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Buitenlandse werknemers vlotter inschakelen 

Mevrouw de viceminister-president 

 

Tot voor kort was België wereldwijd een koploper inzake de vlotte en snelle aflevering van 

arbeidskaarten aan buitenlandse werknemers. Sinds de omzetting van de richtlijn 

Gecombineerde Vergunning  zijn we deze koppositie kwijt: in de nieuwe procedure is het 

onmogelijk geworden om kort op de bal te spelen. Waar voor visumvrijgestelde personen 

arbeidsvergunningen vroeger binnen drie weken konden worden afgeleverd, stellen we vast dat 

dit vandaag in het beste geval twee maanden duurt. In een steeds krapper wordende 

arbeidsmarkt lopen we daardoor broodnodig toptalent mis. 

Om de doorlooptijd van de nieuwe aanvraagprocedure, waarin verschillende overheden moeten 

tussenkomen, sterk te verminderen, zien de sociale partners een onmisbare hefboom: het 

digitaliseren van de procedure in een gemeenschappelijk elektronisch platform zoals voorzien in 

het artikel 40 van het Samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018. Dit platform moet toelaten dat 

alle betrokkenen (zowel de betrokken overheden, werknemer als de  werkgever) de procedure 

online kunnen opstarten, aanvullen en tussentijds maar ook nadien kunnen raadplegen. Een 

elektronische aanvraagprocedure maakt identificatie en veiligheidscontrole mogelijk, omdat men 

moet inloggen via een elektronische identiteitskaart. Daarenboven kan dit platform via datamining 

bijdragen aan een effectievere controle van de economische migratiestromen. 

Bovendien sluit dit elektronisch platform aan bij de principes van toegankelijke administratie en 

van goed bestuur die aan de basis liggen van de Europese Verordening van 2 oktober 2018 over 

het opzetten van één digitale toegangspoort.  

De sociale partners zien het elektronisch platform als een uniek loket waarop de werkgever van 

de buitenlandse werknemer de nodige documenten plaatst, waardoor er automatisch een 

registratienummer voor de werknemer (bisnummer) wordt aangemaakt. De documenten in het 

dossier worden via het platform automatisch aan het gewest bezorgd en vervolgens aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken. De automatische koppeling van datastromen moet de 

behandelingstermijnen inkorten en de foutenmarge verkleinen.  
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Het is de bedoeling dat de toegang niet enkel beperkt is tot de werkgever, maar dat ook de 

betrokken werknemer toegang krijgt tot de consultatie van zijn/haar dossier.  

Daarnaast zorgt het elektronisch platform dat ook de consulaten directe toegang hebben tot de 

beslissingen die door de gewesten en de dienst vreemdelingenzaken zijn genomen, wat de 

visumprocedure sterk moet vereenvoudigen. Tenslotte dienen ook de gemeentebesturen en 

lokale politiediensten toegang te hebben om bij de aanmeldingsprocedure en de controle van de 

woonplaats het dossier rechtstreeks te kunnen consulteren en de dienstverlening efficiënter te 

kunnen maken.   

De sociale partners vragen dat dit elektronisch platform ook wordt gekoppeld aan de bestaande 

Limosa databank.  

De sociale partners vragen dat zo snel mogelijk het nodige budget wordt vrij gemaakt om dit 

platform op korte termijn operationeel te krijgen. Daarbij onderstrepen de sociale partners het 

belang van één elektronisch platform waarop de federale overheid en alle gewesten zijn 

aangesloten.  

De RSZ heeft hiertoe reeds een interessant concept uitgewerkt. De essentie is één digitale 

toegangspoort en vervolgens een gemeenschappelijk platform waarbij de gegevens worden 

verrijkt met de beschikbare informatie uit andere databanken om zo tot een snellere behandeling 

te komen. Ook dit principe is in overeenstemming met de bovengenoemde verordening. De 

sociale partners vragen dat bij de verdere ontwikkeling nauwgezet wordt afgestemd met de 

gewesten, opdat met name hetzelfde begrippenkader wordt gehanteerd, zonder dat daarbij de 

uitrol wordt vertraagd. Daarbij benadrukken de sociale partners dat de communicatie in één van 

de landstalen én het Engels gebeurt.  
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