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Beste lezer, 

In tijden van globalisering en krapte op de 

Belgische arbeidsmarkt, neemt ook de 

internationale mobiliteit van werknemers toe. 

Vaker dan ooit doen werkgevers een beroep 

op werknemers die geen onderdaan zijn van 

een EER-lidstaat of Zwitserland (hierna: de 

‘buitenlandse werknemers’ of ‘derdelanders’). 

Het kan daarbij gaan om een tijdelijke 

detachering naar België door een buitenlandse 

werkgever, maar evengoed om een 

permanente aanwerving door een Belgische 

werkgever. 

Zulke buitenlandse werknemers mogen echter 

niet zomaar werken op Belgisch grondgebied: 

in principe moet de werkgever daarvoor een 

voorafgaandelijke toelating verkrijgen, en moet 

de werknemer over een Belgische 

verblijfsvergunning beschikken. Inbreuken op 

deze verplichtingen worden zeer streng 

gesanctioneerd. 

Welnu, bij de start van het nieuwe jaar is er 

heel wat nieuws op dit front te melden. De 

regels over de tewerkstelling van buitenlandse 

werknemers zijn immers fundamenteel 

gewijzigd, zowel wat betreft de procedure als 

de inhoudelijke voorwaarden (vooralsnog 

vooral in Vlaanderen).  

De regelgeving is er zeker niet eenvoudiger op 

geworden, maar met deze newsletter willen we 

u een praktisch overzicht bieden van de 

nieuwe spelregels. Zo krijgt u een idee van de 

mogelijkheden die uw onderneming heeft om 

een beroep te doen op buitenlandse 

werknemers, en kan u ook in 2019 over de 

grenzen heen blijven kijken. 

Veel leesplezier! 
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1 In vogelvlucht 

 Vrijstellingen 1.1

De eerste vraag bij de tewerkstelling van een 

buitenlandse werknemer is steeds of hij 

überhaupt wel een toelating tot arbeid nodig 

heeft. Heel wat buitenlandse werknemers zijn 

immers vrijgesteld van die verplichting, en 

mogen hier dus werken zonder dat de 

werkgever een Single Permit moet aanvragen.  

 

Een groot deel van de vrijstellingen zijn 

gekoppeld aan het verblijfsstatuut van de 

persoon. Het gaat hier m.a.w. om mensen die 

in België verblijven om een andere reden dan 

werk, maar nadien toch een tewerkstelling 

willen aanvatten. De nieuwe regels die sinds 

2019 gelden, brengen een aantal belangrijke 

wijzigingen aan deze vrijstellingen. Onder deze 

categorie vallen voortaan ook de buitenlandse 

werknemers die voorheen een arbeidskaart C 

konden verkrijgen gezien de arbeidskaart C 

werd afgeschaft.  

 

Daarnaast zijn een aantal categorieën van 

werknemers automatisch vrijgesteld, meestal 

door de korte duur van hun tewerkstelling of 

het specifieke karakter daarvan. Natuurlijk 

moeten zij wel wettig in België verblijven, maar 

een Single Permit is voor hen dus niet nodig. 

Ook deze vrijstellingen worden aangepast, 

waarbij we meteen opmerken dat de regels 

hier (thans) verschillen per Gewest.  

 

In hoofdstuk 2 bespreken we de voornaamste 

wijzigingen. 

 

 Single Permit: 1 procedure en 1 1.2

vergunning om in België te werken 

en te verblijven 

Tot 2019 maakte België voor buitenlandse 

werknemers het onderscheid tussen de 

toelating tot arbeid (de ‘arbeidskaart’) en het 

recht op verblijf (de ‘verblijfsvergunning’).  

Een buitenlandse werknemer die niet 

vrijgesteld was moest dus over 2 afzonderlijke 

documenten beschikken, die via aparte 

procedures moesten verkregen worden. Dat 

was echter niet naar de zin van Europa, dat 

aan de lidstaten de verplichting oplegt om via 

één enkele procedure een gecombineerde 

werk- en verblijfsvergunning af te leveren.  

Het heeft door onze complexe staatsstructuur 

heel wat voeten in de aarde gehad, maar 

uiteindelijk is België er nu toch in geslaagd om 

vanaf 2019 de ‘Single Permit’ in te voeren. Die 

komt er op neer dat u als werkgever via één 

aanvraag bij het bevoegde Gewest een 

gecombineerde werk- en verblijfsvergunning 

voor een buitenlandse werknemer kan 

verkrijgen. De werknemer krijgt één enkel 

document waarmee hij mag werken en 

verblijven in België, binnen de grenzen van de 

vergunning. Deze nieuwe procedure geldt in 

volledig België. 

