentiekaders’ voor de 
vergelijking van kwalificaties en de uitwisseling van best practices onderling te organiseren 
zoals onder andere ‘de lerende euregio’;  

-  het delen van de informatie en het maken van afspraken over de aanpak van het IMI en de 
daaraan verbonden taken en gekoppelde instrumenten (Beroepskaart, Alert systeem, 
nationale contactpunten, bevoegde autoriteiten, assistentiecentra); 

- Centrale en decentrale actoren verzoeken de mogelijkheid te onderzoeken tot het uitbreiding 
van de experimenten respectievelijk pilots voor grensoverschrijdende beroepsopleidingen in een 
of meerdere branches/sectoren binnen de juridische grenzen; 

- Centrale en decentrale actoren verzoeken informatie-uitwisseling te organiseren over de 
concrete toepassing van de toets van de taalkennis in de landen en om na te gaan op welke wijze 
de taalbeheersing voor potentiële werknemers in het buurland kan worden vergroot; 

- Centrale overheden verzoeken na te gaan of de Benelux grensoverschrijdende stages en bi- of tri-
diplomering kan faciliteren en kan helpen beperkende randvoorwaarden weg te nemen.  

 

 

4.3. Informatievoorziening via portaal en persoonlijke dienstverlening 
 
Een goede informatievoorziening op het gebied van vacatures, sociale zekerheid, belastingen en 
voorzieningen is van groot belang voor de (potentiële) grensarbeider. Dit vergroot de kans op het 
aanvaarden van een baan in het buitenland. Eén van de kernproblemen bij grensarbeid betreft het 
feit dat mensen die grensoverschrijdend (willen) werken, zich er vaak niet van bewust zijn welke 
gevolgen dit voor hun dagelijks leven heeft, niet alleen op sociaal en fiscaal vlak, maar voor de rest 
van hun leven (denk aan pensioenvoorziening).  
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Vacature informatie 

 
In de drie Benelux-landen bestaat een omvangrijk netwerk van organisaties en diensten die de 
bemiddeling tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt als hoofddoel hebben. Het betreft hier 
enerzijds publieke organisaties zoals UWV werkbedrijf (Nederland), VDAB (Vlaanderen), Actiris 
(Brussel), Le Forem (Wallonië), Arbeitsamt der DG (Duitstalige Gemeenschap in België), ADEM 
(Luxemburg), de Bundesagentur fur Arbeit (Duitsland) en de Pole-emploi en FEPEM (Frankrijk) en 
anderzijds private organisaties zoals uitzendbureaus.  
 
De arbeidsbemiddelingsorganisaties in de grensgebieden beschikken over een uitgebreid netwerk 
aan contacten om te kunnen komen tot een efficiënte bemiddeling over de grens heen. In de 
gemeente Vaals (NL) bijvoorbeeld is een Werkservicepunt actief met als specifiek doel de 
bemiddeling over de grens heen. Er vinden daarnaast ook geregeld grensoverschrijdende jobbeurzen 
plaats. 
 
De Europese Unie heeft in de jaren negentig het European Employment Services (EURES) netwerk 
opgericht om de arbeidsmobiliteit binnen de Unie te vergroten. In EURES werken arbeidsbureaus, 
vakbonden, Kamers van Koophandel, werkgeversorganisaties, Euregio’s en overige instanties samen. 
Burgers kunnen bij EURES-adviseurs terecht met vragen over werken aan de andere kant van de 
grens. Daarnaast ondersteunen EURES-adviseur de arbeidsbureaus bij de grensoverschrijdende 
bemiddeling van vacatures en werkzoekenden en maken zij brochures die voor de burger als 
informatiebron en leidraad dienen wanneer die in het buurland werk heeft gevonden of werk zoekt. 
De rol en aanwezigheid van de tripartiete EURES partnerschappen verschilt echter wel per land.  
 
Het Secretariaat-Generaal heeft kennis genomen van de Europese ontwikkelingen rondom Eures. 
Hierover zijn de lidstaten in gesprek met de Europese Commissie. Het is niet de rol van de Benelux 
om hierop in te gaan, maar de uitkomst van de ontwikkelingen zijn wel  belangrijk en zullen 
nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.  
 
Hoewel het secretariaat-generaal opmerkingen heeft opgevangen dat de vacature informatie in de 
landen niet altijd even structureel gebeurt, is het niet een rol van de Benelux om actie op dit terrein 
te ondernemen. De Benelux heeft hierin wel een signaalfunctie. Het is van groot belang dat de 
bestaande samenwerking binnen de EURES-partnerschappen blijft bestaan en verder wordt 
ondersteund. 

Digitale en schriftelijke informatie 

 
De laatste jaren is vooral in Nederland het accent van de informatievoorziening aan (potentiële) 
grensarbeiders verschoven van een persoonlijke aanpak naar een meer digitale, en derhalve 
algemene, verstrekking van gegevens. In de Benelux-landen beheren zowel centrale (Ministeries en 
uitvoeringsinstanties) als decentrale instanties (zoals Euregio’s, EURES en sociale partners) talrijke 
websites voor de informatievoorziening voor grensarbeiders en werkgevers, waarin vaak ook 
onderwerpen als sociale zekerheid, belastingen en pensioenen voorkomen.  
 
Rol voor het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie 
 
Het webportaal voor grensarbeiders  
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De veelheid van sites maakt het echter niet altijd gemakkelijk om de juiste informatie te krijgen. Zo 
vindt er nauwelijks afstemming plaats en hebben de verschillende sites vergelijkbare namen 
waardoor het niet eenvoudig is een weg te vinden in dit doolhof.  
 
Om hier meer structuur in aan te brengen hebben het Nederlandse ‘Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid’, de Belgische ‘Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid’ en het ‘Ministerium für 
Arbeit, Integration und Soziales’ in Noordrijn-Westfalen (MAIS) in een raamovereenkomst besloten 
tot de oprichting van een Benelux-webportaal ‘Startpunt Grensarbeid’ (zie ook verdiepingsdocument 
‘informatievoorziening via portaal en persoonlijke dienstverlening’), die vanaf 2012 beschikbare 
informatie bundelt en via links informatie vanaf één centraal punt aanbiedt. Het portaal fungeert als 
eerste startpunt voor werknemers en verwijst naar de juiste sites en instanties per thema (sociale 
zekerheid, belastingen, gezin, pensioen, enz.).  
 
Zoals overeengekomen in de ‘Overeenkomst’ van 2012 zal het beheer en de financiering van het 
webportaal in de vorm die het op 31 december 2014 zal hebben, vanaf 1 januari 2015 volledig 
worden beheerd en gefinancierd uit de eigen begroting door het Secretariaat-Generaal van de 
Benelux Unie (zie ook verdiepingsdocument ‘informatievoorziening via portaal en persoonlijke 
dienstverlening’). 
 
Verdere ontwikkelingen van het portaal 
 
In het kader van de raamovereenkomst zal het webportaal voor grensarbeiders nog vóór het eind 
van 2014 worden aangevuld met onderdelen voor België/NRW en België/Luxemburg, zodat het 
gehele Benelux-gebied wordt afgedekt. De toename aan inhoud zal naar verwachting ook bijdragen 
tot een verdere verhoging van het nu al stijgend aantal bezoekers dat maandelijks de website 
raadpleegt. De evaluatie van het portaal pakt dan ook positief uit (zie ook verdiepingsdocument 
‘informatievoorziening via portaal en persoonlijke dienstverlening’).  
 
