ADVIES
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals
Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het
samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale
Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met
betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen
en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf
van buitenlandse arbeidskrachten
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Vooraf
Ingevolge de zesde Staatshervorming zijn de bevoegdheden inzake de tewerkstelling van buitenlandse
werknemers overgedragen aan de deelstaten. De reglementering inzake de toegang tot werk naar
gelang van de verblijfssituatie van de betrokken personen en ook de regels inzake de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen blijven evenwel een
federale bevoegdheid. Artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen voorziet dat er tussen de Federale Overheid en de Gewesten een samenwerkingsakkoord
wordt afgesloten voor het coördineren van het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid
inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse
arbeidskrachten. Artikel 93bis, §1, lid 3 bepaalt van zijn kant dat een samenwerkingsakkoord de
tenuitvoerlegging van dit samenwerkingsakkoord uitvoert, zonder dat de parlementaire instemming is
gevraagd.
Het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 is een gedeeltelijke omzetting van richtlijn
2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de
gecombineerde aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde
landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een
gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat
verblijven.
Het aan de Raad voorgelegde samenwerkingsakkoord :
-

stelt de bijzondere bepalingen voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord van
2 februari 2018 vast ;
zet de volgende richtlijnen gedeeltelijk om :
o richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een
hooggekwalificeerde baan ;
o richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde
landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider ;
o richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde
landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming ;
o richtlijn 2016/801/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog
op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve
projecten of au-pairactiviteiten.

Op 13 oktober 2017 heeft de Raad een advies1 uitgebracht betreffende het voorontwerp van
ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het
Waalse gewest, het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap betreffende de coördinatie tussen het beleid inzake de arbeidsvergunningen en het
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beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het
verblijf van buitenlandse arbeidskrachten.

Advies
De Raad formuleert een gunstig advies inzake dit samenwerkingsakkoord.
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