De aparte arbeidskaart en verblijfsvergunning 

worden dus grotendeels naar de prullenmand 

verwezen, al blijven zij wel van toepassing bij 

een korte tewerkstelling van max. 90 dagen. 

Klinkt goed? In theorie wel, maar de 

eengemaakte procedure is er zeker niet 

eenvoudiger op geworden. Bovendien riskeert 

zij heel wat langer te duren dan de optelsom 

van de vroegere ‘dubbele’ procedure.  

Meer dan ooit is een goede planning en 

voorbereiding dus key om problemen te 

vermijden... 

In hoofdstuk 3 van deze newsletter gaan we 

hier dieper op in.  

 Inhoudelijke voorwaarden: voor wie 1.3

kan een Single Permit verkregen 

worden? 

Naast de nieuwe procedure, zijn er vanaf 2019 

ook een aantal wijzigingen aan de inhoudelijke 

voorwaarden om een derdelander in België te 

laten werken. 

 

Cruciaal daarbij is dat de regelgeving vanaf 

2019 verschilt tussen de Gewesten. Met 

andere woorden: voor een tewerkstelling in het 
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Vlaams Gewest gelden andere spelregels dan 

voor een tewerkstelling in Brussel of het Waals 

Gewest. Dat is het gevolg van de laatste 

staatshervorming, waarbij de regelgevende 

bevoegdheid voor deze materie werd 

overgedragen naar de Gewesten. 

 

Vooral in het Vlaams Gewest heeft men 

aanzienlijk gesleuteld aan de regels. Zo wordt 

de Vlaamse arbeidsmarkt meer geopend voor 

middengeschoolde knelpuntberoepen: 

Belgische werkgevers zullen relatief 

gemakkelijk een toelating tot arbeid kunnen 

krijgen voor functies die op de dynamische 

knelpuntberoepenlijst staan. Daarnaast is het 

voor hooggeschoolde profielen vanaf nu 

mogelijk om een toelating tot arbeid voor max. 

3 jaar te verkrijgen, waardoor de jaarlijkse 

hernieuwingsprocedure kan vermeden worden. 

Ook worden heel wat nieuwe categorieën van 

werknemers die in aanmerking komen voor 

een Single Permit ingevoerd, en worden een 

aantal vrijstellingen gewijzigd of afgeschaft.  

 

In het Waals Gewest en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest blijven de inhoudelijke 

wijzigingen vooralsnog beperkt tot de 

afschaffing van een aantal voorheen 

bestaande vrijstellingen, die vanaf nu dus een 

Single Permit zullen nodig hebben.  

 

In hoofdstuk 4 van deze newsletter komt u 

alles te weten over de inhoudelijke wijzigingen. 

 

 Inwerkingtreding en 1.4

overgangsmaatregelen 

De wijzigingen die in deze newsletter worden 

besproken, zijn in werking getreden op 

24 december 2018 (behalve waar wij dat 

anders vermelden).  

 

Voor alle nieuwe tewerkstellingen van 

buitenlandse werknemers (incl. detacheringen) 

die zich vanaf 2019 voordoen moeten de 

nieuwe regels dus worden toegepast. Let wel, 

arbeidskaarten die voorheen werden 

afgeleverd verliezen hun geldigheid niet. Zij 

blijven dus geldig tot de voorziene 

vervaldatum. Maar vanaf de eerstvolgende 

vernieuwing moeten de nieuwe regels 

natuurlijk wel worden toegepast en zal 

desgevallend een Single Permit moeten 

aangevraagd worden. Ook aanvragen die voor 

de inwerkingtreding van de nieuwe regels 

werden ingediend worden nog volgens de 

‘oude regels’ behandeld. 

 

2 Vrijstellingen 

 Vrijstellingen gekoppeld aan verblijf 2.1

Heel wat buitenlandse personen die in België 

verblijven, zijn naar hier gekomen om een 

andere reden dan werk. Denk aan erkende 

vluchtelingen, buitenlandse familieleden van 

Unieburgers of derdelanders 

(‘gezinshereniging’), studenten,... Een heel 

aantal van deze personen mogen werken in 

België zonder dat een voorafgaandelijke 

toelating tot arbeid moet verkregen worden, en 

vallen dus niet onder de regeling van de Single 

Permit.  

 

Concreet wordt aan personen die 

oorspronkelijk om een andere reden dan werk 

in België verblijven een ‘gecombineerde titel’ 

afgegeven. Die gecombineerde titel is eigenlijk 

niet meer dan een verblijfsvergunning waarop 

vermeld staat of zij toegelaten zijn om in België 

te werken, en zo ja, binnen welke grenzen. Dit 

nieuwe systeem vervangt niet enkel de 

vroegere vrijstellingen van arbeidskaart 

gekoppeld aan het verblijf, maar ook de 

arbeidskaart C die door de betrokkene zelf 

moest worden aangevraagd en die werd 

afgeschaft.  

