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Kabinetsreactie rapport Commissie Grensarbeid 

  

 
Geachte dames en heren,  

  

 
Op 18 maart a.s. zal uw commissie de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie  

Grensarbeid bespreken. In haar brief spreekt het kabinet grote waardering uit voor het werk van  

de Commissie Grensarbeid. Deze waardering wordt naar onze mening onvoldoende gehonoreerd  

als het gaat om een aantal belangrijke aanbevelingen die de commissie heeft gedaan.   

Het betreft twee aanbevelingen aangaande de Zorgverzekeringswet (aanbevelingen 3 en 4) en  

een aanbeveling aangaande de WIA (aanbeveling 7).  

  

Aanbeveling 3:  Inkomensachteruitgang dubbelgepensioneerden wonend in Nederland.  

De Commissie Grensarbeiders beveelt aan om via een afbouwregeling tijdelijke compensatie te  

verlenen voor de inkomensachteruitgang die in Nederland wonende dubbelgepensioneerde  

grensarbeiders hebben ondervonden door de invoering van de Zorgverzekeringswet.  

  

Het betreft een beperkte groep dubbelgepensioneerden die na de invoering van de  

Zorgverzekeringswet tot enkele duizenden euro's meer aan zorgbijdragen zijn gaan betalen.  

Het staat buiten kijf dat de groep voorheen een voordeel had. Bij de totstandkoming van de  

Zorgverzekeringswet is echter meermalen door het kabinet en de kamer benadrukt dat er in geval  

van zeer grote inkomensgevolgen sprake moest zijn van een overgangsmaatregel. Voor enkele  

groepen is een dergelijke maatregel ook genomen. Deze groep heeft naar onze mening slechts de  

pech gehad dat de inkomensgevolgen bij de behandeling van de Zorgverzekeringswet niet aan de  

orde zijn gekomen.  

De FNV is het met de Commissie Grensarbeid eens dat de inkomensgevolgen voor deze groep  

dubbelgepensioneerden ruimschoots groot genoeg zijn om een overgangsmaatregel te treffen.   

De FNV ondersteunt het bescheiden voorstel van de commissie van harte.  
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Aanbeveling 4:  Positie van de gezinsleden van grensarbeiders wonend buiten Nederland.  

De Commissie Grensarbeiders beveelt aan om de gezinsleden van buitenlandse grensarbeiders  

de mogelijkheid te bieden zich bij de verzekeraar van de hoofdverzekerde te melden. Die situatie  

bestond ook ten tijde van de Ziekenfondswet.  
  

In Nederland werkende, maar in het buitenland wonende grensarbeiders zijn verzekerd volgens  

de Zorgverzekeringswet en zijn verplicht om bij een Nederlandse zorgverzekeraar een  

ziektekostenverzekering af te sluiten. Zij kunnen zich in het woonland inschrijven bij een sociale  

ziektekostenverzekeraar of de kosten die zij in het woonland maken bij hun Nederlandse  

verzekeraar declareren. Ten tijde van de Ziekenfondswet konden gezinsleden zich tot de  

verzekeraar van de hoofdverzekerde wenden, maar na de introductie van de Zorgverzekeringswet  

zijn zij verplicht zich als verdragsverzekerde bij het CVZ te melden.  

Onzes inziens onderschat het kabinet de administratieve rompslomp die dat voor deze mensen  

met zich meebrengt schromelijk. De staatssecretaris stelt dat de Nederlandse verzekeraars niet  

over de deskundigheid beschikken om specifieke verdragstaken uit te voeren. In het verleden is  

daar niets van gebleken, al was het alleen maar omdat de verzekeraars voor andere groepen  

verzekerden toch over die deskundigheid moeten beschikken. Indien nodig adviseert het CVZ.  

De FNV is het met de Commissie Grensarbeid eens dat de gezinsleden van in Nederland  

werkende, maar in het buitenland wonende grensarbeiders zich bij de verzekeraars van de  

hoofdverzekerde moeten kunnen aansluiten.   
  

Aanbeveling 7:  WIA-hiaat grensarbeiders.  

De Commissie Grensarbeiders beveelt aan nader te onderzoeken of het mogelijk is om  

compensatie te verlenen aan in Nederland wonende volledig arbeidsongeschikten die als laatst  

Duits verzekerden in de 6 maanden voorafgaande aan het recht op een WIA-uitkering worden  

getroffen door het zogenaamde WIA-gat.  
  

Het betreft mensen die arbeidsongeschikt worden terwijl ze in Duitsland werken en zowel een  

Nederlandse WIA-uitkering als een Duitse Erwerbminderungsrente krijgen. In Duitsland houdt de  

loondoorbetaling na 1,5 ziektejaar op waarna het Duitse deel van de uitkering van start gaat.   

Het Nederlandse deel van de uitkering kan pas na twee ziektejaren in gaan.   

Het kabinet stelt dat in de praktijk al veel wordt gedaan om de gevolgen van dit zogenaamde   

WIA-gat te beperken. De FNV constateert echter dat de wijze waarop in de praktijk met deze  

problematiek wordt omgegaan nog onduidelijk is en van geval tot geval verschilt. De FNV pleit er  

daarom voor dat het UWV een protocol opstelt over de wijze waarop men in de uitvoeringspraktijk  

met dit het WIA-gat probleem omgaat.  
  

Tot slot verzoeken wij u om bij de behandeling van het rapport van de Commissie Grensarbeid  

ook de voorlichting aan grensarbeiders te betrekken. De FNV moet constateren dat die  

voorlichting momenteel verbrokkeld verloopt. Veel uitvoeringsinstanties hebben beperkte  

belangstelling voor de gevolgen van grensarbeid en maar al te vaak hebben ze ook beperkte  

kennis van zaken. Er is geen behoefte aan nog meer instanties. De FNV pleit er voor om de  

voorlichting en uitvoering meer dan nu het geval is te concentreren bij de bureaus Duitse- en  

Belgische Zaken.   
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Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,  

  

Hoogachtend,  

  

Leo Hartveld  

Federatiebestuurder FNV  
  

CC:   

- Aan de Staatssecretaris van Financiën, dhr. Mr. drs. J.C. de Jager  

- Aan de leden van Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

- Aan de leden van Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid  


