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Betreft  'Grensinfo Scheldemond': grensinformatiepunten in Euregio 

Scheldemond werken samen 
 

 
Vandaag, 25 november 2015, gaat 'Grensinfo Scheldemond' van start op 13 
verschillende locaties in de Euregio.  
 
'Grensinfo Scheldemond' bundelt de verschillende bestaande grensinfopunten tot 
een netwerk. Deze verschillende grensinfopunten geven informatie over werken over 
de Belgisch-Nederlandse grens. Bij het netwerk 'Grensinfo Scheldemond' kunnen 
werkgevers, werknemers, werkzoekenden, gepensioneerden, … terecht met vragen 
en problemen over grensarbeid. 

 
De antwoorden op de vragen rond wonen en werken over de grens liggen verspreid 
bij verschillende instanties op verschillende plekken in de Euregio. In Nederland 
bestaat het Grensinfopunt bij het WerkServicePunt in Terneuzen al twee jaar. In 
Vlaanderen starten vandaag de Grensinfopunten op bij de vakbonden ABVV en ACV, 
de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), het Vlaams Netwerk van 
Ondernemingen (VOKA), in Zeeland bij de FNV.  
 
Convenant 
Omdat de grensarbeid blijft toenemen, evenals de vragen er rond, was er nood aan 
duidelijke gebundelde informatie. De Provincie Oost-Vlaanderen bracht in de Euregio 
Scheldemond de verschillende informatieverstrekkers samen. Eind vorig jaar 
resulteerde de samenwerking in de ondertekening van een convenant tussen de 
vakbonden aan beide zijden van de grens (vertegenwoordigd door de Interregionale 
Vakbondsraad IVR Schelde-Kempen), VDAB, VOKA en het WerkServicePunt in 
Terneuzen. De partners willen de problematiek aanpakken binnen de Euregio 
Scheldemond en hebben zich verbonden om vorm te geven aan 'Grensinfo 
Scheldemond'. 
 
Werken over de grens 
Werken over de grens blijft een hele opgave, zelfs in België en Nederland, waar toch 
dezelfde taal wordt gesproken. Tal van belemmeringen maken het mensen die over 
de grens willen werken en werkgevers die aan de andere kant van de grens willen 
rekruteren, moeilijk. Zo zal werken over de grens gevolgen hebben voor sociale 
bijdragen en waar men belastingen moet betalen en gelden er andere loon- en 
arbeidsvoorwaarden in beide landen.  
 
Toch zijn er ook voordelen: als mensen worden aangemoedigd om net over de grens 
te solliciteren, hebben zij een grotere kans op een job. Daarnaast kunnen de 
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werkgevers als die ook over de grens rekruteren meer kans maken om hun 
openstaande knelpuntjobs in te vullen. 
 
 
Meer info en contactgegevens en openingsuren zijn terug te vinden op 
www.euregioscheldemond.be onder ‘Actueel’. 
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                      Ronald de Back 
                      Coördinator Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen 
  
                      Bezoekadres: 
                      Stadhuisplein 1 
                      4531 GZ  Terneuzen 
  
                      Postadres: 
                      Postbus 35 
                      4530 AA  Terneuzen 
  
                      Telefoon 0115-455453 
                      Mobiel 0031651441500 
                      E-mail r.de.back@wspzvl.nl 
 
                        Daan Withagen 
                        FNV bestuurder grensarbeid, regionale werkbedrijven. 
                        M +31 6 5343 9629 
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