Vanaf 2015 zal er elk jaar een evaluatie plaatsvinden, zowel kwantitatief als kwalitatief, aan de hand 
van indicatoren zoals bezoekersaantallen, verbetermaatregelen, controle van dode links, toename 
van de naamsbekendheid en aantallen verwijzingen als onderdeel van de zichtbaarheid. Eind 2014 
zal het Secretariaat-Generaal aan Nederland, België en Noordrijn-Westfalen inzicht geven in de 
financiële afwikkeling van de bijdragen die zij gegeven hebben. Vanwege het belang voor 
grensgebieden in het noordoosten van Nederland, het zuidwesten van België en Luxemburg zal 
tegelijkertijd ook de haalbaarheid worden onderzocht van uitbreiding in de richting van andere 
buurlanden zoals Nedersaksen en andere Duitse deelstaten alsmede Noord-Frankrijk. 
 
Thematische uitbreiding  
 
De meeste informatie op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt richt zich tot de 
doelgroep ‘grensarbeiders’. Voor werkgevers bestaan enkele brochures in het Nederlands-Duitse  
grensgebied (‘30 meest gestelde vragen’ voor zowel Duitse als Nederlandse werkgevers). In de 
praktijk wenden werkgevers (voornamelijk MKB/KMO) zich tot adviseurs langs de grenzen. Langs de 
Duits-Nederlandse grens wordt daarbij vaak gebruik gemaakt van EURES-adviseurs en zijn vooral ook 
de Industrie und Handelskammers actief hiermee bezig. Er worden bovendien geregeld 
informatiebijeenkomsten georganiseerd en werkgevers kunnen ook gebruik maken van de diensten 
van de verschillende adviseurs. De digitale informatievoorziening voor werkgevers op dit vlak is 
echter niet zo uitgebreid ontwikkeld als die voor grensarbeiders.  
 
Er is ook behoefte aan laagdrempelige informatie over toeleiding inzake diploma’s en 
beroepskwalificaties. Op basis van het ‘Anerkennungsgesetz’ beschikt Duitsland over het 
internetportaal www.bq-portal.de dat informatie over buitenlandse onderwijssystemen en 
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kwalificaties beschikbaar stelt. Een aantal andere sites geeft ook informatie over beroepserkenning 
en diplomawaardering (zoals www.kwalificatiesmbo.nl en http://www.anerkennung-in-
deutschland.de). De Nederlandse stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), 
waarin het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het georganiseerd bedrijfsleven samenwerken, 
onderhoudt op dit gebied contacten met organisaties in NRW.Het Secretariaat-Generaal zal 
eveneens bezien of het portaal kan worden uitgebreid met een module over deze twee thema’s, 
waarin verwezen wordt naar, onder andere, bovengenoemde websites.  

Persoonlijke dienstverlening 

 
Alom bestaat de opvatting dat het van belang is ‘een zekere vorm’ van persoonlijke dienstverlening, 
in aanvulling op digitale dienstverlening, te behouden ten behoeve van de grensarbeiders. 
Persoonlijke dienstverlening is onlosmakelijk verbonden met digitale informatievoorziening, maar op 
het decentraal niveau ook met arbeidsbemiddelingsaspecten.  
 
De persoonlijke dienstverlening aan (potentiële) grensarbeiders loopt idealiter via (deels reeds 
bestaande) informatiepunten, de zogenaamde ‘frontoffices’ (info-points) in de grensgebieden, die 
decentraal -al dan niet verbonden met EURES- op eigen wijze zijn ingericht. Via deze loketten krijgen 
de (potentiële) grensarbeiders goede en nauwkeurige informatie en advies over de 
arbeidsmogelijkheden over de grens, toegespitst op de persoonlijke situatie inzake onder andere 
sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht bij het over de grens (gaan) werken. 
 
Zonder een vorm van persoonlijke dienstverlening zouden veel werknemers ‘de stap over de grens’ 
wellicht niet wagen, hetgeen het toch al lage participatiecijfer met betrekking tot grensarbeid nog 
verder zou doen dalen. Burgers zoeken deze informatie zo dicht mogelijk bij huis, fysiek, maar 
voornamelijk ook omdat veel van deze informatie complex en regio-specifiek is en daarnaast de 
(streek)taal op dit vlak ook een rol speelt. 
 
Structuur van de persoonlijke dienstverlening in de Benelux-landen en Duitsland 
 
In de Nederlandse structuur is er langs de Belgische en Duitse grenzen via de Bureaus voor Duitse en 
Belgische Zaken (SVB) sprake van goed uitgeruste gezamenlijke backoffices die fungeren als 
tweedelijns informatieverstrekkers voor het gehele terrein van sociale zekerheid en zorg. Daarnaast 
is ook het GWO (Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen van de Belastingdienst ) actief 
op centraal niveau en is het UWV Werkbedrijf daarbij verantwoordelijk voor de vacature-informatie . 
Daarnaast bestaan er frontoffices in de Nederlands-Duitse grensregio’s en in Zeeuws-Vlaanderen. 
 
In België zijn er informatiestructuren ingericht via het Vlaamse VDAB, het Waalse FOREM en het 
Arbeitsamt der DG (de zogenaamde frontoffices) als ook via de sociale partners. Op federaal niveau 
loopt dit via de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de arbeidsvoorziening en de financiering 
van de sociale zekerheid, de RVA en RSZ alsook andere diensten zoals RKW, RIZIV, etc. Eén 
gezamenlijke backoffice ontbreekt echter.  
 
In Luxemburg bestaat een goed werkend digitaal ‘guichet’ voor zowel bedrijven als grensarbeiders. 
Guichet.lu biedt met name voor grensarbeiders eveneens een gecentraliseerde en op maat gesneden 
onthaaldienst aan. Er is verder in Luxemburg sprake van een rijksplaatsingsbureau, dat wil zeggen de 
openbare arbeidsvoorziening (ADEM). 
 
De structuren in Duitsland kennen ook een soort van frontoffice met name ingericht door 
organisaties zoals de EUREGIO, Euregio Rijn-Waal, het Grensinfopunt Aken-Eurode, de euregio rijn-
maas-noord en de Eems Dollard Regio. Deze frontoffices werken voor zowel Duitsland als Nederland, 
Voor de backoffices zijn hier onder andere Finanzämter en de Deutsche Rentenversicherung 
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aangewezen alsook diverse uitvoeringsorganen op het gebied van de sociale zekerheid. Ook hier 
ontbreekt één gezamenlijke backoffice. Daarnaast bestaan er nog verschillende euregionale 
‘netwerken’ die opereren op het vlak van grensarbeid, zoals de ‘Runder Tisch’ in Aken, de Belgisch-
Nederlandse ronde tafel of de expertenworkshops van de Euregio. 
 
Voor België, Frankrijk en Luxemburg bestaat er een grensoverschrijdend partnerschap (P.E.D), dat 
zich ten dele ook bezig houdt met het organiseren van workshops voor (potentiële) grensarbeiders 
(in samenwerking met o.a. EURES en ADEM). Persoonlijke dienstverlening behoort echter niet tot 
hun ‘core-business’. Er zijn wel Interregionale syndicaten (IRS) van de drie landen actief bezig met 
informatieverschaffing aan grensarbeiders.  
 
