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D e laatste jaren gaf het migratiebeleid niet veel ruimte voor 
opening. Beleidvoerders communiceerden als echo van het 
Vlaamse buikgevoel enkel over het verder sluiten van de gren-
zen. België was hopeloos te laat met de omzetting van Euro-

pese Richtlijnen inzake arbeidsmigratie. Onder een Vlaams Minister van 
werk van NV-A-signatuur bleef een publiek debat rond het nut van nieuwe 
arbeidsmigratie achterwege. Vorige zomer lanceerde beweging.net samen 
met de vakbonden en de Noord-Zuidbeweging dan ook de vraag naar een 
rationelere kijk op arbeidsmigratie, die naast uitdagingen ook opportu-
niteiten ziet. Ondertussen stellen we vast dat onder de radar naarstig is 
gewerkt aan de regelgeving rond arbeidsmigratie. Sinds 1 januari dit jaar 
is die reglementering immers sterk gewijzigd. Hoewel de positieve wijzi-
ging nu realiteit is, wordt er slechts beperkt over gecommuniceerd. Het 
lijkt niet evident voor de minister om naar buiten te komen met een bood-
schap rond een versoepeling van de migratieregels. Gezien het belang van 
de wijziging, communiceren wij hier wél. 
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context
Na de Tweede Wereldoorlog groeide de Belgi-
sche economie sterk, wat resulteerde in een 
belangrijke arbeidsmigratie. Tussen 1946 en 
1974 sloot België tewerkstellingsakkoorden, 
eerst met Zuid-Europese landen, daarna met 
de Maghreb-landen en Turkije. De nood aan 
buitenlandse arbeidskrachten leek onbeperkt. 
Maar in 1973 volgde de oliecrisis. Door de 
stijgende olieprijs begon de economische mo-
tor te sputteren. De werkloosheid nam drama-
tisch toe. In 1974 volgde onder die omstan-
digheden dan ook een migratiestop. België zat met een overaanbod aan 
laaggeschoolde arbeidskrachten. Vandaag is de Vlaamse context sterk gewij-
zigd. Hoewel het mantra van de economische crisis nog steeds wordt aan-
gewend om blijvend te besparen op publieke dienstverlening en de lonen 
van de werknemers, blijft de werkloosheid dalen en raken vacatures in ver-
schillende sectoren niet ingevuld. De demografische realiteit in Europa 
noopt ons er bovendien toe om na te denken hoe we de uitdagingen van een 
vergrijzende bevolking gaan opvangen. Ook de wereld is veranderd. De mon-
dialisering van de economie, verhoogde mobiliteit en grensoverschrijdende 
dienstverlening vereisen nieuwe antwoorden. Beleidsmakers die economi-
sche uitdagingen als een louter nationale aangelegenheid blijven beschou-
wen lopen hopeloos achter.

Welke WijziGinGen met de nieuWe reGelGeVinG?
Op Vlaams niveau drong tot op het hoogste beleidsniveau het besef door dat 
een nieuw arbeidsmigratiebeleid noodzakelijk is. De Vlaamse minister van werk 
gaf met zijn visienota ‘Ontginnen buitenlands tewerkstellingspotentieel in Vlaan-
deren’ op 6 augustus 2018 aan welke richting hij wenst te gaan met de hervor-
ming van het migratiebeleid. Het doel is om buitenlandse tewerkstellingspoten-
tieel in te zetten in Vlaanderen. Enerzijds door mensen aan te trekken die de 
innovatieve kenniseconomie kunnen versterken, anderzijds door buitenlandse 
arbeidskrachten in te zetten voor structurele knelpuntberoepen. Dit moet er-
voor zorgen dat we onze welvaart op peil kunnen houden en toelaten de kosten 
van vergrijzing op te vangen. Dit moet gebeuren door barrières voor arbeidsmi-
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gratie weg te werken zonder de eigen werknemers te vervangen, zonder oneer-
lijke concurrentie en zonder sociale dumping. Er werd gekozen voor een aanpak 
die de naam ‘concentrische benadering’ meekreeg. Hierbij wordt telkens in de 
dichtste omgeving gezocht naar een oplossing voor men verder op zoek gaat. 
Voor arbeidsmigratie vertaalt dit zich concreet in drie stappen.

