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In le iding 

Bij brief van 4 maart ll. heeft de heer Geert Bourgeois, Vlaams Minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, de raad om advies gevraagd over het Groenboek dat 
de Europese Commissie in januari 2005 heeft opgesteld m.b.t. het beheer van de economi-
sche migratie in de Europese Unie. 
Dit Groenboek is in de eerste plaats bedoeld om een breed debat op gang te brengen met alle 
betrokken partijen – waaronder ook de sociale partners – over de verschillende mogelijkheden 
om een Europees regelgevingskader inzake economische migratie uit te werken. 
De Europese Commissie houdt zich voor om volgend op dit debat – dat voorzien wordt voor 
midden dit jaar – een beleidsplan inzake legale migratie in de EU, in te dienen. Dit zou nog 
gebeuren vóór eind 2005. 
Met het oog op dit publiek debat heeft de Europese Commissie de lidstaten gevraagd hun 
overwegingen en voorstellen terzake tegen uiterlijk 15 april e.k. over te maken. 
 
Onder een eerste punt van dit advies wordt kort de Europese beleidscontext geschetst waar-
binnen voorliggende adviesvraag zich situeert. 
In punt 2 geeft de raad een globale beoordeling van een aantal uitgangspunten van dit Groen-
boek. 
In een derde punt worden – vertrekkend ook vanuit de concrete vragen die in het Groenboek 
worden gesteld – een aantal principiële uitgangspunten geformuleerd waarvan volgens de 
raad moet uitgegaan worden bij de harmonisering van het beleid inzake economische migratie 
in de Europese Unie. 
 
De raad houdt zich overigens voor om deze principiële uitgangspunten in de onmiddellijke 
toekomst verder uit te werken, gelet ook op de vrij korte tijd waarbinnen over een complexe 
materie als het Europees economische migratiebeleid advies moet uitgebracht worden. In 
deze verdere uitwerking zullen de implicaties van het Europees economisch migratiebeleid 
voor het Vlaams en federaal beleid terzake, nader bekeken worden. 
 
 

1.  De Europese bele idscontext  economische mi-
grat ie  

De Europese Commissie is rond migratie reeds een aantal jaren actief op beleidsvoorberei-
dend niveau. 
Op 1 mei 1999 werd het Verdrag van Amsterdam van kracht waardoor een nieuwe titel IV 
“Visum, Asiel, Immigratie en andere maatregelen m.b.t. de vrijheid van personen” werd toege-
voegd aan het EG Verdrag.  
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Als gevolg hiervan werden grote delen van de zgn. derde pijler van de EU (cf. justitie en bin-
nenlandse zaken), die voordien op intergouvernementele basis werden behandeld, gecommu-
nautariseerd1. 
Reeds een aantal jaren stelt de Europese Commissie vast dat vanuit zowel de economische 
als demografische situatie van de Europese Unie, het behoud van een immigratiestop niet 
langer wenselijk is. 
Ook in België geldt sinds 1 augustus 1974 in beginsel nog steeds een immigratiestop. Deson-
danks is er sindsdien in ons land in meerdere of mindere mate steeds immigratie geweest: in 
het kader van het vrij verkeer van personen binnen de EU; asielzoekers en vluchtelingen; de 
zgn. volgmigratie (gezinshereniging); de wettelijke uitzonderingen op grond waarvan migratie 
om economische redenen wordt toegelaten. 
In het Groenboek dat de Europese Commissie in januari 2005 heeft opgesteld, stelt de Com-
missie uitdrukkelijk dat de toelating van economische migranten de hoeksteen moet zijn van 
elk immigratiebeleid en dat daarom een aanpak op Europees niveau nodig is met het oog op 
het stap voor stap realiseren van een communautair immigratiebeleid. 
De Europese Commissie bepleit het creëren binnen de EU van kanalen voor legale economi-
sche migratie. Met het oog hierop, heeft de Commissie sinds het van kracht worden van het 
Verdrag van Amsterdam (cf. sufra) diverse voorstellen ingediend o.m. in verband met de 
voorwaarden inzake toegang en verblijf van onderdanen van zgn. “derde landen” met het oog 
op arbeid in loondienst en economische activiteiten als zelfstandige (2001). 
In het Groenboek wordt vastgesteld dat hoewel de andere Europese instellingen een gunstig 
advies over voornoemd voorstel van richtlijn hebben uitgebracht, de bespreking ervan in de 
Europese raad beperkt gebleven is tot een eerste lezing. 
Op dit ogenblik zijn het nog steeds de individuele lidstaten die beslissen over het aantal immi-
granten uit derde landen dat ze op hun grondgebied toelaten. 
 
In het Verdrag tot vaststelling van een Europese Grondwet waarover in juni 2004 in de EU 
overeenstemming werd bereikt, wordt uitdrukkelijk gesteld dat de EU een gemeenschappelijk 
immigratiebeleid zal ontwikkelen dat er op gericht is tot een efficiënt beheer te komen van de 
migratiestromen. 
 
