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Opzet SERVacademie 

Context schetsen van arbeidsmigratiebeleid en 

arbeidsmarktonderzoek vandaag 

 

SERV-standpunt arbeidsmigratie toelichten 

 

Voornaamste knelpunten en uitdagingen aanwijzen 

 

De mogelijke richting voor enkele hervormingen aanduiden 



Context arbeidsmigratiebeleid 

en arbeidsmarktonderzoek 

Ninke Mussche – Centrum voor Sociaal Beleid 





Arbeidsmarktonderzoek  
als instrument en basis  

bij toekomstig arbeidsmigratiebeleid  
en EU  vrijhandelsakkoorden. 

Ninke Mussche, Vincent Corluy, Joost Haemels, Ive Marx 
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck 

Universiteit Antwerpen 
 



Huidig arbeidsmigratiebeleid (1) 

BASISPRINCIPE 

 

→ Systeem van arbeidsvergunning & arbeidskaart  

 

• Aangevraagd door werkgever voor specifieke vacature  

• Preferentietoets EER via individueel AMO  

• Bilateraal akkoord (beperkt aantal landen) 

• Potentiële werknemer is nog niet in België 

 



Huidig arbeidsmigratiebeleid (2) 

PRAKTIJK 
• Meerderheid van immigranten is vrijgesteld van arbeidskaart: 

EU25, gezinshereniging met Belg, … 

• Vrijstelling van basisvoorwaarden voor enkele categorieën: 

 hooggeschoolden, leidinggevenden: snel en goedkoop 

• Knelpuntberoepenregeling voor Kroatië: 

 liep af voor RO en BG eind 2013  

• Basisprincipe enkel relevant voor midden- en laaggeschoolden: 

arbeidsmarktonderzoek  



Huidig arbeidsmigratiebeleid (3) 

• Voornamelijk knelpuntberoepen regeling nieuwe EU lidstaten 
(overgangsmaatregel) 
 

• Vrijgestelde categorieën stabiel over de tijd 
 

• Aandeel arbeidsmarktonderzoek marginaal 
 

• Voor hooggeschoolden en leidinggevenden: meer detacheringen 
dan met klassieke arbeidsovereenkomst 
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Huidig arbeidsmarktonderzoek (1) 

• AMO = onderzoeken of onder eigen werkende bevolking 
niemand beschikbaar is die een bepaalde vacature kan invullen 
 

• = numeriek onbelangrijk DOCH: 
 
 = kernaspect / sluitstuk arbeidsmigratie  
 = gate keeper nationale arbeidsmarkt 
 = aanwezig in elk AM systeem 
 AM: categorieën vlotte instroom + AMO 
 // quota // knelpuntberoepenlijst 

 
  

 
 



Relevantie AMO en knelpuntberoepenregeling? 
(Vlaanderen) 
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• VDAB - provinciaal consulent noteert gegevens - contact 
werkgever - gesprek - check of vacature verspreid + check 
vacature 

 

• als geen vacature: verplicht vacature opgemaakt - zelfs als 
knelpuntberoep - voorstel tewerkstellingsbevorderende 
maatregelen 

 

• Uitnodiging verspreiding EURES - met zichtbaarheidsvergrotend 
label 

 

• consulent selecteert en verwijst kandidaten door nr. werkgever 

• geografische spreiding? ‘passende dienstbetrekking’ - 60 km  

 

Huidig arbeidsmarktonderzoek (2) 



• na 14 d: check naar resultaat sollicitatie – feedback gevraagd van alle 
sollicitanten – email 
 

• consulent: voorstel advies (neg/pos) hangt af van beschikbaarheid 
werkzoekenden + medewerking werkgever 
 

• Voorstel advies naar centrale dienst – finaal advies 
 

• Duur: eigenlijk AMO 4 weken, totaal 6 weken 
 

• Evaluatie: negatief  
 tijdrovend, omslachtig, tegenstrijdige adviezen, ‘overkill’, 
 mogelijkheid tot oneigenlijk gebruik 

Huidig arbeidsmarktonderzoek (3) 



SERV-standpunt over 

economische migratie 
 

Sandra Hellings – studiedienst SERV 
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Addendum Economische migratie 

 

Akkoord Zesde Staatshervorming van 27 juni 2012 

 

Addendum Economische migratie van 6 februari 2013 
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Algemene uitgangspunten 

economische migratie 

Meersporenaanpak: aanwezig potentieel + EU + derde landen 

 

Principes van eenvoud, transparantie, snelheid en 

rechtszekerheid 

 

Evenwicht tussen economische en humanitaire aspecten 
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Specifieke aandachtspunten 
 

 

Werkbare procedure voor Arbeidskaart B uitwerken 

 

Werkwijze arbeidsmarktonderzoek onder de loep nemen 

 

Invulling Arbeidskaart A bekijken 
 

Vlaams beleid conform Europese regelgeving uitbouwen  
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Specifieke aandachtspunten (2) 
 
 