Voor vragen over arbeidsmarkt, sociale zekerheid of bijvoorbeeld belastingen kan men zich ook 
wenden tot de nationale instanties (dwz ‘Administration de l’emploi, Caisse de Maladie of 
Administration des Contributions), maar die zijn niet specifiek gericht op grensarbeiders Wel is er het 
Maison du Luxembourg (dat zes intercommunalités van Nord-Mosellan bestrijkt). Dit heeft tot taak 
informatie aan grensarbeiders te verstrekken over alle administratieve kwesties en stappen omtrent 
hun sociaal statuut in Frankrijk en Luxemburg: zoeken naar werk, arbeidsrecht, sociale wetgeving 
(sociale dekking, gezinsbijslag, pensioenen, pensionering enz.), fiscaliteit. 
 
Het Nederlandse Aranco-advies 
 
Het ‘Aranco-advies’, in opdracht van de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank (2014), heeft de 
structuur van de digitale en persoonlijke dienstverlening onderzocht en heeft hierin een mogelijke 
toekomstige structuur voorgesteld (zie ook verdiepingsdocument ‘informatievoorziening via portaal 
en persoonlijke dienstverlening’). Hierbij komt het zwaartepunt van de informatievoorziening in de 
grensgebieden te liggen bij de frontoffices en backoffices, die de frontoffices voorzien van actuele 
informatie, de kwaliteit ervan bewaken, beschikbaar zijn voor het oplossen van complexe 
vraagstukken en de verbanden leggen met digitale informatie. Tijdens de consultatiebijeenkomsten 
werd aangegeven dat een ‘Benelux brede grensoverschrijdende coördinatie’ bij het Secretariaat-
Generaal zou kunnen berusten, die in eerste instantie gericht zou moeten zijn op het verbinden van 
de centrale backoffices. 
 
Rol voor het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie 
 
Hoewel ook gericht op België en Duitsland, bekijkt het Aranco-rapport de situatie vooral vanuit het 
Nederlandse standpunt. De vraag kan gesteld worden of er niet gestreefd moet worden naar een – 
waar nuttig - afgestemde, samenhangende structuur voor de Benelux als geheel, gebaseerd op een 
door alle betrokken partijen gedragen totaalvisie voor de informatievoorziening voor grensarbeiders, 
zowel voor de persoonlijke dienstverlening als de digitale informatievoorziening. Tegelijkertijd zou 
dan een betere koppeling tot stand kunnen worden gebracht met de grensoverschrijdende 
arbeidsbemiddeling (o.a. EURES) en dient er rekening te worden gehouden met de afbouwende 
overheidssteun waar veel instanties die persoonlijke dienstverlening leveren mee te maken hebben.  
 
Uit gesprekken met sociale partners en stakeholders is gebleken dat het Secretariaat-Generaal 
ondersteuning zou kunnen bieden bij de totstandkoming van een afgestemde structuur tussen 
digitale informatievoorziening en persoonlijke dienstverlening aan beide kanten van de grens. Ook de 
verbinding tussen de verschillende loketten in de Benelux (zowel front- als backoffices) alsmede het 
waarborgen van de verbinding met het webportaal zou een verantwoordelijkheid van de Benelux 
kunnen vormen. 
 

Aanbevelingen punt 4.3. 
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Vacature informatie 
- Centrale en decentrale actoren onderschrijven dat er geen directe behoefte is aan extra 

coördinerende instanties op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en 
‘vacature-informatie’. Wel is het van groot belang dat de bestaande samenwerking binnen de 
EURES-partnerschappen blijft bestaan en verder wordt ondersteund en uitgebouwd.  

 
Digitale informatie 
- Centrale en decentrale actoren verzoeken de totstandkoming en borging van actuele, 

betrouwbare digitale informatie m.b.t. sociale zekerheid, belastingen etc. zodat potentiële 
grensarbeiders zich op de hoogte kunnen stellen van de gevolgen van ‘werken aan de overkant 
van de grens’ en voorts de verdere uitbouw van het portaal 
(http://startpuntgrensarbeid.benelux.int) bij de Benelux; 

- Centrale en decentrale actoren zien erop toe dat websites verwijzen naar het portaal van de 
Benelux; 

- Centrale overheden van Nederland, België en NRW nemen met instemming kennis van de 
evaluatiegegevens m.b.t. het portaal en stellen vast dat deze in een behoefte voorziet. Samen 
met Luxemburg verzoeken zij het Secretariaat-Generaal van de Benelux het portaal verder te 
onderhouden en uit te breiden, en stellen het daarbij op prijs aan de hand van afgesproken 
indicatoren op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelen m.b.t. portal zodat zij hieraan 
medesturing kunnen geven en stellen voorts prijs op inzicht te krijgen in de afwikkeling van de 
financiële bijdrage die zij hebben geleverd;  

- Centrale overheden van Nederland, België en NRW nemen met instemming kennis van de 
voorgenomen uitbreiding van het portaal naar België/NRW en België/Luxemburg; 

- Sociale partners, centrale en decentrale overheden verzoeken de Benelux te bezien of het 
mogelijk is het bestaan van het portaal – die thans gericht is op werknemers – uit te breiden met 
een module voor werkgevers;  

- Centrale en decentrale actoren stellen prijs op een verbreding met de thema’s erkenning van 
diploma’s en beroepskwalificaties. 

  
Persoonlijke dienstverlening 
- Waar de persoonlijke dienstverlening per definitie ook betrekking heeft op het buurland, is het 

onlogisch deze dienstverlening vanuit uitsluitend ‘deze kant van de grens’ te geven. Het is de 
verantwoordelijkheid van de Benelux ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van een 
afgestemde structuur tussen digitale informatievoorziening en persoonlijke dienstverlening aan 
beide kanten van de grens. Ook de (proces)-coördinatie tussen de verschillende loketten in de 
Benelux (zowel front- als backoffices) alsmede het waarborgen van de verbinding met het portaal 
en de EURES-infrastructuur vormt een verantwoordelijkheid van de Benelux; 

- Centrale actoren onderschrijven het belang van zogenaamde ‘backoffices’ die de deskundigheid 
van de ‘frontoffices’ (info-points) bevorderen en waarborgen. 

 

 

4.4. Inzicht in de arbeidsmarkt in grensgebieden 
 
Grensoverschrijdende arbeidsmarktgegevens dienen arbeidsmarktbeleid te sturen. Feiten en cijfers 
geven immers weer waar de knelpunten en kansen liggen voor beleid. Om een gegrond 
(grensoverschrijdend) arbeidsmarktbeleid te voeren zijn niet alleen cijfers en trends van 
pendelstromen belangrijk, maar ook zicht op ontwikkelingen in aanbod en vraag op de arbeidsmarkt 
(zie ook verdiepingsdocument ‘het belang van vergelijkbare gegevens’). 
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Vergelijkbare cijfers en analyse 

 
Zoals in verschillende studies wordt aangetoond (OECD, Raad van Europa, Euregio Scheldemond) is 
er helaas vaak gebrek aan internationaal vergelijkbaar cijfermateriaal en indicatoren, zodat het niet 
of nauwelijks mogelijk is om functioneel samenhangende grensoverschrijdende gebieden correct te 
definiëren en om vervolgens te besluiten of en hoe het de moeite waard is om bepaalde 
ontwikkelingen of strategieën te ondersteunen. Zo ook in de Benelux-context, waar de beschikbare 
gegevens op het centrale niveau georiënteerd zijn, waarbij er niet over de nationale grenzen heen 
gekeken wordt. De beschikbare data die door Eurostat worden verstrekt overstijgen deze 
beperkingen, maar zijn erg gedetailleerd en vaak steekproefonderzoek gebaseerd waardoor de 
bruikbaarheid vrij beperkt is. 
 