De Europese Commissie is van mening dat het in de EU te voeren immigratiebeleid op langere 
termijn moet bekeken worden waarbij zowel rekening moet worden gehouden met de te ver-
wachten demografische ontwikkeling in de EU (cf. bevolkingsafname en vergrijzing) als met de 
gevolgen van de economische migratiestrategie voor het concurrentievermogen van de EU en 
meer in het bijzonder voor het realiseren van de doelstellingen van Lissabon cf. tegen 2010 
van de EU de meest performante kenniseconomie maken. 

                                                           
1  “Het arbeidsmigratiebeleid in onze buurlanden en in de Europese Unie”, Centrum voor Sociaal Beleid (Ufsia), 

september 2002, blz. 54 en volgende. 
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De Europese Commissie is van mening dat de komende decennia meer duurzame immigratie-
stromen noodzakelijk zullen zijn om te voldoen aan de behoeften van de Europese arbeids-
markt en om de welvaart in Europa te waarborgen. 
Er is volgens de Commissie in de Europese Unie behoefte aan een pro-actief immigratiebeleid 
dat gestoeld is op een regelmatige wetenschappelijke analyse van de arbeidsmarktbehoeften 
van de lidstaten enerzijds en het beschikbare potentieel aan buitenlandse werknemers ander-
zijds.  
Reeds vroeger werd door de Europese Commissie voorgesteld om hierbij te werken met indi-
catieve streefcijfers gesteund op de raming van het benodigd aantal economische migranten 
en hun vaardigheidsniveau. In een open coördinatiemethode zouden deze ramingen via perio-
dieke verslagen van de lidstaten ter kennis kunnen gebracht worden van de overige lidstaten 
van de EU. 
 
In november 2004 heeft de Europese raad van Brussel met het programma van Den Haag 
beslist een beleidskader uit te werken m.b.t. de economische migratie waarin met name de 
toelatingsprocedures zullen vastgelegd worden waarmee snel kan ingespeeld worden op wis-
selingen in de vraag naar arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt. 
Het is met het oog op de invulling van dit beleidskader dat de Europese Commissie in januari 
ll. het voor advies voorliggend Groenboek heeft opgesteld, met de bedoeling om tegen eind 
2005 een beleidsplan in te dienen. 
 
 

2.  Globale beoordel ing van het  Groenboek 

Gelet op de impact die het toelaten van immigranten uit derde landen in één lidstaat heeft of 
kan hebben op de arbeidsmarkt van de overige lidstaten (cf. recht om te reizen binnen het 
Schengen-gebied; vrijheid van dienstverlening in andere lidstaten; vrijheid om na het verwer-
ven van de status van langdurig ingezetene naar een andere lidstaat te gaan), is de door de 
Europese Commissie voorgestelde harmonisatie van het economisch migratiebeleid in de EU 
een aangewezen strategie die door de lidstaten moet ondersteund worden. 
Vanuit het gegeven dat de beslissingsbevoegdheid inzake de toelating van immigranten uit 
derde landen momenteel nog integraal bij de lidstaten ligt, lijkt de door de Commissie voorge-
stelde geleidelijke aanpak (cf. via harmonisatie van criteria en procedures) het meest aange-
wezen. 
 
De overwegingen en vragen in het Groenboek hebben betrekking op economische immigratie 
vanuit derde landen en dus niet op vrij verkeer van werknemers binnen de EU zelf. Hoewel er 
in beginsel een communautaire arbeidsmarkt bestaat, moet vastgesteld worden dat daar in de 
praktijk nog verder werk zal moeten van gemaakt worden.  
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Economische migratie wordt in het Groenboek vooral vanuit de invalshoek van het gastland 
benaderd. Er dient ook rekening gehouden met de impact van de spontane economische mi-
gratie in de EU. 
 
De Europese Commissie verwijst in het Groenboek naar de rol van economische immigratie 
om de gevolgen van vergrijzing in Europa op te vangen. De aanpak van structurele tekorten 
op de arbeidsmarkt die voortvloeien uit de ontgroening en vergrijzing van de bevolking moet 
op de eerste plaats gebeuren via een beleid dat er op gericht is de arbeidsparticipatie van de 
zittende werknemers te verhogen. Complementair daaraan kan economische migratie bijdra-
gen tot het oplossen van tekorten aan arbeidskrachten. 
 
Een wezenlijke doelstelling in de voorstellen van de Europese Commissie voor een gemeen-
schappelijk beleid inzake immigratie vanuit derde landen, is de rechtspositie van deze immi-
granten te verbeteren. 
Hoewel deze doelstelling ten volle kan onderschreven worden, moet vastgesteld worden dat 
de huidige Belgische regelgeving inzake tewerkstelling van vreemde werknemers nog onvol-
doende aan deze bekommernis inzake rechtszekerheid in hoofde van de vreemde werknemers 
beantwoordt (cf. in geval van arbeidskaarten B: beperkingen inzake tewerkstellingsmogelijk-
heden in duur en sector, geen uitzicht meer op arbeidskaart A, bij afloop of bij werkloosheid 
een verplichte terugkeer naar het land van herkomst). 
 
