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IVR Schelde-Kempen 30        

Bergen op Zoom 19/11/22
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Historie.
•Vakbonden grensstreek stoten regelmatig op 
onjuistheden in: “verzekering sociale zekerheid, 
belastingafdracht of onjuiste toepassing 
arbeidsvoorwaarden bij grensarbeiders”.
•Vaak samenhang met onbekendheid of vergissing!
•Regelmatig bewust gekozen constructie (verdien 
model!).
•Conclusie: alleen voorlichting is onvoldoende.

Aanpassing in 2016 verordening EU 589/2016 inzake 
het Eures netwerk.
•Regelgevend kader Eures wordt herzien in het licht van 
nieuwe mobiliteitspatronen en strengere eisen voor Fair 
Mobility.
•Speciaal geformuleerde rol sociale partners in 
verordening.
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Initiatief.
● 2017 Seminar Luik. Informatie uitwisseling tussen 

vakbond collega’s over arbeidsmarkt, flexibilisering in 
België, Duitsland Nederland.

● Interregionale Vakbondsraad (IVR) Schelde Kempen 
neemt initiatief aandacht Fair Mobility op grensarbeid.

● 2018 Seminar Kleve. Voortbordurend op seminar Luik 
maar focus op fair mobility.

● Vorming samenwerking met de IVR Maas Rijn en IVR Rijn
IJssel (de Weert groep) leidt tot ITEM* onderzoek.

● 2019 Seminar Duisburg. Presentatie ITEM onderzoek.
● 2019 Overeenkomst IVR Schelde Kempen en IVR Maas 

Rijn tot maken van de Tool.
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ITEM onderzoek:
Opdracht
Bestaat er een Fair Mobility Tool in EU of gaande initiatieven met vergelijkbare 
doelstelling?
Zo ja, zijn die bruikbaar?
Zijn die modellen in een bruikbare Fair Mobility Tool te gieten en zo ja, op welke wijze?

Definitie
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Laagdrempelig instrument voor grenswerker.
Kwalitatieve diagnose van werk(aanbod)situatie op hoofdlijn.
Minimaal op sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht
Bij voorkeur in NL, DE, FR.
Regionale (grens) arbeidssituatie.
Toegevoegde waarde t.o.v. bestaande instrumenten:
doorverwijzen naar dienstverlening vakbonden.



ITEM onderzoek:

Conclusie
•In de EU meer nadruk op Fair Mobility.
•Nationaal meer aandacht voor Fair Mobility.
•Veel informatie instrumenten, maar goed controle gereedschap ontbreekt.
•In bestaande instrumenten ontbreekt advies arbeidsrecht.
•Belangrijke rol vakbonden, gezien betrokkenheid 3 domeinen (sociale zekerheid, 
fiscaliteit, arbeidsrecht).
•Een Fair Mobility Tool kan inzicht geven in knelpunten.

7 www.fairmobilitytool.eu 6



Uitvoering.
•2019 Ontwikkeling technisch concept en inrichting 
database (Via Victor). Vorming Expertenteam 
(bonden).
•2020 Technische vormgeving (modulair) met 
vertaaloptie en geografische 
uitbreidingsmogelijkheden (dupliceren). Creatie en 
opbouw database (in eerste fase België- Nederland). 
Presentatie basisvorm.
•2021 1e lancering basisversie. Verdere uitbouw op 
basis van modulaire mogelijkheden (taaloptie en 
geografische optie).
•Maart 2022 Lancering 3 talige tool basisversie.
•19/11/22 Lancering Fair Mobility Tool 'Plus'.
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WWW.FAIRMOBILITYTOOL.EU
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WWW.FAIRMOBILITYTOOL.EU
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2 Waar werk je

11 www.fairmobilitytool.eu

Voorbeeld Wonen NL, Werken Be.
3 Waar woon je1 Welke wetgeving denk je
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Wat is de contractvorm
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Voorbeeld Wonen NL, Werken Be.
Duur van het werkWat is bron van inkomsten
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De A1 verklaring
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Voorbeeld Wonen NL, Werken Be.
Eerste conclusie OPGELET!Opdrachtgeverschap
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Conclusie Sociale Zekerheid
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Voorbeeld Wonen NL, Werken Be.
Conclusie BelastingConclusie Arbeidsrecht
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Goed te weten.

•Laagdrempelig = voorkomen dat gebruikers afhaken bij invullen, vraagt beperking van de 
vragen.
•De Oranje score = Ja mits. Daarin kunnen nuances in die normaal tot extra vragen 
zouden leiden. (vb: 183 dagen). Via persoonlijk contact afhandelen.
•We meten tot waar vragen ingevuld worden (afhaken).
•Doorverwijzing werkt.
•Tool ook te benutten door dienstverlener bijvoorbeeld spreekuren of op jobbeurzen of 
andere contacten, al dan niet fysiek.
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Waarom een 
meerwaarde?

•De Fair Mobility Tool speelt in op een algemene tendens waarbij digitale en fysieke 
dienstverlening elkaar versterken.
•Indien behoefte aan meer dienstverlening op maat, is verdere doorverwijzing 
aangewezen.
•Immers bij de reguliere dienstverlening van vakbonden basiskennis aanwezig op vlak van 
sociale zekerheid, fiscaliteit en arbeidsrecht (cao’s): een integrale benadering is vaak 
noodzakelijk gezien de interactie tussen arbeidsrecht-sociale zekerheid-fiscaliteit.
•Indien nodig verdere behandeling via 2de of 3de lijn.
•Tool goed te gebruiken bij spreekuur of andere vormen contact.
•Via de doorverwijzing mogelijk collectiveren van “unfair mobility” en verdere actie 
daaromtrent.
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Uitdagingen en kansen!

•Uitdragen door vakbonden essentieel voor succes en vindbaarheid Fair MobilityTool.
•Fair Mobility Tool vergemakkelijkt het draagvlak rond internationale dienstverlening 
(nog steeds is er te weinig aandacht voor dienstverlening rond grensarbeid in een 
groeiende 'internationale' samenleving).
•Doorverwijzing  vergt wel deskundige opvang in eigen 1e lijn.
•De Fair Mobility is onderdeel van een digitale strategie rond integrale dienstverlening 
('one stop shop'): Fair Mobility Tool = advies tool en ABC van de Grensarbeid = informatie 
tool. Verdere samenwerking met andere partners mogelijk (bv. Grens Match app).
•De Fair Mobility Tool kan als instrument verder uitgebreid worden naar andere grenzen 
en landen: belangrijk om hiervoor met andere partners een draagvlak (ook financieel) te 
creëren (verder initiatief hierover voorjaar 2023).
•Wel dient de toegankelijkheid en de toenemende complexiteit goed bewaakt te worden 
(deelproject rond management wordt voorzien).
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De Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen (IVR Schelde-Kempen) is een samenwerkingsverband van de Belgische en Nederlandse vakbonden langs de Belgisch-Nederlandse 

grens. IVR Schelde-Kempen is partner van het Europees Vakverbond EVV en het samenwerkingsverband Eures Scheldemond.

Eures Scheldemond is mede mogelijk gemaakt door het EU programma Employment and Social Innovation “EaSI” (2014-2020). Meer info vindt u op: http://ec.europa.eu/social/easi.
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