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Grensarbeid
Verkiezingen 2009, Ria Oomen-Ruijten is lid van het Europees Parlement voor het CDA
ontplooid. Voorbeelden zijn de
samenwerking op economisch en
cultureel gebied, tussen kennisinstituten, met betrekking tot de
zorg en op het gebied van de
veiligheid.

Beste mensen,
Het hartje in ons logo linksboven
geeft aan dat ik hart heb voor
mensen. Een bijzonder warm hart
heb ik voor grensarbeiders en
grensbewoners. Sedert het begin
van mijn parlementaire werkzaamheden - in zowel Nederland
als in Europa - krijgen zij van mij
de volle aandacht en zorg.
Burgers, die grensoverschrijdend
gaan wonen en werken, worden
gelijktijdig onderworpen aan
verschillende sociale en fiscale
stelsels. Soms heeft dat voordelen.
Af en toe nadelen. Doch het is
altijd ingewikkeld.
Als Europa de verschillende
socialezekerheidsstelsels niet zou
coördineren dan zou dit tot zeer
grote sociale problemen leiden.
Soms vergeten we dat. Europa is
alleen verantwoordelijk voor de
coördinatie. Naast deze coördinatie
is het van belang dat de Lidstaten,
bij de totstandkoming van hun
sociale wetgeving vooraf toetsen
welke effecten dit heeft voor
(gepensioneerde) grensarbeiders.
Ik pleit al jaren voor eurotoetsing.
Wanneer er dan toch nadelen
ontstaan zullen de Lidstaten die
nadelen moeten repareren.
Grensarbeiders en grensbewoners
begrijpen veel meer van Europa
dan de gemiddelde burger. Het zijn
moedige mensen, waarvoor ik mij
al meer dan 25 jaar inzet. Dat werk
wil ik voortzetten. Ik vraag daarom
wederom jullie vertrouwen op 4
juni.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

Vragen aan Commissie

Ons verkiezingsprogramma over
grensarbeiders & grensbewoners
Migrerende werknemers gaan in
een andere lidstaat wonen én
werken. Zij overschrijden de
binnengrens eenmalig
Dat is relatief eenvoudig. Dat geldt
echter niet voor grensarbeiders en
grensbewoners, die de binnengrenzen dagelijks overschrijden.
Zij wonen in het ene land en
werken in een ander land.
Hun problemen zullen door de
betrokken Lidstaten - aanvullend
op de Europese regelingen onderling opgelost moeten worden.
Dat voorkomt veel problemen.
Als de Europese wet- en
regelgeving de problemen van
grensarbeiders en grensbewoners
niet adequaat oplost zullen de
betrokken Lidstaten aanvullende
compensatieregelingen moeten
treffen. Europa komt tot
uitdrukking in de Euregio’s en in
andere regionale initiatieven om te
komen tot grensoverschrijdende
samenwerking. Naast de reeds
genoemde terreinen waarop
grensoverschrijdende
samenwerking problemen van
burgers kan oplossen, zijn er
andere gebieden waarop grenzen
geslecht moeten worden als
daartoe initiatieven worden

Ik stel aan de Europese Commissie
veel vragen over grensproblemen.
Vaak blijkt dat de Europese
Commissie een andere opvatting
heeft dan België, Duitsland of
Nederland. Dit leidt tot aanpassing
van de wetgeving, een
verduidelijking van het Europese
recht of een zelfs een procedure bij
het Hof van Justitie. Als u een
overzicht wilt ontvangen van de
gestelde vragen, dan kunt u dit bij
ons aanvragen.
Uit dit overzicht blijkt dat ik van
alle parlementsleden de meeste
vragen stel over grensarbeid.
Dubbele belastingheffing bij
Nederlandse én Belgische grensarbeiders
Belgische grensarbeiders, die in
Nederland werken, betalen via de
inkomstenbelasting die zij in
Nederland moeten betalen mee aan
het Nederlandse Gemeentefonds.
Zij betalen evenwel ook in België
gemeentebelasting. Belgische
grensarbeiders, die in Duitsland
werken, betalen inkomstenbelasting in Duitsland. Duitsland
geeft deze grensarbeiders evenwel
een korting van 8% op hun Duitse
belasting, omdat zij in België
gemeentebelasting moeten betalen.
Nederlandse grensarbeiders, die in
België werken betalen in België
hun inkomstenbelasting. Zij wonen