 

Het betreft onder andere: 

 

 de onderdanen van de lidstaten van de 

EER en Zwitserland; 

 derdelanders die houder zijn van: 

 een elektronische B kaart 

 een elektronische C kaart 

 een elektronische D kaart 

 een elektronische F kaart 
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 een elektronische F+ kaart 

 studenten ingeschreven in een Belgische 

onderwijsinstelling, uitsluitend voor arbeid 

tijdens de schoolvakanties, of buiten de 

schoolvakanties tot maximaal 20u/week 

en voor zover verenigbaar met de studies 

(vroeger was hiervoor een arbeidskaart C 

vereist); 

 studenten die verplichte stages verrichten 

in België in het kader van hun studies in 

de EER of Zwitserland; 

 derdelanders tijdens de procedure 

gezinshereniging met een Unieburger, 

mits zij over een bijlage 19ter beschikken 

(vroeger was ook een attest van 

immatriculatie vereist); 

 derdelanders die een A-kaart bekwamen 

in het kader van gezinshereniging met 

een derdelander (niet voor familieleden 

van studenten). Vroeger moest deze 

categorie een arbeidskaart B verkrijgen; 

 derdelanders tijdens de procedure van 

gezinshereniging met een derdelander 

(niet voor familieleden van studenten), die 

een attest van immatriculatie verkregen; 

 in België erkende vluchtelingen; 

 etc. 

 

De hiervoor vermelde categorieën 

buitenlandse werknemers staan zelf in voor de 

verkrijging van de gecombineerde titel, die 

moet worden aangevraagd hetzij bij de 

Belgische ambassade of het consulaat hetzij 

bij de gemeente. 

 

 Vrijstellingen gekoppeld aan 2.2

tewerkstelling 

Een aantal categorieën van werknemers is 

daarnaast vrijgesteld van een toelating tot 

arbeid omwille van het specifieke karakter of 

de korte duur van hun tewerkstelling in België.  

 

Belangrijk is dat een aantal van deze 

vrijstellingen sinds de inwerkingtreding van de 

nieuwe regels werden afgeschaft. Voor deze 

werknemers zal voortaan dus een Single 

Permit moeten worden aangevraagd indien de 

tewerkstelling langer dan 90 dagen duurt. Voor 

een tewerkstelling van maximaal 90 dagen zal 

ofwel een arbeidskaart (Vlaams Gewest) nodig 

zijn, of zal de werknemer alsnog vrijgesteld zijn 

(Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest & Duitstalige Gemeenschap). Het 

betreft o.a.: 

 

 de personen die in België werken in het 

kader van door de bevoegde overheid 

goedgekeurde uitwisselingsprogramma’s 

(bijvoorbeeld: Leonardo, Phare en 

Erasmus); 

 buitenlandse journalisten die in België 

verblijven; 

 onderzoekers bij een erkende 

onderzoeksinstelling in het kader van een 

gastovereenkomst; 

 kaderleden of leidinggevend personeel 

tewerkgesteld in een hoofdkwartier van 

multinationale groep (onder bepaalde 

voorwaarden waaronder een minimum 

bruto jaarloon); 

 ... 

 

Een heel aantal vrijstellingen blijven echter 

bestaan. Het gaat dan met name om: 

 

 de Vander Elst-vrijstelling voor 

intracommunautaire dienstverlening  

(= een dienstverrichting door een 

derdelander die wettig in dienst is bij een 

EU-werkgever aan een klant van de 

werkgever gevestigd in België). Enkel in 

het Vlaams Gewest werd als bijkomende 

voorwaarde toegevoegd dat de 

dienstverlening niet mag bestaan in het 

ter beschikking stellen van personeel 

(zoals bv uitzendarbeid of toegelaten 

intra-groep terbeschikkingstelling van 

personeel). 

 vergaderingen in beperkte kring, mits de 

vergaderingen max. 20 opeenvolgende 

kalenderdagen in beslag nemen per 

vergadering en met een maximum van 60 

dagen per kalenderjaar; 

 het volgen van een opleiding in de 

Belgische zetel van een groep van 

ondernemingen waartoe ook de 

buitenlandse werkgever behoort voor een 

duur van maximaal 3 maanden, in het 
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kader van een opleidingsovereenkomst. 

In het Vlaams Gewest mag het daarbij 

vanaf nu ook gaan om productieve 

prestaties (dit is niet zo in het Brussels 

Hoofdstedelijk en Waals Gewest, waar 

bovendien ook nog specifieke 

nationaliteitsvoorwaarden gelden m.b.t. 

de werknemer en/of de werkgever); 

 ... 

