
2018 i 2019
Advies voor huidige, toekomstige 
en voormalige grensgangers 

Het GrensInfoPunt Rijn-Waal is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband 
van verschillende organisaties. Elke partner brengt zijn eigen expertise in. 
Op basis daarvan ontvangt u deskundig 
advies over de onderwerpen wonen, 
werken en studeren in het buurland. 

Het GrensInfoPunt Rijn-Waal 
werkt ook nauw samen met 
andere GrensInfoPunten langs 
de Duits-Nederlandse grens. 

SPREEKUREN VOOR 
GRENSGANGERS:
25 september 2018
30 oktober 2018
27 november 2018
29 januari 2019
26 februari 2019
26 maart 2019
30 april 2019

28 mei 2019
25 juni 2019
24 september 2019
29 oktober 2019
26 november 2019

Van 09.00-12.30 uur

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Provincie Noord-Brabant

PARTNERS:

EUREGIO RIJN-WAAL
De Euregio Rijn-Waal is een openbaar lichaam waarbij ca. 55 gemeenten en 
regionale overheden zijn aangesloten. Het belangrijkste doel van de Euregio 
Rijn-Waal is het verbeteren en intensiveren van de grensoverschrijdende 
samenwerking op het gebied van economie en maatschappij. 
Het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal biedt veel mogelijkheden voor 
een sterke economische en 
maatschappelijke ontwikkeling. 
De Euregio Rijn-Waal brengt 
partners bij elkaar om 
gezamenlijke initiatieven te 
starten en daarbij gebruik te 
maken van synergie-effecten.

CONTACT:
GrensInfoPunt Rijn-Waal
Emmericher Straße 24
47533 Kleve

TEL.: +49 (0) 2821 793079
of via het contactformulier op de website: 
WWW.GRENZINFO.EU/ERW/NL/
AANVRAAG



Bij welke vragen en problemen kan het GrensInfoPunt Rijn-Waal u verder 
helpen? Een overzicht daarvan vindt u op de volgende twee pagina´s. 
Ook kunt u hier zien welke partners en experts ons met raad en daad 
terzijde staan. 

WAAR MOET IK 
WELKE BELASTING BETALEN? 
Waar moet ik bij de belasting van mijn inkomen in Duitsland op letten? 
Voor deze en andere vragen rondom fiscale aspecten van grensoverschrijdend 
werken of wonen werkt het GrensInfoPunt Rijn-Waal samen met het team 
Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO). Dit is een groep 
medewerkers van Nederlandse, Belgische en Duitse belastingdiensten. 
Tijdens de vrij toegankelijke spreekuren voor grensgangers kunt u vragen 
stellen aan de experts van de Nederlandse en Duitse belastingdienst. 

ZORGELOOS NAAR HET BUURLAND
Wat moet ik als grensganger regelen en waar moet ik rekening mee houden? 
 Bij het GrensInfoPunt Rijn-Waal krijgt u een overzicht. Ook vragen over de 
gevolgen van een baan in het buurland voor u en uw gezin – bijvoorbeeld 
als het gaat om kinderbijslag, werkloosheid of ziekte – spelen bij het advies 

een belangrijke rol. 
Het GrensInfoPunt 
werkt daarvoor 
samen met de Sociale 
Verzekeringsbank/

CARRIÈREMOGELIJKHEDEN 
IN DUITSLAND
HULP BIJ HET VINDEN VAN WERK
Welke kansen heb ik op de arbeidsmarkt in het buurland? Wat gebeurt er voor 
en na het sluiten van een arbeidsovereenkomst? En waar moet ik in het bijzonder 
rekening mee houden? Tijdens de openbare spreekuren voor grensgangers 
worden deze en andere vragen meteen door het Duitse arbeidsbureau, de 
Agentur für Arbeit, beantwoord. Bovendien kan deze instantie u helpen als u 
op zoek bent naar vacatures. Hiervoor werkt zij nauw samen met het UWV. Het 
GrensInfoPunt Rijn-Waal en het UWV vormen samen een sterk team. 

UW RECHTEN
Net als in Nederland zetten de vakbonden zich ook in Duitsland voor de 
rechten van werknemers in. Zij werken grensoverschrijdend samen in het 
Internationaal Vakbondswerk. Adviseurs van het FNV en CNV en de Deutsche 
Gewerkschaftsbund helpen het GrensInfoPunt regelmatig bij vraagstukken op 
het gebied van arbeidsrecht. Ook kunnen de vakbonden vragen beantwoorden 
over CAO´s en een aanvullend bedrijfspensioen. Bij het onderwerp sociale 
zekerheid komen ook de aspecten ziektekostenverzekering, primaire dekking 
en kinderbijslag aan de orde. 

GRENZELOZE MOGELIJKHEDEN  HULP NODIG?
In Duitsland boodschappen doen en vakantie vieren: dat kent en doet bijna 
iedereen. Maar wist u dat ons buurland nog veel meer te bieden heeft? 
Neem ook eens een kijkje bij onze oosterburen als het bijvoorbeeld gaat om 
werken, wonen of studeren. Kijk waar uw kansen in Duitsland liggen – met een 
deskundige partner aan uw zijde. 

“Welke mogelijkheden heeft het buurland mij te bieden?” “Waar moet ik dan op 
letten?” Deze en andere vragen beantwoordt het team van het GrensInfoPunt 
van de Euregio Rijn-Waal in Kleve. Wie al in een vroeg stadium advies inwint over 
onderwerpen als het zoeken van werk, sociale verzekeringen en belastingen, weet 
welke hobbels er te nemen zijn voor een probleemloze oversteek naar Duitsland. 

Maar bij het GrensInfoPunt Rijn-Waal draait het niet alleen om werken. Ook
voor wonen in het buurland, studeren in Duitsland of trouwen over de grens is
dit het juiste aanspreekpunt. Daarom is het o.a. aangesloten bij een netwerk
met specialisten van het UWV en de Bundesagentur für Arbeit, de Sociale 
Verzekeringsbank, de vakbonden en belastingdiensten in Nederland en Duitsland.  

Op de website www.grensinfopunt.eu/erw vindt u algemene informatie en 
antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. U kunt ook bij ons terecht voor een 
uitgebreid gesprek over uw persoonlijke situatie. Maak gewoon een afspraak of 
kom langs op een van onze openbare spreekuren voor grensgangers. Hier vindt u 
alle experts op het gebied van werk, pensioenen, belastingen en sociale zekerheid. 
Wij adviseren uiteraard ook Duitsers die de oversteek naar Nederland willen maken. 

CONTACT:
Telefonisch via +49 (0) 2821 793079 (maandag tot donderdag, van 8 tot 17 uur)
of via het contactformulier op de website www.grenzinfo.eu/erw/nl/aanvraag

WWW.GRENSINFOPUNT.EU 

Bureau voor Duitse zaken. Vragen over de 
gevolgen van een baan over de grens voor 
uw pensioen beantwoordt het GrensInfoPunt 
Rijn-Waal in samenwerking met de Deutsche 
Rentenversicherung Rheinland. 


