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GrensInfoPunten zijn laagdrempelig en kosteloos netwerk 
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Voormalig grensarbeider Claudio Bello vindt de GrensInfoPunten een verbetering.Foto: ram 

BAARLE-HERTOG -  

De provincies Antwerpen en Noord-Brabant hebben dit jaar een aantal GrensInfoPunten geopend. 

Die moeten grensarbeiders beter en sneller wegwijs maken over de voor- en nadelen. 

‘Het heeft me meer dan drie maanden gekost om mijn werkloosheidsuitkering in orde te krijgen.’ 

CLAUDIO BELLO 

Ongeveer 10.000 inwoners van de provincie Antwerpen werken in Nederland, terwijl 4.000 

noorderburen de grens oversteken om in België de kost te verdienen. In het cultureel centrum van 

Baarle werd maandag de oprichting van de GrensInfoPunten (GIP) gevierd. “De bedoeling van de 

GIP’s is om een gestructureerd netwerk op te bouwen”, zegt adviseur Bert Serneels van de Provincie 

Antwerpen. “Elke situatie van grensoverschrijdend werken, moet individueel bekeken worden. De 

vakbonden zijn vaak het eerste aanspreekpunt. Daarnaast fungeren ook RSZ, RVA en VDAB als 

partners. We hopen met de GIP’s de stap naar grensarbeid te vergemakkelijken en te bevorderen. 



Bedrijven aan de grens vinden soms moeilijk geschikt personeel door hun ligging. We bekijken ook 

hoe de arbeidsmarkten van beide landen nog beter op elkaar kunnen afgestemd worden.” 

Uitkering 

Claudio Bello (54) uit Rijkevorsel heeft meer dan twintig jaar in Breda gewerkt als analist-

programmeur. Hij weet uit ervaring dat GIP’s een goed hulpmiddel kunnen zijn. “Ik heb 

moeilijkheden gehad om vorig jaar mijn werkloosheidsuitkering in orde te krijgen. De VDAB had een 

overzicht van mijn vier laatste salarisjaren nodig uit Nederland. Het heeft meer dan drie maanden 

geduurd vooraleer alles in orde was. Gelukkig had ik wat financiële reserve, maar dat is niet voor 

iedere grensarbeider zo. Een nadeel bij mijn zoektocht naar informatie was dat er niet veel personen 

in dezelfde situatie zitten. Daarom denk ik dat de GrensInfoPunten een verbetering zijn. Wie aan de 

andere kant van de grens werkt, gaat nu sneller geholpen worden. Ik heb momenteel nog geen 

nieuwe job, maar dat mag er in de toekomst gerust opnieuw een in Nederland zijn. Een groot 

voordeel is dat de files in de andere richting staan”, knipoogt Claudio Bello. 

Werkwinkels 

In de andere provincies die tegen de Nederlandse grens aanliggen, bestaan de GIP’s al langer. Met 

Antwerpen en Noord-Brabant erbij, is nu de hele grensstreek compleet. “Wie informatie heeft, kan 

terecht in onze werkwinkels in Turnhout of Kapellen”, zegt Emmanuelle Bernolet van VDAB. “De 

vakbonden zijn een belangrijke schakel in deze structuur. De meeste vragen van mensen die over de 

grens werken of dat willen doen, gaan over fiscaliteit. Ook vragen over kinderbijslag en eventuele 

gevolgen voor de hypotheek, komen vaak terug. In Nederland is de pensioenleeftijd opgetrokken 

naar 67 jaar: dat heeft ook gevolgen voor de Belgen die er werken.” Volgens een rapport van de 

Europese Commissie kan in grensregio’s een economische groei van 2 tot 8 procent gerealiseerd 

worden als een deel van de belemmeringen wordt weggewerkt. 

https://grenzinfo.eu/mid 

 