De hierboven genoemde lacune lijkt met een structurele samenwerking tussen de betrokken landen 
zonder veel kosten oplosbaar. ‘Best practices’ uit andere regio’s in Europa tonen aan dat er 
organisatorische oplossingen gevonden kunnen worden om een gezamenlijk inzicht te verkrijgen in 
de grensoverschrijdende arbeidsmarkt (La Grande Region, Eures-Bodensee en Øresund). Daarbij zijn 
niet zozeer nieuwe gegevens verzameld, als wel bestaande gegevens op een systematische wijze 
geordend, verwerkt en gepubliceerd. Zo is er in de Grande Région een kleine equipe als secretariaat 
actief in het omwerken van bestaande gegevens op basis van een regulier overleg van statistici 
afkomstig uit de verschillende deelgebieden. De gegevens worden aangeleverd door verschillende 
instanties uit de deelgebieden en worden tegen geringe betaling aangeboden. Betrokken ministeries 
verzorgen met een jaarlijkse bijdrage de financiering nu de aanloopperiode als INTERREG project is 
afgelopen. 

Samenwerking tussen kenniscentra, onderzoek- en statistiekbureau’s 

 
Het grensoverschrijdend onderzoeksmateriaal dat door diverse kenniscentra, onderzoekscentra en 
instituten in de Benelux-landen is gepubliceerd heeft op dit moment een ad hoc karakter en geeft 
daardoor enkel eenmalige en fragmentarische resultaten.. Er zijn intussen enkele ‘eerste fase’ 
initiatieven om grensoverschrijdende arbeidsmarktgegevens te verzamelen en publiceren, zoals het 
initiatief van Euregio’s aan de Duitse grens in samenwerking met het CBS, maar de uitkomst hiervan 
is op dit moment ongewis. Om dubbelwerk te voorkomen, verschillende initiatieven bij elkaar te 
brengen en zo efficiënter het einddoel te bereiken is een rol vanuit het Secretariaat-Generaal van de 
Benelux van toegevoegde waarde.  
 
Rol voor het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie 
 

Aanbevelingen hoofdstuk 4.4. 
 
- Actoren op centraal niveau spannen zich ervoor in om – gebruik makend  van bestaande gegevens 

en met ondersteuning van de Europese Commissie – zodanige regionale arbeidsmarktinformatie 
te verschaffen dat decentrale actoren aan beide zijden van de grens op basis daarvan kunnen 
komen tot grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid en verzoeken de Benelux de structurele 
totstandkoming en publicatie van dergelijke informatie te bevorderen en de organisatie hiervan te 
coördineren. 

 
Voorts 
 
- Centrale en decentrale actoren binnen de Benelux verzoeken de Benelux te bevorderen dat 

kenniscentra op het gebied van grensarbeid samenwerken en komen tot werkafspraken.  
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5. Handreiking voor arbeidsmarktplannen 

5.1. Ervaringen elders in Europa 
 
Rondom ons in Europa zijn talrijke voorbeelden te vinden waar door een goede samenwerking over 
de grens heen oplossingen worden gevonden voor belemmeringen voor grensarbeid. Binnen de 
Beneluxlanden is hiervoor al inspiratie te vinden in de praktijk in verschillende grensgebieden. 
 
De Grande Région, de Bodenseeregion en de Øresundregio zijn voorbeelden waar goed wordt 
samengewerkt op basis van gezamenlijke data (zie ook verdiepingsdocument ‘het belang van 
vergelijkbare gegevens’). Deze gegevens worden aangeboden aan bestuurders en beleidsmakers in 
grensregio’s en bieden hen een goed overzicht van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en 
mogelijkheden om grenspendel gericht te bevorderen. 
 
In de Øresundregio is de informatievoorziening omtrent grensarbeid sterk uitgebouwd, zowel wat 
betreft infoverstrekking als het in kaart brengen van de knelpunten en opportuniteiten. 
Overheidsdiensten en stakeholders kunnen op basis hiervan ondanks de verschillen tussen beide 
regio’s met elkaar afstemmen. 
 
Er zijn ook voorbeelden van netwerken van grensinformatiepunten. In de Duits-Frans-Zwitserse 
grensregio vormen verschillende informatiepunten een netwerk onder de naam ‘Infobest’. Zij 
hebben een functie voor verschillende regio’s, maar opereren onder één naam en bieden als zodanig 
ook brochures en informatievoorzieningen aan. 
 
Dergelijke voorbeelden in Europa tonen aan dat er, meer dan in de Benelux gebeurt, mogelijkheden 
zijn om belemmeringen op creatieve wijze te verminderen door systematischere samenwerking. De 
oplossingen die elders worden gevonden leiden niet tot aanzienlijke meerkosten maar zijn vooral 
gevonden door een slimme koppeling tussen bestaande infrastructuur aan beide zijden van de grens. 
Het spreekt voor zich dat de oplossingen op maat gesneden moeten zijn voor de specifieke situatie 
van het grensgebied. 
 

5.2. Veel acties en plannen, echter vaak versnipperd 
 
De wijze waarop op decentraal niveau economisch ontwikkelingsbeleid wordt vormgegeven is zeer 
verschillend (zie ook verdiepingsdocument ‘grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in regionaal 
economische ontwikkelingsplannen’). Ten eerste is de mate waarin grensoverschrijdende 
arbeidsmobiliteit hierbij als thema aan bod komt, en of in welke mate het uitgewerkt wordt, zeer 
uiteenlopend. Ten tweede houden beleidsplannen met betrekking tot relevante thema’s (zoals 
arbeidsmarktbeleid, onderwijs- en scholingsbeleid) vaak op aan de grens. Van een geïntegreerd 
beleid ten aanzien van grensarbeid is meestal geen of slechts in beperkte mate sprake. 
 
De ontwikkeling van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt wordt vaak niet gezien als een element 
van een grensoverschrijdende regionale ontwikkelingsstrategie, maar veeleer als een middel om een 
actueel probleem (werkloosheid, knelpuntberoepen) te verhelpen. Grensoverschrijdende 
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arbeidsmobiliteit heeft daarom slechts in enkele gevallen een duidelijke plaats in beleid van 
regionale ontwikkeling, maar ontbreekt vaker (bijna) geheel of wordt slechts beperkt uitgewerkt.  
 
De praktijk laat wel een veelvoud van goede initiatieven en projecten langs de grenzen zien met 
betrekking tot informatievoorziening, arbeidsbemiddeling en scholingsprojecten. Het zijn vaak 
Euregio’s en andere ‘internationale (grensoverschrijdende)’ organisatievormen (bijvoorbeeld 
Charlemagne, Eurode en het GOL Gent-Terneuzen) die deze initiatieven dragen. In samenwerking 
met relevante actoren en officiële bestuurslagen werken deze organisaties vaak ook 
grensoverschrijdende ontwikkelingsplannen, visies en strategieën uit.  
 
De beperkte aanwezigheid van het thema betekent echter niet, dat het thema niet opgenomen of 
niet als belangrijk gezien wordt. Gezien de moeilijkheden die grensoverschrijdende 
beleidsontwikkeling met zich mee brengen, ontwikkelt zich dit ook, vaak noodgedwongen, via ‘niet 
formeel staatkundig gedefinieerde structuren’ (i.t.t. provincies, gemeenten, gewesten etc.) en door 
een meer pragmatische en projectmatige aanpak. 
 