 

Noteer dat in het Vlaams Gewest uitdrukkelijk 

wordt bepaald dat de vrijstellingen slechts van 

toepassing zijn indien de Limosa-melding, 

waar nodig, werd gedaan. Natuurlijk moet ook 

voor een detachering naar een onderneming in 

één van de andere Gewesten de Limosa-

melding waar nodig gedaan worden (en gelden 

strenge sancties bij overtreding), maar een 

inbreuk zal daar geen invloed hebben op de 

vrijstelling van de Single Permit als dusdanig.  

 

3 De Single Permit als 

gecombineerde werk- en 

verblijfsvergunning 

 Toepassingsgebied 3.1

De Single Permit en de daaraan verbonden 

gecombineerde aanvraagprocedure is enkel 

van toepassing in het kader van economische 

migratie van werknemers die langer dan 90 

dagen in België zullen werken.  

 

Werknemers die max. 90 dagen in België 

zullen werken, vallen niet onder de Single 

Permit. Voor hen geldt dus nog steeds de oude 

regeling van de arbeidskaart (of vrijstelling) in 

combinatie met een visum (of visumvrijstelling 

op basis van hun nationaliteit). Hetzelfde geldt 

voor de au pairs en grensarbeiders. 

 

 Wie doet de aanvraag? 3.2

Een Single Permit voor bepaalde duur wordt 

steeds aangevraagd door de werkgever. 

 

De werkgever kan het aanvraagformulier zelf 

ondertekenen of daarvoor beroep doen op een 

gevolmachtigde. Voor een buitenlandse 

werkgever geldt sowieso dat het formulier 

moet ondertekend worden door een natuurlijke 

persoon die op regelmatige wijze in België 

verblijft.  

 

Een Single Permit voor onbepaalde duur kan 

uitsluitend worden aangevraagd door de 

werknemer zelf, bij het Gewest van zijn 

woonplaats. 

 

 Waar moet de aanvraag worden 3.3

ingediend? 

De vraag welk Gewest bevoegd is voor de 

aanvraag is niet enkel van belang voor een 

vlotte afhandeling van het dossier. Inderdaad, 

ook de inhoudelijke regels verschillen tussen 

de Gewesten (zie hoofdstuk 4), dus de vraag 

welk Gewest bevoegd is kan uiterst belangrijk 

zijn in de praktijk. 

 

De nieuwe regelgeving bevat een aantal 

trapsgewijze aanwijsregels om de bevoegde 

gewestelijke overheid te bepalen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De vestigingseenheid waar hoofdzakelijk wordt 
gewerkt door werknemer 

2. De maatschappelijke zetel (indien criterium 1 
onmogelijk te bepalen is) 

3. De plaats waar de werknemer de activiteiten zal 
uitvoeren (indien criterium 1 onmogelijk te bepalen 

is en geen maatschappelijke zetel in België) 
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 Hoe ziet de procedure er uit? 3.4

De nieuwe procedure bestaat uit de volgende 

6 stappen: 

 

 

 

We geven hierna wat extra toelichting bij deze 

stappen: 

 

 Stap 1 

 

Alle documenten inzake tewerkstelling en 

verblijf zullen tegelijkertijd moeten worden 

ingediend bij het bevoegde Gewest. Dat is een 

belangrijk nadeel t.o.v. de vroegere procedure, 

toen de documenten vereist voor de 

verblijfsvergunning - die vaak lang op zich 

laten wachten - pas op het ogenblik van die 

aanvraag moesten worden overgemaakt. Nu 

riskeert vertraging in het bekomen van één 

document de volledige procedure te vertragen. 

Dat kan met name het geval zijn voor het 

buitenlandse uittreksel uit het strafregister, dat 

vaak een legalisatie of apostille en een 

vertaling door een beëdigde vertaler behoeft.  

 

Er zijn ook wijzigingen m.b.t. de documenten 

zelf die bijgebracht moeten worden: 

 

 Voor de indiening van de aanvraag zal 

in de eerste plaats het 

aanvraagformulier waarvoor het 

bevoegde Gewest een model voorziet, 

nodig zijn. Maar voor dit formulier 

gelden er in de Gewesten dan weer 

verschillende modaliteiten. 

Bijvoorbeeld: in Wallonië en Brussel 

zullen de werknemer en de werkgever 

dit document samen moeten 

ondertekenen. In Vlaanderen is dit niet 

het geval en kan de werkgever het 

document alleen ondertekenen, maar 

in dit Gewest moet op het formulier nu 

ook de ISCO-code van de functie 

worden vermeld. In alle Gewesten 

moet op het formulier voortaan de 

bevoegde Belgische ambassade of het 

consulaat worden vermeld indien de 

werknemer zich in het buitenland 

bevindt; 

 het CV van de werknemer moet niet 

langer worden overgemaakt; 

 Ingeval van detachering zal de 

werkgever bij een 

hernieuwingsaanvraag het bewijs van 

de Limosa-verklaring moeten 

voorleggen; 

 ... 

