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Graag nodigen wij u van harte uit voor de officiële opening van het 
GrensInfoPunt Rijn-Waal op 17 maart 2016. In het GrensInfoPunt 
werken verschillende partners samen vanuit hun eigen 
grensoverschrijdende expertise. 
 
We hopen u op 17 maart 2016 in Kleve te mogen verwelkomen. 
Informatie over het programma, de aanmelding en de routekaart  
vindt u op de volgende pagina. 
 
De bijeenkomst wordt informeel met een netwerkbijeenkomst 
afgesloten. Dat biedt u de gelegenheid om onder het genot van een 
hapje en een drankje uw grensoverschrijdende netwerk te vergroten. U 
kunt ook kennismaken met de adviseurs die aan het GrensInfoPunt 
verbonden zijn. 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle samenwerkende partners 
Hubert Bruls    Sjaak Kamps 
voorzitter Euregio Rijn-Waal  secretaris Euregio Rijn-Waal 
 
 
 
 

 

  
 
Mensen die grensoverschrijdend werken, vragen zich af welke 
consequenties hun (zelfstandige) werkzaamheden hebben voor de 
belasting, zorgverzekering, pensioen, kinderbijslag en andere zaken. 
Ook werkgevers willen graag informatie over hun rechten en plichten. 
Vaak gaat het over heel praktische dingen of vragen over de wet- en 
regelgeving in Nederland en Duitsland. 
 
Langs de Duits-Nederlandse grens zijn reeds verschillende 
samenwerkende grensinfopunten ingericht, om informatie te geven 
rondom grensoverschrijdend wonen en werken in  Nederland en 
Duitsland.  
 
Sinds 1 januari 2016 beschikt ook de Euregio Rijn-Waal over een eigen 
GrensInfoPunt dat in Kleve gevestigd is. Door de opening van dit 
GrensInfoPunt in de Euregio Rijn-Waal kunnen burgers en 
ondernemers vanaf nu nog beter ondersteund worden.  
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15:00 – 15:30 
 
15:30 – 15:45 
 
 
15:45 – 16:00 
 
 
 
16.00 – 16.15 
 
 
16:15 – 16:30 
 
16:30 - 17:00  

 
ontvangst gasten 
 
welkomstwoord door de voorzitter van de Euregio 
Rijn-Waal, de heer Hubert Bruls 
 
presentatie van het INTERREG V A project Grenzen 
Bewegen door mevrouw Heike de Viet van het 
Theodor-Brauer-Haus in Kleve  
 
ondertekening samenwerkingsovereenkomst door 
GrensInfoPunt-partners 
 
symbolische opening 
 
kennismaking met de adviseurs tijdens de 
informatiemarkt met netwerkborrel 

 
 

 

 
 
 
U kunt deze uitnodiging doorsturen aan collega’s of relaties, die graag 
bij de opening van het GrensInfoPunt aanwezig willen zijn. 

 
 
Graag aanmelden voor 7 maart 2016 per e-mail:  
info@euregio.org 

 

     mede mogelijk gemaakt door 

        

        
 

mailto:info@euregio.org