De veelheid aan vaak afzonderlijke en gelijkaardige initiatieven, activiteiten en projecten vraagt om 
betere en uitgebreidere structurele uitwisseling en samenwerking, zodat tot een zekere regie 
gekomen kan worden. Veel van de initiatieven vinden versnipperd plaats, zijn vaak kleinschalig van 
opzet en hebben door hun wijze van financiering vaak een korte looptijd zonder dat hun 
duurzaamheid of follow-up gegarandeerd is.  
 
De studie ‘Grenzeloze kansen voor werk’ (2012, Euregio Scheldemond) wijst er in dit verband op dat 
belemmeringen gerelateerd aan grensarbeid deels door bilaterale afspraken tussen provincies en 
gemeenten opgelost kunnen worden en door uitwisseling van kennis wanneer het verschillen in 
regelgeving tussen de landen betreft. Het voorbeeld van de Øresund-direkt samenwerking geeft het 
belang aan van een gezamenlijke structuur waarbij bevoegde overheidsdiensten en belangrijke 
stakeholders met elkaar afstemmen ondanks de verschillen tussen beide regio’s. 
 
Er zijn veel indicaties dat de mogelijkheden van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit nog meer en 
beter benut kunnen worden. Om de potenties van een betere arbeidsmobiliteit maatschappelijk 
scherper naar voren te brengen, is een stevige en grensoverschrijdende onderbouwing nodig. 
Trendrapportage op basis van vergelijkbare feiten en cijfers en goede voorbeelden uit andere landen 
zijn hierbij handige hulpmiddelen (zie hoofdstuk 5.3.) 

Gemeenschappelijke pilots 

 
De OECD (2013) stelt vast dat ‘één van de belangrijkste uitdagingen voor gezamenlijke actie is dat 
nationale middelen de neiging hebben te stoppen aan de grens’ en adviseert dat ‘nationale 
regelgeving en beleid die de grensgebieden beïnvloedt onder de aandacht gebracht dient te worden 
op centraal niveau’. 
 
Waar in de Benelux-landen grootschalige centraal aangestuurde projecten worden uitgevoerd 
(bijvoorbeeld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid) zou bij wijze van pilot, met bestaande 
financiële middelen, bezien kunnen worden of een dergelijk project in grensstreken ook gezamenlijk 
uitgevoerd kunnen worden. Een afgeleid effect zou kunnen zijn dat daarmee diepgaande kennis 
wordt verkregen over elkaars systemen en werkwijze.  
 

5.3. Best practices op decentraal en lokaal niveau 
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Een groot aantal best practices met betrekking tot grensoverschrijdende projecten die gericht zijn op 
het bevorderen van de arbeidsmobiliteit wordt voorgesteld door vakmensen (van ministeries, 
agentschappen, studiecentra, …). Initiatieven rond arbeidsmobiliteit worden op verschillende niveaus 
(Europees, nationaal, regionaal, lokaal) ontplooid (zie ook verdiepingsdocument ‘best practices’).  
 
De projecten op centraal en Europees niveau zijn talrijk, gemakkelijk te herkennen en goed zichtbaar 
(bijv. officiële EU-websites, Belgische, Nederlandse en Luxemburgse ministeries van 
werkgelegenheid). De projecten op microniveau (lokaal of regionaal) zijn daarentegen moeilijker te 
herkennen. Steeds terugkerende thema’s zijn bijvoorbeeld het organiseren van stages, het leren van 
talen, het ter beschikking stellen van informatie en de hulpmiddelen bij het zoeken naar werk. 
 
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat vooral op decentraal niveau veel ervaring is opgedaan met de 
aanpak van de grensarbeid en mogelijke manieren om de daarmee samenhangende belemmeringen 
te verminderen. Niet altijd zijn centrale instanties bekend met voorbeelden gerealiseerd op het 
decentrale niveau en omgekeerd. De goede voorbeelden worden op dit moment ook niet op 
systematische manier verspreid onder de ‘stakeholders’ elders in de Benelux. 
 
Om de best practices op microniveau te inventariseren, is een grondige kennis nodig van het panel 
van actoren en projecten die op regionaal en lokaal niveau alsook aan de grens worden opgezet. De 
meerwaarde van het Secretariaat-Generaal kan gelet op de coördinerende rol ervan gelegen zijn in 
het verkennen en bundelen van de relevante best practices. Deze zullen ter beschikking worden 
gesteld van het publiek op de website of via de LinkedIn-account van de Benelux. De best practices 
zullen naar categorie worden ingedeeld: taal, stage, zoeken naar werk, verstrekken van informatie.  
 

Trendrapportages 

 
De talrijke initiatieven die genomen worden zijn op zich interessant en leerzaam voor derden. Uit 
hoofdstuk 5.2. is echter ook gebleken dat die initiatieven vaak versnipperd en weinig samenhangend 
zijn. 
 
Denkbaar zou zijn dat bovenop de periodieke publicatie van ervaringen opgedaan op centraal en 
decentraal niveau een – eveneens - periodieke meer trendmatige rapportage wordt gegeven over de 
aard van deze plannen, hun doelen, de aangewende instrumenten, de operationele kosten, wijze van 
financieren, etc.  

Kwalitatieve rapportages 

 
Een volgende stap zou kunnen zijn aan deze rapportages kwalitatieve oordelen te verbinden en 
adviezen te geven hoe de effectiviteit van de regionale plannen voor grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt te versterken.  
 
Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie kan een dergelijke actie overigens niet zelf 
ontwikkelen. Haar rol is eerder coördinerend en begeleidend. De ontwikkeling kan door partners 
worden gedaan die hiertoe een duidelijke expertise hebben zoals bestaande en in oprichting zijnde 
kenniscentra. (bv het European Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation 
and Mobility-EITEM van de Universiteit van Maastricht of het steunpunt WSE in Leuven), in 
samenwerking met andere bestaande instituten en netwerken als het TEIN-netwerk (Trans-Eurasia 
Information Network).  
 
Dit vereist dat dergelijke rapportages worden ontwikkeld met betrokkenheid van de organisaties die 
deze zullen benutten en die aansluiten bij reeds bestaande producten zoals bijvoorbeeld de ‘Impact 
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Assessment Toolkit for Cross-Border Cooperation’ van het Ierse Centre for Cross-Border Studie’, de 
door het in het Duitse Kehl gevestigde Euro Institut ontwikkelde instrumenten, de ‘Cross Border Co-
operation Toolkit’ van de Council of Europe, maar ook de ‘Benelux Almanak Grensoverschrijdende 
Samenwerking’ en publicaties van de MOT (Mission Opérationelle Transfrontalier) en de AEBR 
(Association for European Border Regions). Ook moet het aansluiten op het bestaande aanbod van 
diensten (bijvoorbeeld trainingen en opleidingen etc.) van instellingen en instituten zoals die van het 
Euro Institut. 
 
Er zouden inhoudelijke criteria kunnen worden ontwikkeld waaraan – ontdaan van regionale 
overwegingen – een grensoverschrijdend plan zou moeten voldoen en in discussie worden gebracht 
onder ‘stakeholders’. 
 
Voorbeelden van criteria:  
- Informatievoorziening ; 
- Effectieve en snelle koppeling van vacaturebanken (vraagkant) ; 
- Het bevorderen van grensoverschrijdende rekrutering (vraagkant) ; 
-  Afstemming van scholing, vorming en opleiding aan de behoefte van de grensoverschrijdende 

regio, mogelijk ook door gemeenschappelijke opleidingen en stageplaatsen over de grens ; 
-  Vergemakkelijken van ‘employability’ aan de andere kant van de grens door begeleidende, doch 

essentiële, maatregelen bijvoorbeeld op het gebied van taal en erkenning van diploma’s en 
vaardigheden. 

