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PROVINCIES ANTWERPEN EN NOORD-BRABANT 
VIEREN GESLAAGDE SAMENWERKING
Aanstaande maandag in Baarle 
een event vanwege opening 
GrensInformatiePunten
In 2017 zijn in het grensgebied van de provincies Noord-Brabant 
en Antwerpen verschillende GrensInfoPunten (GIP’s) geopend.
Aan Vlaamse zijde gebeurde dat bij VDAB, ACV en ABW en aan 
Nederlandse zijde waren Terneuzen en Maastricht ankerpunten.
De geslaagde samenwerking tussen de vele Nederlandse en Belgi
sche partners die hierbij betrokken waren en zijn, is reden voor 
een feestelijke bijeenkomst. Maandag 4 december om 16.00 uur 
komen ze hiervoor bij elkaar in het Cultureel Centrum in Baarle. 1

Een GIP is een fysiek, telefo
nisch en per e-mail vlot be
reikbaar informatiepunt in 
het grensgebied waar kosteloos 
basisinformatie over wonen, 
werken en studeren over de 
grens wordt verleend. De pro
vincie Antwerpen coördineert 
de werking van de GIP’s in het 

is kader van het Interreg-project
Grensinformatievoorziening 
Vlaanderen-Nederland (2016- 
2019). De kosten van dit geza
menlijke Nederlands/Belgisch 
project zijn begroot op ruim 
€ 2,5 miljoen. Van ‘Europa’ 
ontvangt men voor dit inter
reg-project 50% subsidie.
Op maandag 4 december 
wordt de geslaagde samenwer
king tussen vele Nederlandse 
en Belgische partners in het 
kader van dit project gevierd. 
Maar er zal ook vooruit geke
ken worden door een blik te 
werpen op de toekomst van 
de grensoverschrijdende ar
beidsmarkt. Er zullen panel- 
gesprekken gehouden worden 
onder leiding van Fons Leroy 
(VDAB) en zijn Nederlandse 
evenknie Tof Thissen (UWV 
Werkbedrijf). Naast getuige
nissen van een grensarbei
der en een werkgever nemen 
onder andere gedeputeerden

!
Ludwig Caluwé (Provincie 1'
Antwerpen), Bert Pauli (Pro- j
vincie Noord-Brabant) en de 
burgemeesters van zowel 1
Baarle-Hertog als Baarle-Nas- 1
sau het woord.
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DE PRAKTIJK j
Dagelijks pendelen duizenden 
werknemers - ook ‘grenswer- i
kers’ genoemd - tussen Vlaan
deren en Nederland. Ondanks i
de vlotte verplaatsing zijn er <
tot op vandaag praktische 1
hindernissen op het gebied !
van wet- en regelgeving die de <
grensoverschrijdende mobili- <j
teit bemoeilijken. Verschillen t
in bijvoorbeeld belastingsyste- j
men, sociale zekerheid, zorg en t
arbeidsrecht maken het grens- r1
overschrijdend wonen, werken q
en studeren behoorlijk com- t
plex. Via ‘Grensinfovoorzie- É
ning Vlaanderen-Nederland’ s
worden grenswerkers de weg ri
gewezen. Alle relevante infor- i;
matie wordt ontsloten door de ej
organisatie van een uniform g
en overkoepelend netwerk Sj
waar bestaande én nieuwe e
grensinformatiepunten deel tj
van zullen uitmaken. Dankzij e
het project hebben de eerste p
nieuwe grensinfonnatiepun- p
ten hun deuren geopend, (f.t.) p
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