
 

 

a.  Grenswerkers en hun Nederlandse werkgevers 

 

Tekstvoorstel 
Dankzij de grensinfopunten en de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling wordt de 
arbeidsmobiliteit in de grensregio’s ondersteund en gestimuleerd. Desalniettemin worden 
Nederlandse werkgevers en hun grenswerkers nog altijd geconfronteerd met problemen. 
Deze problemen kunnen binnen de huidige Europese regelgeving door bilateraal overleg met 
Duitsland en België perfect opgelost worden.    
Onze toelichting. 
Fiscale coördinatieproblemen van grenswerkers worden via bilaterale belastingverdragen 
opgelost. Sociale coördinatieproblemen worden via de multilaterale EU-Vo 883/2004 opgelost. 
Dit is ingewikkeld. Wijzigingen van EU-Vo 883/2004 zijn  niet nodig en onwenselijk. Binnen 
deze EU-Vo 883/2004 kunnen bilaterale overeenkomsten afgesloten worden. Daarbij kan dan 
ook de samenhang met de belastingverdragen van Nederland met Duitsland en België 
gerealiseerd worden. Het opnemen van dit programmapunt zal door Nederlandse werkgevers, 
hun grenswerkers en inwoners van de zeven grensprovincies als positief worden ervaren. Het 
heeft geen financiële consequenties. 
 

b. Grensoverschrijdend openbaar vervoer 

Tekstvoorstel 
Er wordt geïnvesteerd in grensoverschrijdend openbaar vervoer. Dat betekent in ieder geval 
het verbeteren van de treinverbindingen vanuit Eindhoven met Düsseldorf, Aken en Luik. 
Tussen Nederland en België wordt de treinverbinding tussen Hamont-Achel en België alsnog 
gerealiseerd. Er wordt in de grensregio’s geïnvesteerd in interregionale (snel)bus-, metro-
achtige lightrail- en sneltramverbindingen.  
Onze toelichting:  
In het huidige Nederlandse regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' (2017) is afgesproken 
om de spoorverbinding Hamont-Achel (België en liggend in de Euregio-Maas-Rijn) te 
reactiveren voor het personenverkeer. De uitvoering heeft vertraging aan de Nederlandse 
kant1. Alleen pleiten voor Amsterdam met Berlijn resp. met Brussel in het 
verkiezingsprogramma leidt tot ongenoegen bij de burgers in de zeven grensprovincies. Wij 
willen mensen in de grensregio’s ook met elkaar verbinden door beter grensoverschrijdend 
openbaar vervoer. 
 
 
 
 
c. Continueren grensoverschrijdende samenwerking met buurlanden: ook cultureel 

 
1 www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst. Pag. 40 



 
Tekstvoorstel 
Het huidige succesvolle GROS-project - grensoverschrijdende samenwerking met de 
buurlanden - wordt gecontinueerd. In de Interregprogramma’s wordt naast het stimuleren 
van (duurzame) economische groei in grensregio’s ook de sociaal-culturele en educatieve 
samenwerking als doelstelling opgenomen. In de bestaande culturele overeenkomsten2 of 
culturele samenwerkingsprogramma’s moet de grensoverschrijdende culturele samen-
werking expliciet opgenomen worden.    
Onze toelichting: 
Het huidige GROS-project, dat de economische groei & innovatiekracht, de sociale en fysieke 
leefbaarheid (w.o. openbaar vervoer) in de grensregio’s stimuleert, is een goedlopend project. 
Dit geldt ook voor het programma ‘’Kijken over de grens’’ voor jongeren3. Dankzij bilateraal 
maatwerk wordt een groot aantal problemen opgelost. Het opnemen van dit tekstvoorstel zal 
door de inwoners van de zeven grensprovincies als zeer positief ervaren worden, omdat dat 
leidt tot grensoverschrijdende sociaal-culturele cohesie. 
 
d. Stimuleren van Duits en/of Frans in het onderwijs 
 
Tekstvoorstel 
De positie van de leervakken Duits en Frans in het onderwijs moet dezelfde zijn als die van het 
leervak Engels. Het taalprofiel in het noorden, oosten en zuiden van Nederland hoeft niet 
hetzelfde te zijn als  in de Randstad.  
Onze toelichting 
Uit sociale, culturele en economische4 overwegingen is het van belang om de positie van Duits 
en Frans in het onderwijs te versterken. Scholen in grensregio’s zouden in overleg met 
maatschappelijke organisaties (bedrijven, provinciebesturen enz.) kunnen kiezen voor 
versterkt Duits of Frans.  
 
e. Kiesrecht EU-burgers 
 
Tekstvoorstel 
EU-burgers, die gedurende een periode van vijf jaar in Nederland wonen, verwerven het actief 
en passief kiesrecht voor de Provinciale Staten en de Tweede Kamer. 
Onze toelichting. 
Het kiesrecht van deze burgers is beperkt tot het gemeentelijk kiesrecht. EU-burgers die vijf 
jaar in Nederland wonen (ingeburgerd zijn) en belasting betalen, zouden op basis het liberale 
principe ‘no taxation without representation’ kiesrecht voor de Provinciale Staten en de 
Tweede Kamer moeten krijgen. Dit geldt uiteraard niet voor niet EU-burgers. Voor de 
helderheid: het kiesrecht voor EU burgers hoeft niet door de Europese Unie te worden geregeld. 
Het kan op nationaal niveau door Nederland geregeld worden. 
 

 
2 Cultureel Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland (1995) 
www.nederlandwereldwijd.nl/landen/belgie/cultuur; www.nederlandwereldwijd.nl/landen/duitsland/cultuur  
3 www.kijkenoverdegrens.nl/achtergrondinformatie 
4 http://tablerondepourlefrancais.nl/dagvandefransetaal/files/2014/09/e-artikel-Talen-en-hun-economisch-belang.pdf 
https://www.trouw.nl/nieuws/te-weinig-les-in-frans-en-duits-schaadt-de-economie~bf708253/ 
www.dnhk.org/fileadmin/AHK_Niederlande/Downloads/Corporate_Publikationen/Ondernemersenquete_Belang_van_de_
Duitse_taal.pdf 
 

 



f. Grensoverschrijdende milieueffectrapportage  
                                                                            
Tekstvoorstel  
In overleg met de beide buurlanden wordt het Verdrag ’betreffende toegang tot informatie, 
inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Aarhus 
1989)’ aangevuld met bijvoorbeeld een protocol, dat er toe leidt dat regionale en 
gemeentelijke overheden, indien zij een nationale milieueffectrapportage moeten uitvoeren, 
de regionale en gemeentelijke overheden en hun burgers in het buurland bij de 
besluitvorming betrekken.   
  