 
Een laatste stap kan bestaan uit het definiëren, op basis van deze verschillende elementen, van 
specifieke criteria en de schaal van de evaluatie. De trend-rapportages zouden dan afgezet kunnen 
worden tegen deze criteria, leidend tot kwalitatieve advisering voor toekomstige plannen. Een 
dergelijke aanpak is trouwens alleen nuttig en denkbaar als deze meerwaarde heeft en als er 
behoefte aan is. 
 

5.4. Periodieke interviews en opsporen micro-ervaringen 
 
De beslissing om over de grens te gaan werken hangt af van een groot aantal factoren, zekerheden 
en onzekerheden. De algemene indruk is dat werkzoekenden grote aarzelingen hebben om werk aan 
de overkant van de grens te aanvaarden, ook als dit verdere werkloosheid met zich mee brengt. 
Meer inzicht in de processen die ten grondslag liggen aan deze beslissing zijn relevant voor de 
inrichting van eventueel beleid.  
 
Aan de hand van periodieke selectieve interviews ‘op de werkvloer’ kan worden nagaan hoe de 
beslissing tot stand is gekomen om ‘wel’ dan ‘niet’ aan de overkant van de grens te gaan werken.  
 
Om mee te beginnen zal hiervoor aan de hand van een recente grootschalige casus interviews 
worden gehouden (Bergen op Zoom – Philip Morris) om na te gaan waarom zo weinig werknemers 
die hun baan zullen verliezen niet of nauwelijks hun blik op de Belgische arbeidsmarkt richten. 
Bevindingen - uiteraard niet op individueel niveau - zullen gepubliceerd worden. 
 
Na ‘Bergen op Zoom’ zullen ook op andere relevante plaatsen in de Benelux dergelijke interviews 
gehouden worden. Steeds zal dit vooraf aangekondigd worden. De interviews hebben uitsluitend tot 
doel overwegingen en aarzelingen in kaart te brengen om wel of niet aan de overkant van de grens 
te gaan werken en zullen op geen enkele manier het proces van arbeidsbemiddeling in de weg staan. 
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5.5. Trends en signalen uit infovragen 
 
Uit vragen die (potentiële) grensarbeiders stellen bij het zoeken naar de gewenste informatie (via 
internet, telefonisch of in een gesprek) kunnen trends en opvattingen worden verzameld die relevant 
zijn voor de verdere beleidsvorming. Deze trends kunnen systematisch verzameld worden en 
gebruikt worden als input bij het opstellen van concrete acties ten behoeve van het verminderen van 
de belemmeringen. 
 
 

Aanbevelingen hoofdstuk 5 
 
- Actoren op centraal en decentraal niveau achten het belangrijk te onderzoeken of er aanleiding is 

te experimenteren in de vorm van een pilot met gezamenlijke implementatie van belangrijke 
werkgelegenheidsprojecten, zoals b.v. de bestrijding van jeugdwerkloosheid, dit in nauwe 
samenwerking met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen ; 

- Actoren op centraal en decentraal niveau binnen de Benelux verzoeken de Benelux te komen tot 
verspreiding van ‘best practices’ en daaraan regelmatige trendrapportages te koppelen die 
eveneens openbaar zullen worden gemaakt. Zij verzoeken de Benelux  voorstellen te ontwikkelen 
voor de wijze waarop meer kwalitatieve (normatieve) rapportages zouden kunnen worden 
ontwikkeld,  zodat centrale en decentrale actoren daarover hun opvatting kunnen geven ; 

- Actoren op centraal en decentraal niveau verzoeken de Benelux periodiek op individueel niveau 
via interviews op te sporen welke beweegredenen bestaan om wel of niet aan de overkant van de 
grens te willen gaan werken. 
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6. De governance voor grensarbeid in de Benelux 
 

6.1. Inleiding 
 
Thans ontbreekt een formele ‘integrale’ governance-structuur voor grensarbeid. Er is wel een 
stuurgroep voor het portaal tussen Nederland, België en NRW, maar deze beperkt zich alleen tot het 
portaal en bestrijkt niet de Benelux als geheel. Bovendien loopt de raamovereenkomst -ondertekend 
door de Ministeries van Sociale Zaken van België, Nederland en NRW- waarin deze stuurgroep is 
geregeld, eind 2014 af. 
 
Waar – zoals eerder geschetst - de sturing op grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid per definitie 
decentraal, d.w.z. in grensregio’s, plaatsvindt, ligt het niet voor de hand hiervoor een zware 
governance-structuur op het niveau van de Benelux Unie op te richten voor alleen de regeringen. 
 

6.2. Informele netwerkcommunicatie 
 
Vanwege de veelheid van actoren die in de Benelux-omgeving op dit gebied op zeer verschillende 
manieren actief zijn en de maatvoering die per regio gezocht moet worden, is het een illusie te 
denken dat effectieve coördinatie vanuit één centrale plek in de Benelux zinvol is. De governance zal 
dus in eerste aanleg moeten bestaan uit informele netwerksturing die ‘bottom up’ werkt en 
aanvullend uit formele bestuursvormen (stuurgroepen e.d.). Daardoor kunnen bovendien zowel de 
‘macro’ als ‘micro’ onderdelen van de voorstellen tot hun recht komen.  
 
De netwerkorganisatie kan voortbouwen op de netwerkorganisatie die reeds is opgebouwd voor het 
portaal, maar moet voor dit algemenere doel verder uitgebouwd worden. Het netwerk kan worden  
gecoördineerd en ‘aangestuurd’ vanuit het Secretariaat Generaal van de Benelux Unie. De site van de 
Benelux en de digitale instrumenten beschreven in hoofdstuk 5 kunnen de basis vormen voor een 
dergelijke sturing. Regelmatige rapportage van uitkomsten en impressies worden gepubliceerd op de 
site van de Benelux. 

6.3. Bestuurlijke samenwerking 
 

Een Benelux-aanbeveling 

 
De governance van grensarbeid in de Benelux zal in de eerste plaats recht moeten doen aan de 
verantwoordelijkheid van decentrale instanties, met de ondersteunende functie die centrale 
instanties gezamenlijk zouden moeten gaan vervullen. Een Benelux-aanbeveling (art 6 lid 2, g van het 
Benelux-Verdrag) van het Comité van Ministers maakt het mogelijk eenieders rol vast te leggen en – 
onverlet latend dat het Secretariaat-Generaal van de Benelux in opdracht van regeringen haar taken 
uitvoert – in de coördinerende taken nadrukkelijk ook decentrale instanties te betrekken.  
 
Een Benelux-aanbeveling is overigens ‘soft law’, vergelijkbaar met een Memorandum of 
Understanding, maar legitimeert, centrale en decentrale  actoren onder coördinatie van de Benelux 
gezamenlijk te komen tot bevordering en facilitering van grensarbeid. 
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In een dergelijke aanbeveling zouden dus decentrale en centrale betrokkenen overheidsinstanties en 
het Secretariaat-Generaal van de Benelux partij zijn. Bovendien zullen ook de te consulteren partijen, 
zoals de Euregio’s, gemeenten, provincies, etc., een plaats moeten krijgen om het multi-level 
stakeholders karakter van grensarbeid tot zijn recht te laten komen. Tijdens de consultatie met al 
deze partijen is gebleken dat zij hierop grote prijs stellen. Tevens zou bezien moeten worden op 
welke wijze particuliere instanties zoals (koepels van) uitzendbureaus hierbij betrokken kunnen 
worden. 
 
