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De heer Philippe Muyters 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Martelaarsplein 7 

B-1000 Brussel 

 

contactpersoon 

Niels Morsink 

nmorsink@serv.be 

ons kenmerk 
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Brussel 

9 oktober 2017 

 

Samenwerkingsakkoord gecombineerde vergunning 

Mijnheer de minister 

 

De sociale partners zijn tevreden dat er een heldere territoriale bevoegdheidsverdeling 

plaatsvond en dat een toelating afgeleverd in één gewest geldig is in het andere gewest. 

De sociale partners zijn ook tevreden dat in sommige gevallen de aanvraag ontvankelijk kan 

worden verklaard, niettegenstaande er nog documenten kunnen ontbreken. Het is bekend dat 

een aantal noodzakelijk voor te leggen documenten in een aantal landen moeilijk of na een 

lange doorlooptijd kunnen bekomen worden. Deze flexibiliteit wordt dan ook gewaardeerd. De 

sociale partners vragen dat er in samenspraak tussen de Gewesten, de Dienst 

Vreemdelingenzaken en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid richtlijnen worden opgesteld 

over wanneer welke documenten in de loop van de procedure kunnen worden toegevoegd. 

De sociale partners zijn ook tevreden dat duidelijke principes werden opgenomen in het 

samenwerkingsakkoord over de administratieve samenwerking van de verschillende 

bevoegde inspectiediensten.  

De sociale partners wensen wel op te merken dat de termijn van vier maanden erg lang is. Dit 

is de maximumtermijn die de Richtlijn toelaat, maar deze verbiedt het niet om beter te doen.   

De sociale partners zijn tevreden dat de tot verblijf met het oog op werk gemachtigde 

onderdaan van een derde land kan beginnen te werken, zodra hij in het bezit is van het 

voorlopige verblijfsdocument dat wordt afgeleverd in afwachting van de afgifte van de 

gecombineerde vergunning, of in afwachting van de verlenging van de gecombineerde 

vergunning. De sociale partners vragen duidelijkheid wanneer en hoe het voorlopige 

verbijfsdocument wordt afgeleverd.  

De sociale partners vinden het een goede zaak dat er een gemeenschappelijk elektronisch 

platform wordt opgericht en vragen dat hier snel werk wordt van gemaakt. Ook de verdeling 

van de kosten en het oprichten van een werkgroep behoeven spoed. 

De sociale partners vragen dat er bij het verstrekken van informatie aan de onderdaan van 

een derde land en zijn werkgever wordt samengewerkt tussen de Dienst Vreemdelingenzaken 

(DVZ) en de gewesten. Momenteel staat er in het samenwerkingsakkoord dat elk dit op zich 
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doet (Art. 19 §4). In de praktijk zou het gewest als uniek loket de nodige informatie moeten 

verstrekken. 

De sociale partners vragen ook dat wanneer de onderdaan van een derde land gemachtigd 

wordt om op het Belgische grondgebied te verblijven en te werken, hij/zij hiervan op de hoogte 

wordt gebracht, net als de werknemer die zich al in België bevindt. In het geval van een 

derdelander die onderworpen is aan visumplicht, is dat nodig om te kunnen weten of hij zijn 

visum mag gaan halen.  In het geval van visumvrijgestelde werknemers is dat nodig om te 

weten wanneer ze naar België kunnen komen. Op dat punt zouden de sociale partners graag 

duidelijkheid hebben over de waarde van die visumvrijstellingen: wat doet een onderdaan van 

een derde land die zich in het buitenland bevindt en visumvrijgesteld is? Verliest hij de 

mogelijkheid om naar België te komen onder zijn visumvrijstelling? Of kan hij zich meteen tot 

de gemeente richten om zich een verblijfsvergunning te laten afleveren? 

De sociale partners hebben nog de volgende vraag ter verduidelijking: Art. 7, lid 2 van het 

samenwerkingsakkoord (SWA) bepaalt dat wanneer de aanvraag betrekking heeft op een 

toelating tot arbeid voor onbepaalde duur of een vrijstelling voor onbepaalde duur de bevoegde 

gewestelijke overheid deze is die overeenkomt met de officiële woonplaats van de werknemer. 

Maar wie is bevoegd wanneer de werknemer nog geen woonplaats heeft, omdat hij nog in het 

buitenland is? 

 

Hoogachtend 

 

Pieter Kerremans 

administrateur-generaal  

 

Ann Vermorgen 

voorzitter 

 