In eerste instantie wordt ingezet op het activeren van de arbeidsreserve in 
Vlaanderen. Dit beleid wordt al langer gevoerd en stoelt op twee pijlers:  het 
versterken van competenties en het ondersteunen van doelgroepen. Het 
resultaat moet zijn dat er meer mensen actief zijn in langere loopbanen 
dankzij werkbare jobs. In dat opzicht is het vreemd dat ondanks de uitdagin-
gen inzake diversiteit op de werkvloer maatregelen met een focus op men-
sen met een migratieachtergrond, zoals de diversiteitsplannen, daarbij de 
laatste jaren juist werden ingeperkt.

Als tweede stap wordt gekeken naar de arbeidsreserve in België en Europa. 
Hiervoor werkt Vlaanderen aan een versterkte interregionale mobiliteit en 
een gezamenlijke aanpak door publieke bemiddelingskantoren uit andere 
lidstaten. VDAB zal hiervoor sterker aan de slag moeten gaan met zijn bui-
tenlandse partners. De sociale partners gaan in hun tienpuntenplan voor 
economische migratie van 15 december 2017 een stap verder en adviseren 
dat VDAB zelf een actieve werking opzet in het buitenland om knelpunten 
op de Vlaamse arbeidsmarkt op te vangen. Met dit voorstel komen we aan 
de derde stap.

Als derde stap wordt gekeken naar oplossingen buiten de Europese Unie. 
Vijfenveertig jaar na de migratiestop kijkt Vlaanderen weer expliciet naar het 
buitenland om de uitdagingen op zijn arbeidsmarkt op te vangen. Zo wordt 
arbeidsmigratie weer het sluitstuk van een geïntegreerd arbeidsmarktbeleid. 
Dit is een belangrijke wijziging. Van de meer dan 100.000 eerste verblijfsti-
tels die in 2016 werden uitgereikt, had slechts 10% betrekking op arbeids-
migratie. Een omslag naar een actiever migratiebeleid zal dan ook heel wat 
inspanningen vergen.

Concreet kunnen mensen naar Vlaanderen komen om te werken als werkne-
mer of als zelfstandige. Werknemers hebben een arbeidsvergunning nodig 
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Wat werknemers betreft is de nieu-
we regel dat iedereen naar Vlaan-
deren mag migreren om vacatures 
in te vullen die open blijven staan. 
dit zal gebeuren na een individueel 
arbeidsmarktonderzoek. een aantal 
profielen zijn wettelijk vrijgesteld 
van een arbeidsvergunning, zij 
mogen binnen de wettelijke voor-
waarden sowieso naar Vlaanderen 
komen zonder arbeidsvergunning.

en zelfstandigen een beroepskaart. Gezien er 
geen grote wijzigingen zijn aan de beroeps-
kaart gaan we hier in deze bijdrage niet verder 
op in. Wat werknemers betreft is de nieuwe 
regel dat iedereen naar Vlaanderen mag mi-
greren om vacatures in te vullen die open blij-
ven staan. Dit zal gebeuren na een individueel 
arbeidsmarktonderzoek. Een aantal profielen 
zijn wettelijk vrijgesteld van een arbeidsver-
gunning, zij mogen binnen de wettelijke voor-
waarden sowieso naar Vlaanderen komen zon-
der arbeidsvergunning. Verder worden als 
uitzondering op het individuele arbeidsmarkt-
onderzoek ook een aantal profielen vastgelegd 
die de Vlaamse arbeidsmarkt sowieso nodig 
heeft. Zij komen automatisch in aanmerking 
voor een arbeidsvergunning. Terzijde geven we nog mee dat ten gevolge van 
de Europese reglementering ter zake, geen aparte verblijfsvergunning meer 
nodig is. Arbeidsmigranten krijgen vanaf nu in de regel een gecombineerde 
vergunning die zowel de verblijfs- als arbeidsvergunning bevat. 