 

 Stap 2 

 

Het Gewest zal een ontvangstbevestiging 

overmaken aan de werkgever en vervolgens 

onderzoeken of het dossier volledig (en dus 

ontvankelijk) is. 

 

Wanneer het dossier volledig (en dus 

ontvankelijk) blijkt te zijn, zal het Gewest het 

dossier binnen de 15 dagen overmaken aan de 

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). 

 

Indien het dossier echter niet volledig blijkt te 

zijn, zal men de bijkomende documenten 

moeten leveren aan het Gewest binnen de 15 

dagen na de betekening van de 

ontvankelijkheidsbeslissing. Doet men dit niet 

dan zal het dossier onontvankelijk worden 

bevonden en eindigt de procedure hier. 

 

Stap I: indienen aanvraag/hernieuwing 

Stap II: controle 

Stap III: onderzoek 

Stap IV: beslissing en betekening  

Stap V: woonstcontrole + afgifte 
gecombineerde vergunning 

Stap VI: hernieuwing (uiterlijk twee 
maanden voor verstrijken van de 

vergunning) 
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 Stap 3 

 

Beide overheidsinstanties zullen tegelijkertijd 

onderzoeken of de voorwaarden voor de 

toekenning voldaan zijn, elk voor hun 

bevoegdheidsdomein. 

 

De DVZ voert een veiligheidsonderzoek en het 

Gewest bekijkt of aan de voorwaarden voor de 

toelating tot tewerkstelling voldaan is. 

 

 Stap 4 

 

Vanaf het moment dat het Gewest het dossier 

ontvankelijk bevindt, begint een termijn van 

(in principe) 4 maanden te lopen waarbinnen 

de beslissing moet worden genomen. Neemt 

men binnen deze termijn geen beslissing, dan 

wordt de Single Permit toegekend. 

 

Aangezien DVZ en het Gewest onafhankelijk 

van elkaar over hun eigen luik beslissen, 

bestaan er verschillende uitkomsten:  

 

 

 

 Vanaf wanneer mag de werknemer 3.5

werken? 

De werknemer mag pas beginnen werken 

vanaf wanneer hij in het bezit is van een 

voorlopige verblijfsvergunning (bijlage 49) 

nadat een positieve beslissing (door de DVZ 

en het bevoegde Gewest) werd genomen en 

aan hem werd betekend. Het louter indienen 

van de aanvraag volstaat vanzelfsprekend niet.  

 

 Verblijft de werknemer nog in het buitenland 

dan zal hem een visum worden afgeleverd om 

naar België te reizen.  

 

Pas na een woonstcontrole door de politie zal 

de Single Permit daadwerkelijk worden 

afgeleverd, maar de werknemer mag in 

afwachting daarvan reeds beginnen werken 

vanaf de aflevering van de voorlopige 

verblijfsvergunning (bijlage 49).  

 

 Verlengd verblijfsrecht bij einde van 3.6

toelating tot tewerkstelling 

Als de werknemer niet langer toegelaten is tot 

tewerkstelling, zal zijn verblijfsrecht 

automatisch een einde nemen 90 dagen na het 

einde van de toelating tot arbeid (waar nodig 

wordt een tijdelijk verblijfsdocument 

afgeleverd). In deze periode kan de 

werknemer dus op zoek gaan naar een nieuwe 

werkgever. In bepaalde gevallen kan de DVZ 

echter voor het einde van deze periode reeds 

een einde stellen het verblijf.  

 

Verliest de werknemer op een gegeven 

ogenblik zijn verblijfsrecht, dan vervalt 

automatisch ook de toelating tot arbeid. 

 

4 Inhoudelijke wijzigingen 

Sinds 1 juli 2014 werd de bevoegdheid inzake 

economische migratie geregionaliseerd. 

Sindsdien kan ieder Gewest haar eigen 

regelgeving met betrekking tot deze materie 

aannemen. Het was wachten tot 1 januari 2019 

vooraleer één van de gewesten, met name  het 

Vlaams Gewest, gebruik maakte van deze 

mogelijkheid en besloot om belangrijke 

wijzigingen toe te brengen aan het bestaande 

regime.    