Adviesraad voor buitenlandse werknemers behouden & forum 

voor regionaal overleg oprichten 
 

Eigen accenten op het vlak van controle, handhaving en 

sanctionering leggen 

 

Beroepskaarten voor zelfstandigen: procedures in nieuw kader 

inpassen en uitzonderingen nader bepalen  

 

Geïntegreerd studentenmigratiebeleid uitbouwen 
 

 

 

 



Voornaamste knelpunten en 

uitdagingen van 

arbeidsmarktmigratie 

Vincent Corluy en Ninke Mussche -  
Centrum voor Sociaal Beleid 
 



Uitdagingen 

• Belang van immigratie in demografische trends  

• On(der)gebruikte arbeidsreserve 

• Zeer snelle ontwikkeling intra-Europese mobiliteit 

• Beperkte aantrekkingskracht hooggeschoolde 
werknemers 

• Onvolmaakte Europese arbeidsmarkt  
 (EURES in kinderschoenen) 

• Arbeidsmarktonderzoek dode mus 

 

 

 



Aandeel ‘immigranten’ in de beroepsbevolking,  
naar geboorteland (LFS) 
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Werkzaamheidsgraad immigranten (20 – 59j.),  
naar herkomst en verblijfsduur (LFS)  
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Twee soorten arbeidsmigratie?  
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Conjuncturele vraag naar arbeid 
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Niet-EU27 arbeidsmigratie:  
arbeidskaarten & detachering.  
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Instroom hooggeschoolden  
via AK en detachering 
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Onvolmaakte Europese arbeidsmarkt  
(EURES) 

• Dubbel verhaal 

• Enerzijds: opgang detacheringen en zelfstandige dienstverlening – 
sociale fraude en dumping 

• Anderzijds: onvolmaakte arbeidsmarkt: EURES is geen VDAB 

• VDAB geen rechtstreekse toegang tot databanken van andere 
bureaus + geen aanduiding bereidheid werkzoekenden tot intra-EU 
verkeer 

• EURES hervorming + rekruteringsacties // VDAB 

• Enkele landen erg actief (Duitsland, Scandinavië, UK, Vlaanderen) 

 

 



Mogelijke richting voor 

hervormingen 

arbeidsmarktmigratie 

Vincent Corluy en Ninke Mussche - 
Centrum voor Sociaal Beleid 
 



Ingebed in meersporenbeleid 
SERV: 

 

 

• On(der)gebruikte 
arbeidsreserve 

• Europese Economische 
Ruimte 

• Arbeidsmigratie 

 

 



Arbeidsmigratie in getrapte 
raketbenadering 

 

 

• Opleidingsniveau 

• Krapte op de 
arbeidsmarkt  

 

 

 

 



Werkzaamheidsgraad naar scholingsniveau, België, LFS. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Personen in België geboren 

low medium high

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Personen buiten EU27 geboren 

low medium high



RAKET 0:  
voor alle opleidingsniveaus 

• Afschaffing 
noodzaak 
bilateraal 
akkoord 

 

 

 



RAKET I:  
hoog geschoold 

• behoud vrijstelling AMO + gunstiger administratief regime 
 

• in vgl. met directe buurlanden: minder gunstige voorwaarden 
 (vb. arbeidskaart max 12 md)  
 

• Toekenning arbeidskaart voor termijn van 4 jaar  
 (Duitsland en Nederland)  
 

• Vrij snel vrije toegang tot de hooggeschoolde arbeidsmarkt  
 na 1 à 2 j (// blauwe kaart) met informatie aan migratiedienst 
 

• Partner arbeidsmigrant  
 vrije toegang tot arbeidsmarkt (// Nederland) 
 

• Actieve rekrutering hooggeschoolde knelpuntprofielen in EU + bronlanden 
 



Verwerkingstijd voor afgifte arbeidskaart  
(OESO, 2010) 
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• Middengeschoold: geen bachelor, toch complexe 
competenties 

• Vlaanderen : veel knelpuntvacatures in 
middengeschoolde beroepen 

• knelpuntberoepenlijst voor middengeschoolden – 
vrijstelling AMO 

• vlotte instroom 

 
 

 

 

RAKET II:  
midden geschoold in knelpuntberoep  



Knelpuntberoepen, algemeen en via arbeidskaarten, 
Vlaanderen, 2010 
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Ratio knelpunt / ontvangen vacatures,  
VDAB (2010) 

beroepencluster 
% 

knelpuntvacatures 

% kritieke  

knelpuntvacatures 

% geannuleerde 

knelpuntvacatures 

technisch tekenaar 56.8% 25.0% 2.9% 

verpleegkundige 55.2% 31.6% 3.0% 

ingenieur 53.3% 31.3% 3.3% 

medewerker - callcenter 51.7% 28.8% 1.9% 

technicus 51.0% 28.7% 2.3% 

vertegenwoordiger 50.7% 23.2% 1.7% 

technicus - installateur van data- en 

telecommunicatie 
50.4% 15.8% 0.0% 

installateur sanitair en centrale verwarming 50.0% 32.6% 1.2% 

productieverantwoordelijke 49.1% 17.7% 1.8% 

insteller - bediener van werktuigmachines 47.9% 33.1% 1.1% 



RAKET II:  
midden geschoold in knelpuntberoep  

• 1) oplijsten alle bestaande middengeschoolde 
knelpuntberoepen door VDAB 
 

• 2) bepalen van objectieve criteria voor de selectie beroepen 
geschikt migratieknelpuntberoepenlijst door samenwerking 
van SERV en VDAB  
 