Wie is een arbeidsmiGrant? 
Wettelijke vrijgestelden. De wettelijke vrijgestelden kunnen we opsplitsen in 
twee grote categorieën. Ten eerste zijn er de mensen die minder dan drie 
maanden aanwezig moeten zijn in Vlaanderen voor een specifieke reden. Dit 
kan zijn als gevolg van een functie die een zekere mobiliteit vereist. Voor-
beelden hiervan zijn internationaal vervoer, journalisten of handelsvertegen-
woordigers. Of in het kader van specifieke activiteiten zoals het uitvoeren 
van gespecialiseerde werken of deelname aan (internationale) congressen, 
sportmanifestaties of optredens. Deze eerste vrijstelling is noodzakelijk om 
de open economie die we kennen niet te zwaar te belasten met administra-
tieve procedures. De tweede categorie betreft derdelanders die binnen de 
Europese Unie hun recht op korte termijn mobiliteit uitoefenen binnen de 
wettelijke voorwaarden. Deze uitzondering is een gevolg van het functione-
ren van de Europese Unie. Op dit vlak zijn er weinig wijzigingen en de wet-
geving zit vrij logisch en consistent in elkaar.
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Hooggeschoolden. Los van de vrijgestelde categorieën is de regel dat indivi-
dueel wordt nagegaan of een persoon een meerwaarde betekent voor de 
Vlaamse economie. Pas als dit het geval is krijgt men een arbeidsvergun-
ning. Vanuit de belangen van de Vlaamse economie werden een aantal func-
ties opgesomd die sowieso toegang moeten krijgen. De belangrijkste catego-
rie betreft de hooggeschoolde werknemers. Zij kunnen in talrijke 
hoedanigheden toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. In hun advies hadden 
de sociale partners een reeks versoepelingen gevraagd. Zeker voor hoogge-
schoolde werknemers werd dit gevolgd, en het systeem is vanaf 1 januari 
2019 verder uitgebreid. Zo worden stappen gezet om meer internationale 
studenten na hun studies in Vlaanderen te houden. Ze krijgen meer tijd om 
een job te vinden en het minimumsalaris dat ze moeten bewijzen om een 
arbeidsvergunning te krijgen wordt verlaagd door rekening te houden met de 
gemiddelde starterslonen en niet de gemiddelde lonen. De arbeidsvergun-
ning wordt ook voor 3 jaar toegekend en niet meer voor 1 jaar. Bovendien 
kunnen hooggeschoolde werknemers nu na 4 jaar een arbeidsvergunning 
krijgen voor onbepaalde duur. Hiermee geeft Vlaanderen een sterk signaal. 
Hooggeschoolden zijn zeer welkom in Vlaanderen en na 4 jaar werken kun-
nen ze ook permanent deel uitmaken van de samenleving. Op dit vlak lijkt 
Vlaanderen de weg op te gaan van de Verenigde Staten en Canada die via de 
Green Cards inzetten om sterke profielen aan te trekken voor hun economie 

en hun samenleving. Met de Blue Card heeft 
de Europese Unie hierin eerste stappen gezet. 
Vlaanderen staat hier heel wat verder en met 
een zeer open immigratiesysteem voor hoog-
geschoolden heeft Vlaanderen een troefkaart 
in handen om zijn kenniseconomie bij de we-
reldtop te houden. 

Midden geschoolden. Naast hooggeschoolden 
zijn er op de arbeidsmarkt ook heel wat knel-
puntenberoepen voor midden- en laagge-
schoolden. De sociale partners adviseerden 
daarom om ook deze profielen aan te trekken. 
Dit advies werd deels gevolgd. Een grote wijzi-
ging sinds 1 januari 2019 is dat ook midden-