 

We herhalen dat er door de invoering van de 

Single Permit in elk van de Gewesten ook een 

aantal voorheen bestaande vrijstellingen zijn 

Beide nemen 
positieve 
beslissing 

DVZ betekent 
aan WN + 

kennisgeving 
aan WG 

Kennisgeving 
diplomatieke 

post/gemeente 
→Visa D/ 
voorlopig 

verblijfsdocu-
ment 

Gewest 
negatieve 
beslissing 

Gewest 
betekent aan 

WG + WN 

Evt. beroep bij 
gewestminister 

door WG of 
WN 

DVZ negatieve 
beslissing 

DVZ betekent 
aan WN + 

kennisgeving 
aan WG en 

Gewest 

Evt. beroep bij 
Raad voor 

Vreemdelingen
betwisting 
door WN  

http://www.claeysengels.be/
mailto:info@claeysengels.be


Pagina 8 
 

 

www.claeysengels.be - info@claeysengels.be 

 

komen te vervallen, waarvoor vanaf nu dus 

ook een Single Permit nodig zal zijn (zie 

hoofdstuk 2.2). 

 

 Vlaams Gewest 4.1

Op 7 december 2018 keurde de Vlaamse 

Regering een nieuw regeringsbesluit definitief 

goed. Dit besluit houdt een aanzienlijke 

hervorming in van de tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers die geen onderdaan 

zijn van de Europese Economische Ruimte of 

die niet beschikken over de Zwitserse 

nationaliteit.  

Het besluit concretiseert de invoering van een 

nieuw model van economische migratie in 

Vlaanderen. Dit model kent 3 verschillende 

profielen: hooggeschoolde en bijzondere 

profielen, middengeschoolde profielen (enkel 

voor ‘knelpuntberoepen’ die vermeld worden 

op een dynamische knelpuntberoepenlijst) en 

overige profielen die onderworpen zijn aan een 

arbeidsmarkttest en waarvoor specifieke, 

economische of sociale, redenen moeten 

worden aangetoond.  

De belangrijkste maatregelen van deze 

hervorming zijn:  

 Een geldigheidsduur van 3 jaar in 

bepaalde gevallen 

 
Een toelating tot arbeid zal kunnen worden 

toegekend voor een periode van 3 jaar voor 

het merendeel van de hooggeschoolde en 

bijzondere profielen. Het gaat met name over 

de volgende profielen: het hooggeschoold 

personeel in de strikte zin, het leidinggevend 

personeel, enz. 

Voor de hervorming diende deze toelating 

(toen nog ‘arbeidskaart’ genoemd) ieder jaar 

hernieuwd te worden.  

 Dynamische knelpuntberoepenlijst 

 
Een dynamische knelpuntberoepenlijst wordt 

tweejaarlijks opgesteld door het Vlaamse 

Ministerie van Werk. De werkgevers zullen een 

toelating tot arbeid ontvangen voor de 

werknemers waarvan het beroep voorkomt op 

deze lijst, op voorwaarde dat de toepasselijke 

minimumlonen worden gerespecteerd.  

Noteer dat deze mogelijkheid enkel openstaat 

voor Belgische werkgevers (dus een 

detachering in een knelpuntberoep is 

onmogelijk) en de werknemer moet zich tijdens 

de aanvraagprocedure nog in het buitenland 

bevinden (een aanvraag vanuit België is dus 

onmogelijk).  

De knelpuntberoepenlijst, opgesteld in overleg 

met de VDAB en de sociale partners, werd 

bepaald bij ministerieel besluit van 

19 december 2018. Deze lijst bevat 20 functies 

in gevarieerde domeinen. De volgende functies 

zijn o.a. in deze lijst opgenomen: chef-kok, 

kraanbestuurder, technicus industriële 

installaties, onderhoudsmecanicien, slager, 

vrachtwagenbestuurder met aanhangwagen/ 

vaste wagen, enz.  

 Aanpassing van de loonplafonds en apart 

plafond voor de personen die minder dan 

30 jaar oud zijn  
 

De loonplafonds voor de hooggeschoolde 

werknemers zijn lichtjes verhoogd, 

bijvoorbeeld: 41.868 EUR bruto in plaats van 

41.739 EUR bruto per jaar voor het 

hooggeschoold personeel (bedrag 2019). 

Belangrijker is echter dat een lagere loongrens 

(33.494 EUR bruto - bedrag 2019) wordt 

ingevoerd voor hooggeschoolde werknemers 

van minder dan 30 jaar oud en voor verplegers 

ingeval van aanwerving door een Belgische 

werkgever. 

 Mogelijkheid om te werken voor meerdere 

gebruikers in geval van detachering  

 
In geval van detachering, zal de werknemer 

voor meerdere gebruikers kunnen werken in 

het Vlaams Gewest, op voorwaarde dat de 

detacheringsovereenkomst de gegevens 

vermeld van alle gebruikers.  

