
Formulier - Mondelinge vraag
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Vraag gericht aan:
de deputatie 
  
Betreft (onderwerp): 
Buitenlandse pensioenrechten grensarbeiders / Inkomenscompensatie zelfstandigen 
  
Duiding provinciaal belang van de vraag: 
Geachte Gedeputeerde, Zoals u waarschijnlijk wel weet is er een probleem met de buitenlandse
pensioenrechten van een aantal van onze grensarbeiders. Dit ondanks het koninklijk besluit van 12
december 2018 tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, dat
grensarbeiders, die in België wonen maar in een buurland werken, ook na 65 jaar, toegang geeft tot
Belgische werkloosheidsuitkeringen tot wanneer ze aanspraak kunnen maken op de buitenlandse
pensioenrechten. De situatie is tamelijk complex, maar het komt er op neer dat de kern van het
probleem is dat deze regeling zich beperkt tot werknemers die het bewijs kunnen leveren dat zij
gedurende minstens 15 jaar verbonden waren door een arbeidsovereenkomst met een werkgever
gevestigd in een aan België grenzend land, woonachtig waren in België. Niet alle grensarbeiders
voldoen aan deze voorwaarde, met als gevolg dat zij al dan niet tijdelijk zonder pensioen of
uitkering vallen. Uiteraard is dit geen provinciale bevoegdheid maar wel een federale bevoegdheid.
Mijn partijgenote en volksvertegenwoordiger Anja Vanrobaeys, heeft heeft dit probleem dan ook
recentelijk aangekaart in het Federaal Parlement. Wat de Provincie Oost-Vlaanderen wel zou
kunnen doen is optreden als actieve bemiddelaar en de diverse politieke en administratieve partijen
en instanties over de grenzen heen samenbrengen om samen te zoeken naar een oplossing. Het gaat
tenslotte om Oost-Vlaamse burgers die gans hun leven hard gewerkt hebben en die plots ongewild
in de financiële problemen geraken. Wat daarentegen wél een Provinciale bevoegdheid is, is de
aanpak van Corona-gerelateerde maatregelen ter ondersteuning van getroffen Oost-Vlamingen. Ik
denk hierbij aan de inkomenscompensatie voor zelfstandigen die in België wonen en in Nederland
werken. Nederland hanteert het woonland-principe, waar enkel Nederlands-ingezetenen een
inkomenscompensatie krijgen. In België hanteert men het werkland-principe. Er wordt bijgedragen
aan de pot sociale zekerheid dus men mag daar een beroep op doen. De zelfstandige die in dus in
België woont, maar in Nederland werkt valt tussen wal en schip en stelt het ondertussen al bijna
2,5 maand zonder inkomen. De Provincie Oost-Vlaanderen kan deze mensen financieel
ondersteunen gedurende de Corona-crisis. 
  
Concrete vragen:
1) Kan de Provincie Oost-Vlaanderen een actieve en bemiddelende rol spelen in het oplossen van
de problemen rond pensioenrechten en financiële ondersteuning van Oost-Vlaamse grensarbeiders?
2) Kan de Provincie Oost-Vlaanderen zelfstandigen tijdelijk financieel ondersteunen die tijdens de
Corona-crisis geen inkomen hebben door het woonland/werkland principe? 
  


