GRENSINFOPUNTEN

Job zonder grenzen
Je woont in Ertvelde maar twijfelt over een jobaanbod in Terneuzen, net over de grens. Waar betaal je
dan sociale bijdragen? En belastingen? En hoe zit het met je kindergeld? Je kunt sinds kort met al je
vragen over grensoverschrijdende arbeid terecht in de Grensinfopunten.
We delen een taal, maar dat wil niet zeggen dat je als Belg zomaar in Nederland
aan de slag kan. Christof Ver Eecke (43)
uit Izegem kan erover meepraten. Jarenlang ging hij voor Belgische voedselverwerkende bedrijven langs bij boeren in
België en Frankrijk. Onlangs solliciteerde
hij voor een gelijkaardige job, dit keer bij
een Nederlands bedrijf.
Christof Ver Eecke: “Ze zochten een Belg
die van thuis uit de baan kon doen. Het
eerste gesprek viel mee. In de aanloop
naar het tweede gesprek begon ik me
praktische vragen te stellen over werken
voor een Nederlands bedrijf. Daarom ben
ik bij een Grensinfopunt langs geweest, in
een VDAB-kantoor in Gent. Een specialist
in grensarbeid heeft me daar meteen een
pak basisinformatie gegeven. Hij wees
me ook op dingen waarbij ik nog niet had
stilgestaan, zoals mijn ziekteverzekering,
pensioenopbouw en kindergeld. Daarnaast kreeg ik contactgegevens mee van
experts die veel weten over fiscaliteit en
andere specifieke thema’s.”

Grensarbeid neemt toe
Christof is geen alleenstaand geval.
Volgens de meest recente cijfers trekken
1.818 Oost-Vlamingen naar Nederland
voor hun werk. En 2.115 Nederlanders
maken de omgekeerde beweging naar
een Oost-Vlaamse werkgever.
“Grensarbeid neemt toe, de nood aan informatie ook”, constateert gedeputeerde
Geert Versnick. “Om op die groeiende

vraag in te gaan, heeft de Provincie alle
betrokken spelers rond de tafel gezet. Het
resultaat is Grensinfo Scheldemond. Dat
is een netwerk van Grensinfopunten waar
werknemers, werkgevers, werkzoekenden, studenten en gepensioneerden terecht kunnen voor info over grensarbeid.”
In Nederland bestaat het Grensinfopunt
in Terneuzen al twee jaar. In Vlaanderen
gingen de Grensinfopunten vorige maand
van start. Ze bundelen de expertise die
verspreid zit bij verschillende organisaties: de vakbonden, VOKA en VDAB. Pendelaars zoals Christof Ver Eecke zijn er blij
mee. “Ik kan nu beter geïnformeerd naar
mijn tweede sollicitatiegesprek. Eerlijk
gezegd was ik verrast door de complexiteit. De grenzen zijn afgeschaft, maar de
administratie niet.”
Info: Tanja Vanhove, dienst Economie
Europese en Internationale Samenwerking
PAC Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
09 267 86 83
 euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

Bevoegde beleidsverantwoordelijke:
gedeputeerde
Geert Versnick

Waar kan je terecht?
Werkgevers, werknemers en
werkzoekenden:
• VDAB Werkwinkels van Zelzate,
Eeklo, Gent (twee locaties),
Sint-Niklaas, Beveren en Brugge
Werknemers, gepensioneerden en
werkzoekenden:
• ABVV Oost-Vlaanderen (Gent) en
ACV Oost-Vlaanderen (Eeklo)
Ondernemers en werkgevers:
• Voka-Kamer van Koophandel
Oost-Vlaanderen (Gent)
Je vindt alle contactgegevens en
openingsuren op
 www.euregioscheldemond.be
onder ‘Actueel’.
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