 Nieuwe categorieën van werknemers ten 

gevolge van de omzetting van de 

Europese richtlijnen  
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Het besluit introduceert eveneens een reeks 

van nieuwe categorieën van hooggeschoolde 

of bijzondere profielen, ten gevolge van de 

omzetting van de Europese richtlijnen. Anders 

dan de overige wijzigingen, zijn deze 

veranderingen thans nog niet in werking 

getreden, maar gezien het belang dat zij in de 

toekomst zullen hebben vermelden wij ze hier 

alvast. Tussen deze nieuwe categorieën van 

werknemers, vinden we de volgende terug:  

a) De houders van een Europese Blauwe 

Kaart: 

In de praktijk werd de Europese Blauwe Kaart 

tot nu toe zeer weinig gebruikt, gezien de 

voorwaarden strenger waren dan voor de 

categorie ‘hooggeschoold personeel’ en de 

aanvraagprocedure (veel) meer tijd in beslag 

nam. Deze categorie zal nu echter kunnen 

genieten van een versnelde procedure (in de 

praktijk max. 3,5 maanden) ten opzichte van 

het ‘hooggeschoold personeel’ (in de praktijk 

max. 4,5 maanden) en biedt voor de 

werknemer het aanzienlijke voordeel dat zijn 

toelating tot arbeid na 2 jaar geldig is bij elke 

werkgever. Dit kan in bepaalde gevallen de 

aantrekkelijkheid van deze categorie verhogen.  

b) De seizoenarbeiders: 

Het bekomen van een Single Permit wordt 

eveneens mogelijk - onder bepaalde 

voorwaarden - voor seizoenarbeiders in de 

horecasector en de land- en tuinbouw. Voor 

deze werknemers mag de toelating tot arbeid 

een periode van 5 maanden per periode van 

12 maanden niet overschrijden.  

Desalniettemin is deze categorie, verrassend 

genoeg, onderworpen aan de (zware) 

arbeidsmarkttest, waardoor het risico bestaat 

dat het nut van deze categorie in de praktijk 

beperkt zal zijn.   

c) De gedetacheerde werknemers is het kader 

van een intra-groep transfert  

Een specifieke categorie wordt ingevoerd voor 

bepaalde intra-groep detacheringen van een 

onderneming buiten de EER naar een 

onderneming van diezelfde groep in het 

Vlaams Gewest.  

Het voordeel van deze categorie is dat de 

houder van een Single Permit op die basis 

recht heeft op korte-termijnmobiliteit in andere 

EU-lidstaten. Dat houdt in dat hij tot maximum 

90 dagen in een rollende periode van 180 

dagen mag werken voor andere 

ondernemingen van dezelfde groep die in een 

andere lidstaat gevestigd zijn (en daar ook 

mag verblijven).  

d) De stagiairs  

Het toepasselijk regime voor de stagiairs werd 

grondig herzien. De toelating tot arbeid kan 

enkel toegekend worden voor een periode van 

6 maanden, dewelke éénmaal hernieuwd kan 

worden (voorheen was het mogelijk om van in 

het begin een toelating te bekomen voor een 

periode van 12 maanden).  

De voorwaarden werden eveneens herzien. Zo 

moet de aanvraag bijvoorbeeld plaatsvinden 

binnen de 2 jaar na de ontvangst van het 

diploma of in het kader van deze opleiding. 

Vóór de wijziging moest de stagiair minder dan 

30 jaar oud zijn op de datum van de 

toekenning van de toelating tot arbeid en de 

arbeidskaart.  

 Nieuwe verplichtingen voor de 

werkgevers 

 
Er worden een aantal nieuwe verplichtingen 

opgelegd aan de werkgevers. Zo moeten de 

Vlaamse autoriteiten geïnformeerd worden 

indien de tewerkstelling vroegtijdig een einde 

neemt en moet er een nieuwe aanvraag 

ingediend worden bij elke betekenisvolle 

wijziging van de arbeidsvoorwaarden 

(bijvoorbeeld: wijzigingen m.b.t. de functie, de 

plaats van tewerkstelling, het loon, …).  

 In Wallonië en Brussel 4.2

Op dit ogenblik zijn er nog geen inhoudelijke 

wijzigingen (anders dan deze vermeld onder 

2.2) ingevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en het Waals Gewest.  

Evenwel zouden er plannen zijn om in de 

toekomst ook in deze Gewesten de 

inhoudelijke spelregels aan te passen, 

minstens om de Europese richtlijnen inzake 
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intra-groep detacheringen, seizoensarbeid, 

stagiairs etc. eveneens om te zetten. 

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte 

van zodra hierover meer nieuws is. 

5 Waar moeten werkgevers op 

letten? 

