Bijlage: Aanbevelingen van de bestuurlijke werkgroep
1. Beide regeringen bevestigen dat belemmeringen als gevolg van verschillen in regelgeving
nadelig kunnen zijn voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van grensregio´s en
herbevestigen hun wil om dergelijke gevolgen terug te dringen:
o door bij de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving waar mogelijk
rekening te houden met de gevolgen in grensregio’s van verschillen in regelgeving
met het naburig land en door beleidsvoornemens op relevante terreinen tijdig met
elkaar te bespreken;
o door onderlinge aanpassing van wet- en regelgeving;
o door afstemming van beleidsbeslissingen of afwijking van bestaande regelgeving
waar dit de bedrijvigheid in een grensregio bevordert, de realisatie van projecten
mogelijk maakt en de leefbaarheid wezenlijk verbetert.
2. Om bestaande belemmeringen effectief aan te pakken zal de governance structuur voor
grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen moeten worden
versterkt. Daartoe zal:
o een ´verbindingsschakel´ worden voorzien de tussen regionale
governancestructuur en centrale (vak)departementen om belemmeringen te
agenderen en oplossingen bespreekbaar te maken;
o een professioneel secretariaat moeten worden ingericht met voldoende mankracht
en middelen voor identificatie van voor aanpak vatbare belemmeringen, de analyse
van mogelijke oplossingen en het leggen van contact met departementen of
overheden die beleidsverantwoordelijk zijn;
o een mechanisme worden voorzien voor voortgangsbewaking, opschaling in geval
van impasse en beslissing van ‘knopen’.
3. De Vlaamse minister-president en de Nederlandse staatssecretaris van BZK zijn
aanspreekpunt voor betrokkenheid van de Nederlandse en Vlaamse vakdepartementen bij
de aanpak van de afzonderlijke grensbelemmeringen.
4. Uitgangspunt daarbij is dat grensbelemmeringen binnen de bestaande
governancestructuur voor grensoverschrijdende samenwerking worden opgepakt.
Provincies en gemeenten dan wel regionale grensoverschrijdende
samenwerkingsverbanden verrichten de schifting en concretisering zoals in het voorgaande
beschreven, bepalen de relevantie van de belemmering voor het regionaal maatschappelijk
leven en vergaren informatie over mogelijke oplossingen om afwijkingen te realiseren
(bijv. via expertisecentra). Aldus geïdentificeerde relevante grensbelemmeringen worden
geagendeerd binnen het eerder bedoelde ´schakelmechanisme´ opdat de
verantwoordelijke departementen in Den Haag en Brussel betrokken kunnen worden. Het
eerder bedoelde secretariaat ondersteunt dit.
5. Betrokkenheid van de Belgische resp. Nederlandse ambassadeur alsmede de Vlaams
vertegenwoordiger bij de werkzaamheden van het ‘schakelmechanisme’ wordt bevorderd,
vanwege de meerwaarde die dit heeft voor het contact met de verantwoordelijke centrale
departementen.
6. De Vlaamse minister-president en de Nederlandse staatssecretaris van BZK en de besturen
binnen de governancestructuur voor grensoverschrijdende samenwerking dienen zich
bewust te zijn dat effectieve aanpak van grensbelemmeringen slechts mogelijk is indien de
rol daarin van de governancestructuur bekend is, de identificatie van relevante
belemmeringen goed functioneert en een effectieve opschaling en bewaking is
gewaarborgd.
7. De bestuurlijke werkgroep rondt de werkzaamheden aan de opgebrachte
grensbelemmeringen af bij de grensbelemmeringen over de inkomstenbelasting en sociale
zekerheid