niet in België doch moeten ook als
niet-inwoner in België
gemeentebelasting betalen.
Ria Oomen-Ruijten en Lambert
van Nistelrooij - beiden lid van het
Europees Parlement voor het CDA
- hebben over deze kwestie vragen
gesteld aan de Europese
Commissie. De beide
parlementariërs zijn van mening
dat er sprake is van dubbele
belastingheffing en van ongelijke
behandeling.
Nieuwe zorgverzekeringswet
heeft voor veel onzekerheid
gezorgd
In Den Haag, Berlijn en Brussel
wordt vaak bij de totstandkoming
van de nieuwe wet- en regelgeving
geen rekening gehouden met de
grensoverschrijdende effecten. Ik
pleit al jaren voor een grensarbeiderseffectrapportage.
De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet is daarvan een
duidelijk voorbeeld.
De ZVW heeft geleid tot veel
(uitvoerings)problemen, verdriet
en onzekerheid. Ik heb daarover
veel honderden brieven en mails
ontvangen en beantwoord.
Een aantal zaken (gepensioneerde
militairen & ambtenaren, de
gezinsleden van actieve militairen)
heb ik kunnen gelukkig kunnen
regelen in de coördinatieverordening 1408/71.
De zaak van de pensionado’s is in
behandeling bij ons hoogste
Rechtscollege (Centrale Raad van
Beroep). Deze overweegt om aan
het Hof in Luxemburg prejudiciële
vragen te stellen over de wijze
waarop de Nederlandse overheid
de grensoverschrijdende zorg van
de in het buitenland wonende
gepensioneerden heeft geregeld.
Erg trots ben ik op het feit dat het
mij gelukt is om bij de behandeling
van de nieuwe coördinatieverordening Vo 883/2004 een
amendement in te dienen waardoor
het mogelijk wordt dat in Spanje,

Frankrijk, België enz. wonende
gepensioneerden zich zonder
toestemming van wie dan ook, ook
in Nederland een medische
behandeling mogen ondergaan
Werkgeversprobleem
Wanneer een Nederlandse
onderneming een arbeidscontract
aangaat met een Nederlandse
werknemer, die nog gedeeltelijk
beroepsbegeleidend onderwijs
volgt, dan heeft deze werkgever
recht op de afdrachtvermindering
onderwijs (ca € 235 per maand).
Deze afdracht vermindering wordt
door de Belastingdienst niet
toegestaan als het een Duitse
werknemer betreft met een
vergelijkbare Duitse vakopleiding.
Daardoor worden Duitse werknemers duurder. Dat kan niet.
Ik heb daarom zeer recent aan de
Europese Commissie gevraagd of
deze weigering niet in strijd is met
het Gemeenschapsrecht en welke
(administratieve) voorwaarden
mag Nederland stellen in dit soort
gevallen?
Parlementaire vraag over ongelijke behandeling door Duitse
Gemeenten en Vlaanderen.
Op 18 maart 2009 j.l. is in het
Vlaamse Parlement het decreet
betreffende het grond en pandenbeleid aangenomen. Het decreet
voorziet in de verplichting om
grondkavels in woonuitbreidingsgebied in Gemeenten, die onder
hoge prijs en migratiedruk staan,
enkel voor te behouden voor
mensen die een binding met de
gemeente kunnen aantonen.
In sommigen Duitse Gemeenten is
de prijs van bouwkavels voor nietinwoners van deze Gemeenten dus zowel voor Duitse als andere
EU burgers - hoger dan voor eigen
inwoners. Bovenstaande
maatregelen zijn volgens mij in
strijd met het Gemeenschapsrecht

Ik heb daarom in het Europees
parlement de volgende vragen
gesteld:
1. Is het Vlaamse decreet
betreffende het grond en pandenbeleid in het strijd met het
Gemeenschapsrecht inzake het vrij
verkeer van vestiging,
personen/werknemers en kapitaal?
2. Kan de Commissie naar
aanleiding van vraag E-2703/08
d.d. 28 april 2008 nadere
informatie geven over de voorgenomen in gebreke stelling van
Duitsland bij het Hof van Justitie?
Aftrek hypotheekrente eigen
huis: niet voor iedere
grensarbeider
Inwoners van België, Duitsland
enz. hebben onder bepaalde voor waarden het recht om hun
hypotheekrente af te trekken. Inwoners van Nederland, die in
België werken, hebben dankzij een
compensatieregeling ook de
mogelijkheid om hun hypotheekrente af te trekken. Dit is niet het
geval voor inwoners van
Nederland (alleenverdieners,
alleenstaanden enz.) die in
Duitsland werken. Er is een
compensatieregeling beloofd. Deze
regeling laat op zich wachten. Ik
ben samen met de provincie
Limburg van mening dat dit zo
spoedig mogelijk geregeld moet
worden. De brief van de Provincie
Limburg kunt u bij ons aanvragen.
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