Samenvattend mag het duidelijk zijn dat de 

wijzigingen aan de tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers zowel omvattend als 

diepgaand zijn. We geven u tot slot dan ook 

graag een aantal bijzondere aandachtspunten 

mee: 

 

 Een goede planning is het halve werk: 

de procedure om een Single Permit aan 

te vragen is helaas niet eenvoudiger dan 

de vroegere ‘dubbele’ aanvraag van een 

arbeidskaart en verblijfsvergunning. Alle 

documenten (zowel m.b.t. de 

tewerkstelling als het verblijf) moeten op 

het ogenblik van de aanvraag worden 

overgemaakt, hetgeen de timing onder 

druk kan zetten. En over timing 

gesproken: u moet er rekening mee 

houden dat de aanvraagprocedure ca. 4,5 

maanden kan duren, hetgeen gevoelig 

langer is dan voorheen. De 

hernieuwingsaanvraag moet overigens 2 

maanden voor het verval van de Single 

Permit worden ingediend, dus wij raden 

aan om het hernieuwingsproces 3 

maanden op voorhand te beginnen. 

 

 Bij vrijstelling: volg het verblijfsrecht 

terdege op. Een werknemer die 

vrijgesteld is van een Single Permit moet 

natuurlijk steeds wettig in België 

verblijven. U heeft als werkgever de 

uitdrukkelijke verplichting om de 

verblijfsvergunning (‘de gecombineerde 

titel’) voor de start van de tewerkstelling te 

verifiëren en daarvan een kopie ter 

beschikking te houden voor de sociale 

inspectie. Indien de verblijfsvergunning op 

een gegeven ogenblik zou vervallen, moet 

u vooraf aan de werknemer vragen om 

zijn nieuwe vergunning aan u te 

bezorgen. Strenge strafsancties kunnen 

opgelegd worden bij inbreuken tegen 

deze verplichtingen en/of bij de 

tewerkstelling van illegaal verblijvende 

werknemers.  

 

 Zorg voor de Limosa-verklaring van 

gedetacheerde werknemers: het niet-

naleven van de verplichtingen inzake 

Limosa kan zowel de buitenlandse 

werkgever als de Belgische eindgebruiker 

duur te staan komen, en dat verandert 

niet door deze nieuwe regels. Meer nog, 

bij de hernieuwing van een Single Permit 

van een gedetacheerde werknemer, zal 

(indien van toepassing) het Limosa 

meldingsbewijs bijgevoegd moeten 

worden. Een reden te meer om te zorgen 

dat aan de verplichtingen hieromtrent 

voldaan is! 

 

 Tewerkstelling van minder dan 90 

dagen ≠ automatische vrijstelling: 

werknemers die voor een korte duur in 

België tewerkgesteld zijn kunnen vaak 

vrijgesteld zijn van een toelating tot 

arbeid. Dat is echter niet automatisch het 

geval, dus verifieer zorgvuldig of er 

inderdaad sprake is van een vrijstelling. 

 

 Vergeet de ‘afmelding’ en nieuwe 

aanvraag niet (Vlaams Gewest): in het 

Vlaams Gewest moet u als werkgever de 

autoriteiten informeren wanneer de 

tewerkstelling van een buitenlandse 

werknemer vroeger dan verwacht een 

einde neemt. Bij een betekenisvolle 

wijziging van de arbeidsvoorwaarden kan 

het bovendien zijn dat een nieuwe 

aanvraag moet worden ingediend - het 

spreekt vanzelf dat u hiermee rekening 

moet houden. 
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Brussel 
Vorstlaan 280 
1160 Brussel 

Tel.: 02 761 46 00 
Fax: 02 761 47 00 

  
  

Luik 
boulevard Frère Orban 25 

4000 Luik 
Tel.: 04 229 80 11 
Fax: 04 229 80 22 

  
  

Antwerpen 
City Link 

Posthofbrug 12 
2600 Antwerpen 

Tel.: 03 285 97 80 
Fax: 03 285 97 90 

  
  

Gent 
Ferdinand Lousbergkaai 103  

bus 4-5 
9000 Gent 

Tel.: 09 261 50 00 
 Fax: 09 261 55 00 

  
  

Kortrijk 
Ring Bedrijvenpark 

Brugsesteenweg 255 
8500 Kortrijk 

Tel.: 056 26 08 60 
 Fax: 056 26 08 70 

  
  

Hasselt 
Luikersteenweg 227 

3500 Hasselt 
Tel.: 011 24 79 10 

 Fax: 011 24 79 11 
 

Onze newsletters zijn bestemd om u regelmatig algemene informatie mee te delen met betrekking tot onderwerpen uit de actualiteit en bepaalde 
ontwikkelingen van wetgeving of rechtspraak. Vanzelfsprekend waken wij over de betrouwbaarheid van deze informatie. Onze newsletters 
bevatten echter geen enkele juridische analyse en kunnen ons in geen geval verantwoordelijk stellen. Aarzelt u niet om contact op te nemen met 
onze advocaten voor elke bijkomende vraag. Claeys & Engels is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een 
cvba | Vorstlaan 280, 1160 Brussel, België | RPR Brussel 0473.547.070. 
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