Een dergelijke Benelux-aanbeveling beoogt vooral vast te leggen welke rol partijen bij 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt spelen, hoe die rollen zich ten opzichte van elkaar verhouden en 
welke afspraken daarover zijn gemaakt. Daarmee worden ook een aantalbestaande groepen 
overbodig, omdat tal van lopende contacten dan via de netwerkorganisatie worden onderhouden. 
 
In deze Benelux-aanbeveling zou afgesproken kunnen worden om b.v. één maal per jaar thematische 
bijeenkomsten met alle betrokken partijen tezamen te houden waarin ervaringen worden 
uitgewisseld.Bij die gelegenheid zouden tevens de periodieke ‘Benelux-peer reviews’ gehouden 
kunnen worden zoals genoemd in hoofdstuk 2. 
 
Het Secretariaat-Generaal van de Benelux, als onafhankelijke internationale organisatie, faciliteert 
graag de totstandkoming van een dergelijke aanbeveling. 

Overleg Sociale partners 

 
Waar, onder de paraplu van een Benelux-aanbeveling, een multi-stakeholders aanpak tot stand kan 
komen met betrokkenheid van de vele instanties op centraal en decentraal niveau, zal bij de 
uitvoering van de aanbevelingen ook overleg met sociale partners van belang zijn. Bedacht moet 
worden dat werkgevers en werknemers in de regio hierbij nauw betrokken zijn. Denk aan sectoraal 
beleid in de regio, de vormgeving en prioritering bij het beroepsonderwijs, de meeneembaarheid van 
beroepskwalificaties, betrokkenheid bij de persoonlijk dienstverlening die in sommige delen van de 
Benelux door werknemersorganisaties wordt gegeven, etc. Deze betrokkenheid maakt overleg met 
sociale partners relevant, dat bovendien door hen op prijs wordt gesteld.  Het is echter wel van 
belang dat overleg met de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in de lidstaten goed 
“doorklinkt” bij hun regionale vertegenwoordigers aan de grens. 

Themabijeenkomsten en een strategische stuurgroep 

 
Waar de Benelux Unie in opdracht van regeringen werkt is periodiek overleg wel noodzakelijk. ‘Back 
to back’ van brede thematische bijeenkomsten zou in een strategische stuurgroep jaarlijks 
afstemming en besluitvorming kunnen plaatsvinden. Deze strategische stuurgroep zou in de eerste 
plaats moeten bestaan uit de vertegenwoordigers van de centrale overheden c.q. de ministeries van 
arbeid van de Benelux landen en NRW. Voor België is dit uiteraard inclusief de bevoegde 
gewestelijke- en gemeenschapsoverheden.  
 
Het is mogelijk dat de strategische stuurgroep afhankelijk van de agenda op besluit van het 
Secretariaat Generaal van de Benelux Unie in een uitgebreidere samenstelling vergadert, 
bijvoorbeeld in het geval van het onderwerp erkenning diploma’s of beroepskwalificaties, waar de 
ministeries van onderwijs bevoegd zijn. Voor de beschermde of geregistreerde beroepen waartoe 
toegang verleend kan worden, zijn dan vaak weer andere ministeries en diensten de aangewezen 
instantie. 
 
Deze strategische stuurgroep vervangt de stuurgroep die in de raamovereenkomst voor het portaal is 
voorzien en die eind 2014 eindigt. Aangezien rechtstreekse financiering voor het portaal na 2014 niet 
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meer aan de orde is en onderhoud van het portal onder de lopende taken en begroting van het 
Secretariaat-Generaal zal vallen, zal beleidsmatige input vanuit Lidstaten nodig en welkom blijven, 
maar geen direct sturend karakter meer hebben. (zie ook hoofdstuk 4.3 over de indicatoren) 
 
 

Aanbevelingenhoofdstuk 6 
 
Governance 
 
Informele horizontale informatie 
- Actoren verzoeken de Benelux een digitaal informatie en – discussieplatform op te richten en te 

modereren t.b.v. ‘horizontale’ communicatie tussen alle betrokken partijen; 
 
Bestuurlijk overleg 
- Centrale overheden verzoeken het Comité van Ministers een formele Benelux-aanbeveling (art 6 

lid 2, g van het Benelux-Verdrag) - een niet bindend en flexibel juridisch instrument - vast te 
stellen, waarin ieders rol op centraal en decentraal niveau wordt vastgelegd om een 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt te bevorderen ; 

- centrale en decentrale actoren verzoeken de Benelux te bevorderen dat centrale en decentrale 
actoren periodiek – echter niet vaker dan één maal per jaar – samen bijeen komen t.b.v. 
thematische bijeenkomsten en te bevorderen dat een strategische stuurgroep bestaande uit  
vertegenwoordigers van de centrale overheden als formele gesprekspartner voor de Benelux zal 
optreden ; 

-     centrale en decentrale actoren verzoeken de Benelux bij de uitvoering van de aanbevelingen ook 
de sociale partners te betrekken. 
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7. Overzicht van de aanbevelingen 
 
Aanbevelingen ‘algemeen’: 
 
-  Centrale overheden onderschrijven het belang van bevordering van grensarbeid, omdat het de 

werkgelegenheid in grensstreken stimuleert en onderschrijven dat grensoverschrijdend 
arbeidsmarktbeleid in de allereerste plaats vraagt om verbinding van het decentrale 
arbeidsmarktbeleid aan beide zijden van de grens;  

 
-  Centrale overheden onderschrijven dat weliswaar grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid een 

eerste verantwoordelijkheid is van de decentrale overheden, maar dat ondersteuning daarbij 
vanuit het centrale niveau alsmede internationale (Benelux)-coördinatie onontbeerlijk is; 

 
en voorts  
 
- Centrale overheden verzoeken bij gelegenheid van jaarlijkse ontmoetingen tussen hoog-

ambtelijke vertegenwoordigers van ministeries van arbeid met betrekking tot de  voortgang van 
de gemaakte afspraken over grensarbeid, te overwegen tevens op de Benelux-landen gerichte 
‘peer- reviews’ te houden over arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid en vragen een vertaling 
van daaruit voortvloeiende onderwerpen naar uitvoering. 

 
 
Aanbeveling punt ‘onderwijs en beroepskwalificaties’: 
 
- Centrale en decentrale actoren verzoeken de realisatie van automatische academische erkenning 

van diploma’s hoger onderwijs op korte termijn voor de Benelux als geheel via een bindende 
Benelux-beschikking; 

-   Centrale en decentrale actoren verzoeken in het kader van de ‘Transparantie exercitie’ over het 
harmoniseren van de erkenningen van beroepen, in overleg met sectoren af te spreken voor 
welke beroepen de meeneembaarheid van beroepskwalificaties met voorrang geregeld zou 
moeten worden. 

 
en voorts: 
 
- Centrale overheden delen de opvatting dat de nieuwe Richtlijn (2013/55/EU), die de volgende 

jaren zal worden geïmplementeerd, moet worden aangewend om in Benelux-verband 
verbeterstappen te zetten en verzoeken: 

- het formuleren van ‘gemeenschappelijke opleidingsbeginselen’ voor specifieke opleidingen 
te stimuleren, zodat afstemming mogelijk wordt voor een aantal urgente beroepen (dit is 
enkel effectief als de beroepsorganisaties en bevoegde autoriteiten van minstens 1/3 van de 
EU-landen hierom verzoeken); 

