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Zesde St aa t shervorming (2014)

Verdelingvan bevoegdheden: elkeoverheidis bevoegdvoor
eigen domein (regelgevend, uitvoerend, sanctionerend)

Economischemigratie: bevoegdheidgewesten
Derdelanders
Hoofddoelvan verblijf= arbeidsprestatiesonder gezag
BinnenAO of buiten AO

Tewerkstellingvan buitenlandsewerknemersin specifieke
verblijfssituatie (andersdan werk): federalebevoegdheid

EER-onderdanenen derdelanders
Gezinsherenigers, asielzoekers, studenten...



Uit oefening van bevoegdheden

Economischemigratie:
VlaamseRegering: aantrekken van buitenlands talent, i.c.
hoog- en middengeschoold talent (BVR 7/ 12/ 2018);
Waalseen Brusselse Regering: gelijkaardige bepalingen
(besluiten 16/ 05/ 2019).

Bijzondereverblijvers:
Federale overheid: van rechtswege toelating tot arbeid
voor bepaalde categorieën die om andere reden dan 
werk in BE verblijven (wet 9/ 05/ 2018 en KB2/ 09/ 2018).



Europese richt lijnen

Single permit(2011/ 98):
Louter procedurebepalingen

Verplichtegecombineerdevergunning,zowel voor
economischemigranten alsbijzondereverblijvers

Omzetting via SA 2/02/2018
Gecombineerdeprocedure (voor economischemigranten)

Elke aanvraag>90d werk+verblijf
Gevolg: ook oude vrijstellingen moeten aanvraagindienen

Automatischevermeldingop verblijfstitel (voor bijzondere
verblijvers)

toelating tot arbeid vloeit automatisch voort uit
verblijfsrecht (onbeperkt/ beperkt/ geen)



Europese richt lijnen (bijzondere 
ca t egorieën van werknemers)

Blauwe kaart (2009/50)
Langdurig ingezeten derdelanders (2003/109)
Seizoenarbeiders (2014/36)
ICT (2014/66)
Onderzoekers, studenten, stagiairs, vrijwilligers (2016/801, 

ter vervanging 2004/ 114 en 2005/ 71)

Inhoud richtlijnen: zowel toegang tot arbeid als procedure
Onvolledige omzetting: Inbreukprocedures HvJ (2014/ 36, 

2014/ 66, 2016/ 801)



Gecombineerde procedure (SA)

Aanvraag door werkgever bij bevoegde gewest
Volledig dossier: beslissing ontvankelijkheid

Documenten verblijf
Documenten werk

Gewest maakt dossier over aan DVZ
Toelating tot arbeid: ‘groen licht’ aan DVZ
Machtiging tot verblijf: DVZ betekent eindbeslissing aan 

aanvrager
Bijlage 46: positief
Bijlage 48: negatief
Bijlage 49: tijdelijk verblijfsdocument



Bijzondere ca t egorieën van 
werknemers (uSA)
Toelating tot arbeid

Opgenomen in gewestelijke regelgeving
Procedure

SA 2/02/2018
Specifieke bepalingen per categorie in uSA 6/ 12/ 2018: 
vereisen nog federale uitvoeringsbepalingen

Gefaseerde inwerkingtreding
Blauwe kaart en seizoen: 2/09/2019
ICT: -
Onderzoekers, studenten, stagiairs, vrijwilligers: -



Bijzondere ca t egorieën van 
werknemers

Overgangsmaatregel voor reeds bestaande categorieën
Oude regelgeving inzake toelating tot arbeid en oude 
procedure blijven geldig
Voorlopig geen single permit

Onderzoekers (gastovereenkomst): vrijstelling
Stagiairs: arbeidskaart B

Nieuwe regelgeving inzake toelating tot arbeid en single 
permitprocedure

Van zodra federale uitvoeringsmaatregelen uSA in werking 
treden



Vlaams beleid: kennismigra t ie

Vermoeden van tekorten voor hoogopgeleiden 
Diploma en loon (100%-80%-120%)

Vermoeden van tekorten voor leidinggevenden
Loon (160%)

Onderzoekers via gastovereenkomst
Gastovereenkomst en loon (ggmmi)
Erkende wetenschappelijke instellingen (BELSPO)
Wetenschappelijke instelling staat in voor inhoud 
onderzoeksproject, kwalificatie onderzoeker en 
bestaansmiddelen
Korte en lange termijnmobiliteit
Detachering toegestaan



Remediëring single permit

Trage procedure
Doorlooptijden bijstellen en inzetten op informatisering
Fast track
Versnelling procedure DVZ

Kader SA 2/02/2018
Elke afwijking vereist nieuw SA

Vrijstelling/melding voor bepaalde categorieën?
BE bevoegdheidsverdeling

gewesten bevoegd voor toelating tot arbeid
enkel federale overheid kan verblijfstitel afleveren

Verplichting gecombineerde vergunning (2011/98)
Economische migratie vanaf 3m(SA) of 6m(RL)



Zoekjaar

Voor onderzoekers en studenten na afloop opdracht/studie
Zoekjaar gedurende 12 maanden
Federale voorwaarden nog vast te leggen

federale uitvoeringsmaatregelen uSA



Bedankt  voor 
uw aandacht

Ann Bogman – Afdeling 
Beleid – Juridische dienst
ann.bogman@vlaanderen.be

Pascal Storms – wnd
Diensthoofd Dienst 
Economische Migratie
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