• Inspiratie buitenland 
– Australië: waarschijnlijk beroep in surplus op medium of lange 

termijn 
– VK= lange lijst criteria of ‘sensible’ 
– Vlaanderen: bv. knelpuntvacatures 

 



• 3) opstellen en actualiseren van de lijst, synchroon 
met algemene knelpuntberoepenlijst door VDAB  

 

• 4) benaming en categorisering van 
knelpuntberoepen accuraat via COMPETENT 
(gelinkt met ISCO-codes ) 

RAKET II:  
midden geschoold in knelpuntberoep  



• geldigheidsduur arbeidskaart B parallel met 
hooggeschoolden ± 4 jaar 
 

• Mobiele arbeidskaart:  meeneembaar naar andere 
werkgever – mits correcte communicatie 
migratiediensten OF snel vrije toegang arbeidsmarkt 

 

• Beroepservaring naast diploma  
 

• ! Knelpuntberoepenlijsten = beperkte instroom (cf. 
buitenland & KPBlijst EU) 
 

RAKET II:  
midden geschoold in knelpuntberoep  



 

• Behoud AMO als gate keeper arbeidsmarkt: onder eigen en 
EU werkende bevolking: communautaire preferentie 

 

• // Brussels systeem: consultatie VDAB databank : 
werkzoekenden/vacatures  

 (voor Brussel: 12) + FOREM/ACTIRIS/EURES 

 

• Duur AMO: nu 6 weken – naar 14 dagen 

 

• Behoud arbeidskaart B van 1 jaar 

 

 

 

RAKET III:  
laag geschoold / midden geschoold zonder KP  



Beveridge curves, Vlaanderen, 2000 – 2010 

2000 

2001 

2002 
2003 

2004 

2005 

2006 

2007 
2008 

2009 

2010 

2000 

2001 

2002 
2003 

2004 

2005 

2006 

2007 
2008 

2009 

2010 

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

2,00% 7,00% 12,00% 17,00% 22,00% 27,00%

R
at

io
 o

p
en

st
aa

n
d

e 
va

ca
tu

re
s 

 (
V

D
A

B
/L

FS
) 

ILO  werkloosheidsgraad (LFS) 

native nonEU15 born





Debat 

Moderator: Katrijn Vanderweyden - 
studiedienst SERV  
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(1) Algemeen 

Willen we, gezien de hoge werkloosheid, wel migratie uit 

derde landen? 
 

Wat met werkzoekende binnen Vlaanderen, België, Europa? 

Hoe omgaan met lage werkzaamheidsgraad (laaggeschoolde) 

immigranten? 

 

Willen we de poort openzetten voor iedereen? (cf. Zweden) 

 

Hoe kijken we aan tegen circulaire migratie? Tegen 

detachering? 

 
Feiten? Wat is wenselijk? 
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(2) Praktisch/concreet 
Arbeidskaart B verder liberaliseren voor hooggeschoolden?  

bv. langere geldigheidsduur/partner geen nood aan arbeidskaart 

 

Flexibele instroom voor middengeschoolde knelpuntprofielen? 
mobiele arbeidskaart voor werknemer die bij meerdere werkgevers terecht kan 

rol COMPETENT-databank? 

 

Ervaring ook laten meetellen en niet enkel diploma? 
hoe? 

 

Wat met de laaggeschoolde knelpuntberoepen? 
cf. detachering laaggeschoolde niet-EU-immigranten naar vleesindustrie en bouw 

 

Hoe het arbeidsmarktonderzoek efficiënter (korter) maken? 
Brusselse werkwijze + Forem en Actiris? Mogelijkheden EURES?  

 

Arbeidskaart A al dan niet behouden? 
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Debatteer mee: (1) Algemeen 

Willen we, gezien de hoge werkloosheid, wel migratie uit 

derde landen? 

 

Willen we de poort openzetten voor iedereen? (cf. Zweden) 

 

Hoe kijken we aan tegen circulaire migratie? Tegen 

detachering? 
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Debatteer mee: (2) Praktisch/concreet 

Arbeidskaart B verder liberaliseren voor hooggeschoolden?  

 

Flexibele instroom voor middengeschoolde knelpuntprofielen? 

 

Ervaring ook laten meetellen en niet enkel diploma? 

 

Wat met de laaggeschoolde knelpuntberoepen? 

 

Hoe het arbeidsmarktonderzoek efficiënter (korter) maken? 

 

Arbeidskaart A al dan niet behouden? 



Slotbeschouwing 

Ive Marx - Centrum voor Sociaal Beleid 



Einde SERVacademie 

Dank voor uw aanwezigheid! 