-  te bevorderen dat er stroomlijning komt van het aantal gangbare ‘referentiekaders’ voor de 
vergelijking van kwalificaties en de uitwisseling van best practices onderling te organiseren 
zoals onder andere ‘de lerende euregio’;  

-  het delen van de informatie en het maken van afspraken over de aanpak van het IMI en de 
daaraan verbonden taken en gekoppelde instrumenten (Beroepskaart, Alert systeem, 
nationale contactpunten, bevoegde autoriteiten, assistentiecentra); 

- Centrale en decentrale actoren verzoeken de mogelijkheid te onderzoeken tot het uitbreiding 
van de experimenten respectievelijk pilots voor grensoverschrijdende beroepsopleidingen in een 
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of meerdere branches/sectoren binnen de juridische grenzen; 
- Centrale en decentrale actoren verzoeken informatie-uitwisseling te organiseren over de 

concrete toepassing van de toets van de taalkennis in de landen en om na te gaan op welke wijze 
de taalbeheersing voor potentiële werknemers in het buurland kan worden vergroot; 

- Centrale overheden verzoeken na te gaan of de Benelux grensoverschrijdende stages en bi- of tri-
diplomering kan faciliteren en kan helpen beperkende randvoorwaarden weg te nemen.  

 
 
Aanbevelingen ‘informatievoorziening via portaal en persoonlijke dienstverlening’ 
 
Vacature informatie 
- Centrale en decentrale actoren onderschrijven dat er geen directe behoefte is aan extra 

coördinerende instanties op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en 
‘vacature-informatie’. Wel is het van groot belang dat de bestaande samenwerking binnen de 
EURES-partnerschappen blijft bestaan en verder wordt ondersteund en uitgebouwd.  

 
Digitale informatie 
- Centrale en decentrale actoren verzoeken de totstandkoming en borging van actuele, 

betrouwbare digitale informatie m.b.t. sociale zekerheid, belastingen etc. zodat potentiële 
grensarbeiders zich op de hoogte kunnen stellen van de gevolgen van ‘werken aan de overkant 
van de grens’ en voorts de verdere uitbouw van het portaal 
(http://startpuntgrensarbeid.benelux.int) bij de Benelux; 

- Centrale en decentrale actoren zien erop toe dat websites verwijzen naar het portaal van de 
Benelux; 

- Centrale overheden van Nederland, België en NRW nemen met instemming kennis van de 
evaluatiegegevens m.b.t. het portaal en stellen vast dat deze in een behoefte voorziet. Samen 
met Luxemburg verzoeken zij het Secretariaat-Generaal van de Benelux het portaal verder te 
onderhouden en uit te breiden, en stellen het daarbij op prijs aan de hand van afgesproken 
indicatoren op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelen m.b.t. portal zodat zij hieraan 
medesturing kunnen geven en stellen voorts prijs op inzicht te krijgen in de afwikkeling van de 
financiële bijdrage die zij hebben geleverd;  

- Centrale overheden van Nederland, België en NRW nemen met instemming kennis van de 
voorgenomen uitbreiding van het portaal naar België/NRW en België/Luxemburg ; 

- Sociale partners, centrale en decentrale overheden verzoeken de Benelux te bezien of het 
mogelijk is het bestaan van het portaal – die thans gericht is op werknemers – uit te breiden met 
een module voor werkgevers;  

- Centrale en decentrale actoren stellen prijs op een verbreding met de thema’s erkenning van 
diploma’s en beroepskwalificaties.  

 
Persoonlijke dienstverlening 
-  Waar de persoonlijke dienstverlening per definitie ook betrekking heeft op het buurland, is het 

onlogisch deze dienstverlening vanuit uitsluitend ‘deze kant van de grens’ te geven. Het is de 
verantwoordelijkheid van de Benelux ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van een 
afgestemde structuur tussen digitale informatievoorziening en persoonlijke dienstverlening aan 
beide kanten van de grens. Ook de (proces)-coördinatie tussen de verschillende loketten in de 
Benelux (zowel front- als backoffices) alsmede het waarborgen van de verbinding met het portaal 
en de EURES-infrastructuur vormt een verantwoordelijkheid van de Benelux; 

- Centrale actoren onderschrijven het belang van zogenaamde ‘backoffices’ die de deskundigheid 
van de ‘frontoffices’ (info-points) bevorderen en waarborgen. 

 
Aanbevelingen ‘inzicht in de arbeidsmarkt’ 
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- Actoren op centraal niveau spannen zich ervoor in om – gebruik makend  van bestaande gegevens 
en met ondersteuning van de Europese Commissie – zodanige regionale arbeidsmarktinformatie 
te verschaffen dat decentrale actoren aan beide zijden van de grens op basis daarvan kunnen 
komen tot grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid en verzoeken de Benelux de structurele 
totstandkoming en publicatie van dergelijke informatie te bevorderen en coördineren. 

 
Voorts 
 
- Centrale en decentrale actoren binnen de Benelux verzoeken de Benelux te bevorderen dat 

kenniscentra op het gebied van grensarbeid samenwerken en komen tot werkafspraken.  
 
 
Aanbevelingen ‘handreiking voor arbeidsmarktplannen’ 
 
- Actoren op centraal en decentraal niveau achten het belangrijk te onderzoeken of er aanleiding is 

te experimenteren in de vorm van een pilot met gezamenlijke implementatie van belangrijke 
werkgelegenheidsprojecten, zoals b.v. de bestrijding van jeugdwerkloosheid, dit in nauwe 
samenwerking met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen; 

- Actoren op centraal en decentraal niveau binnen de Benelux verzoeken de Benelux te komen tot 
verspreiding van ‘best practices’ en daaraan regelmatige trendrapportages te koppelen die 
eveneens openbaar zullen worden gemaakt. Zij verzoeken de Benelux  voorstellen te ontwikkelen 
voor de wijze waarop meer kwalitatieve (normatieve) rapportages zouden kunnen worden 
ontwikkeld,  zodat centrale en decentrale actoren daarover hun opvatting kunnen geven. 

- Actoren op centraal en decentraal niveau verzoeken de Benelux periodiek op individueel niveau 
via interviews op te sporen welke beweegredenen bestaan om wel of niet aan de overkant van de 
grens te willen gaan werken. 

 
Aanbevelingen ‘governance’ 
 
Informele horizontale informatie 
- Actoren verzoeken de Benelux een digitaal informatie en – discussieplatform op te richten en te 

modereren t.b.v. ‘horizontale’ communicatie tussen alle betrokken partijen; 
 
Bestuurlijk overleg 
- Centrale overheden verzoeken het Comité van Ministers een formele Benelux-aanbeveling (art 6 

lid 2, g van het Benelux-Verdrag) - een niet bindend en flexibel juridisch instrument - vast te 
stellen, waarin ieders rol op centraal en decentraal niveau wordt vastgelegd om een 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt te bevorderen ; 

- centrale en decentrale actoren verzoeken de Benelux te bevorderen dat centrale en decentrale 
actoren periodiek – echter niet vaker dan één maal per jaar – samen bijeen komen t.b.v. 
thematische bijeenkomsten en te bevorderen dat een strategische stuurgroep bestaande uit  
vertegenwoordigers van de centrale overheden als formele gesprekspartner voor de Benelux zal 
optreden ; 

-     centrale en decentrale actoren verzoeken de Benelux bij de uitvoering van de aanbevelingen ook 
de sociale partners te betrekken. 

 