nu kan men los van de nationaliteit 
van de potentiële werkzoekende 
op zoek naar de beste kandidaat. 
We geloven dat dit een positieve 
impact kan hebben op de omgang 
met diversiteit in de samenleving. 
door een meer diverse instroom en 
een meer arbeidsgerichte migratie 
kunnen de positieve kanten van 
migratie meer in de verf worden 
gezet.
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geschoolden zonder individuele arbeidsmarktanalyse naar Vlaanderen kun-
nen komen. Hiervoor wordt gewerkt met een nieuwe knelpuntenberoepenlijst. 
De bestaande knelpuntenberoepenlijst werd in 2006 opgesteld en nooit 
aangepast. Dit terwijl de VDAB jaarlijks een analyse doet van de arbeids-
markt. De gegevens uit deze analyses werden dus niet gebruikt om de wer-
king van de arbeidsmarkt te optimaliseren. Dit zal nu wel het geval zijn. Om 
de twee jaar zal de lijst worden aangepast op basis van deze gegevens. Bo-
vendien krijgen de sociale partners ook een rol, door advies te verlenen bij 
de aanpassing van de lijst.

Laaggeschoolden. Wat de toegang voor laaggeschoolden betreft volgt de 
regering het advies van de sociale partners niet. De gedachte hierachter is 
dat er op de arbeidsmarkt voldoende laaggeschoolden beschikbaar zijn om 
deze jobs in te vullen, al dan niet na een korte omscholing. Bijna 1 op 2 
werkzoekende is in 2018 immers laaggeschoold, terwijl hun aandeel in de 
beroepsbevolking jaar na jaar blijft dalen en eind 2017 nog maar 1 op 5 
bedroeg. Zo zijn er nog bijna 87.000 laaggeschoolde werkzoekenden in 
Vlaanderen. Dit terwijl er maar 19.370 laaggeschoolde vacatures niet inge-
vuld raakten eind 2018.Ondanks het aantal laaggeschoolde werkzoekenden 
blijven er dus vacatures die niet ingevuld raken. Indien we de economische 
ontwikkeling niet willen afremmen is er ook voor deze jobs nood aan arbeids-
migranten. Dit werd tot nu nagegaan op basis van een individueel arbeids-
markt onderzoek. Deze mogelijkheid blijft behouden. Toch zijn hier ook een 
aantal wijzigingen aangebracht sinds 1 januari. Ten eerste vervalt de nood 
aan een tewerkstellingsakkoord, zoals de sociale partners ook hadden ge-
suggereerd. Tot 1 januari was door deze vereiste de keuze voor migranten 
vooral beperkt tot de landen waarmee we voor 1974 een akkoord hadden 
gesloten. Nu kan men los van de nationaliteit van de potentiële werkzoe-
kende op zoek naar de beste kandidaat. We geloven dat dit een positieve 
impact kan hebben op de omgang met diversiteit in de samenleving. Door 
een meer diverse instroom en een meer arbeidsgerichte migratie kunnen de 
positieve kanten van migratie meer in de verf worden gezet.

Werkpunten Voor de toekomst 
Naar aanleiding van de hervorming sommen we vier punten op die ook in de 
toekomst de nodige aandacht moeten blijven krijgen.
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Zoek toekomstgerichte oplossingen voor Sans-papiers. 200.000, zo veel men-
sen zonder papieren zouden in onze samenleving aanwezig zijn. Het is belang-
rijk om ook voor hen toekomstgerichte oplossingen te zoeken. Vanuit de con-
centrische benadering lijkt het ook zinvol om hen eerst in te schakelen. Vele 
mensen zonder papieren zijn hier immers nu al actief in de informele econo-
mie. De sociale partners bekijken dit pragmatisch en roepen op hen een ar-
beidsvergunning toe te kennen. De regering reageert eerder principieel door een 
vergunning te weigeren aan hen die illegaal op het grondgebied verblijven. Deze 
houding is geïnspireerd op de migratiestop. Met de opening naar arbeidsmigra-
tie, is de vraag of deze principiële houding noodzakelijk blijft. De integratie van 
mensen die hier reeds aan de slag zijn, is immers al een lopend proces. Boven-
dien bestrijden we zo ook de informele economie die de financiering van de 
sociale zekerheid ondergraaft. Dit zou ook een oplossing kunnen zijn voor niet-
repatrieerbaren. 

Pak alle gevolgen van sociale dumping aan. Om oneerlijke concurrentie en so-
ciale dumping te vermijden, moeten Belgische lonen worden betaald aan de 
migrerende werknemers. Het zal aan de sociale inspectie zijn om dit voldoende 
te bewaken. Zoals de sociale partners aangaven zijn hiervoor voldoende mid-
delen voor de Vlaamse Sociale Inspectie nodig. Dit alleen is echter niet vol-
doende. Ook de vakbond zal een rol moeten spelen bij het integreren van de 
nieuwe werknemers en het opkomen voor hun rechten. Naast de vele vluchtige 
statuten die de laatste jaren zijn ingevoerd zal ook dit een aandachtspunt vor-
men voor de vakbond de komende jaren. Een verhoogde instroom aan mensen 
met een migratieachtergrond versterkt de nood om als centrale, vakbondsvrij-
gestelde en vakbondsafgevaardigde te werken aan interculturele competenties. 
Zo kan bijvoorbeeld in een sterkere samenwerking met zelforganisaties een 
sleutel liggen om de arbeidsmarktpositie van hun leden te versterken. Zo ver-
mijden we dat het minimumloon de nieuwe norm wordt.

Zet in op een harmonieuze Integratie. ‘We moeten leren uit de fouten van het 
verleden.’ Wanneer het gaat over de integratie van nieuwkomers wordt deze zin 
vaak in de mond genomen. De les is inderdaad dat integratie niet vanzelf loopt 
en dat inspanningen noodzakelijk zijn. Het is niet omdat het migratiebeleid nu 
meer gericht is op technische en hooggeschoolde profielen dat we er van mo-
gen uitgaan dat de integratie plots vanzelf zou gaan. We moeten blijven inzetten 
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op een harmonieuze integratie. De situatie bij het Agentschap integratie en in-
burgering verdient daarom een blijvende aandacht.

Rekruteer ethisch. Vanuit de West-Europese bril zien we integratie in de ontvan-
gende samenleving vaak als de uitdaging op het vlak van migratie. Op Europees 
vlak groeit gelukkig ook aandacht voor de impact van emigratie op de Oost-
Europese lidstaten, die tot meer dan 10% van hun bevolking zien vertrekken. 
Door de massale emigratie van de actieve bevolking blijven dorpen achter met 
vooral ouderen en kinderen. Het bestuderen van de effecten hiervan en hoe er 
mee om te gaan kan niet enkel zorgen voor een betere werking van de Euro-
pese Unie, maar ook interessante inzichten opleveren om op een ethische ma-
nier om te gaan met migratie die rekening houdt met de belangen van de lan-
den van oorsprong. In de nieuwe wetgeving zien we hier een eerste aanzet toe. 
Indien in het land van oorsprong een tekort is aan een bepaald profiel, kan de 
arbeidsvergunning niet worden toegekend. Dit heeft echter enkel betrekking op 
de uitreiking van de Blauwe Kaart, een arbeidsvergunning voor hooggeschool-
den waarvoor een Europese richtlijnen het kader uitzet. Dit kader is strikter dan 
de Vlaamse regeling voor hooggeschoolden en wordt dus amper gebruikt. Zo 
werden in 2016 slechts 35 blauwe kaarten toegekend t.o.v. 4.598 kaarten voor 
hooggeschoolden. Gezien de zeer beperkte en twijfelende stappen in deze rich-
ting, blijft de oproep van de Nood-Zuidbeweging om aandacht te hebben voor 
de impact in de landen van oorsprong zeker gelden.

conclusie
Met de wijzigingen op het vlak van arbeidsmigratie wordt de migratiestop 
verder versoepeld zonder dit te benoemen. Met meer dan 100.000 immi-
granten per jaar konden we de laatste jaren ook niet meer spreken van een 
migratiestop. Het gevolg van de migratiestop was wel een eerder passieve 
migratie waarbij de nadruk lag op gezinshereniging en de instroom van asiel-
zoekers. Met de nieuwe regels gaan we in de richting van een meer actieve 
migratie, waarbij arbeid een belangrijke toegangspoort wordt tot het Vlaam-
se grondgebied. Maar een open poort voor sterke profielen mag niet beteke-
nen dat we de deur sluiten voor de kwetsbaren.