Behoudens het horen van o.m. de sociale partners in het aangekondigd publiek debat rond het 
Groenboek, wordt verder niet onmiddellijk in een directe betrokkenheid van de sociale part-
ners op beleidsvoorbereidend vlak voorzien. 
 
 

3.  Principië le  ui tgangspunten t .a .v .  een harmoni-
sat ie  van het  bele id inzake economische migra-
t ie  in  de Europese Unie 

Zoals reeds aangegeven in de globale beoordeling in punt 2 hiervoor, onderschrijft de raad het 
streven van de Europese Commissie om tot meer harmonisering te komen van het beleid in-
zake economische migratie in de EU. 
 
De raad is van mening dat bij de implementatie van deze harmonisering op Europees vlak 
volgende principiële uitgangspunten moeten gelden: 

 economische migratie in de EU moet geconcipieerd worden als een “win-win operatie” voor 
de drie betrokken partijen: het gastland; het land van herkomst maar uiteraard ook de mi-
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grant zelf. Het is belangrijk dat grootschalige migratie niet mag leiden tot negatieve effecten 
voor het land van herkomst (bv. brain-drain) en dat er – in voorkomend geval – naar ge-
streefd wordt deze effecten zoveel mogelijk in te perken via bv. inspanningen van de EU ge-
richt op de uitbouw van onderwijs en onderzoek in de landen van herkomst; 

 voorkeur voor de interne EU-arbeidsmarkt (cf. notie communautaire preferentie) in de zin 
dat er in eerste instantie naar gestreefd wordt de arbeidsmarktbehoeften in te vullen met de 
zittende werknemers in de EU waartoe uiteraard ook de reeds aanwezige allochtone werk-
nemers behoren en de aanwezige humanitaire immigranten. In dit kader moet tijdig het de-
bat starten betreffende het al dan niet verlengen van de overgangsperiode voor werknemers 
uit de tien nieuwe lidstaten; 

 het respecteren van de loon- en arbeidsvoorwaarden die gelden in het gastland en de mo-
gelijkheid voor het gastland om hierop terdege controle te kunnen doen; 

 het waarborgen van sociale basisrechten aan de immigranten waarbij de rechten (cf. sociale 
zekerheid; verblijfsrecht en -zekerheid; recht op vrij verkeer op de arbeidsmarkt; recht op 
gezinshereniging) gradueel verder worden opgebouwd met de verblijfsduur; 

 er moet aandacht zijn voor opvang (bv. huisvesting) en integratie (bv. taal en vorming) van 
immigranten en dit met verantwoordelijkheid van éénieder: werkgevers, werknemers, socia-
le partners en overheid; 

 rol van de sociale dialoog: volwaardige betrokkenheid van de sociale partners met o.m. ook 
sectorale invalshoeken (cf. bepaling loon- en arbeidsvoorwaarden). 

 
Vanuit bovenstaande uitgangspunten, wenst de raad nog volgende overwegingen c.q. voor-
stellen te formuleren i.v.m. het beheer van de economische migratie in de EU: 

 een wezenlijke vraag is of het arbeidsmarktonderzoek – op grond waarvan in beginsel eco-
nomische immigratie in een lidstaat van de EU wordt toegestaan – geharmoniseerd moet 
worden. 
De raad is van mening dat hierbij best het subsidiariteitsbeginsel kan gelden, wat impliceert 
dat dit arbeidsmarktonderzoek best bij de lidstaat en betrokken regio (met betrokkenheid 
van de sociale partners) blijft. 
De raad is wel van mening dat meer coördinatie van dit arbeidsmarktonderzoek in de lidsta-
ten wenselijk is en pleit ook voor een versterking van het EURES-netwerk. 

 de raad meent dat zal moeten onderzocht worden wat de meest aangewezen wijze is om de 
behoeften inzake economische immigratie vast te stellen: onderzoek vacature per vacature 
dan wel via een periodiek (bv. 2-jaarlijks) sectoronderzoek. Wat dit laatste betreft kan ver-
wezen worden naar de bestaande Vlaamse sectorconvenanten waarin naast het arbeids-
marktonderzoek ook voorwaarden worden vastgelegd m.b.t. economische migratie. 

 de harmonisatie van het beleid inzake economische migratie in de EU kan volgens de raad 
best gebeuren via een horizontale aanpak, veeleer dan met regelingen voor bepaalde cate-
gorieën van werknemers zoals bv. voor hooggeschoolden.  
Een horizontale aanpak is aangewezen vanuit het oogpunt van het waarborgen van gelijke 
rechten aan de betrokken werknemers. Wel moet binnen die horizontale aanpak in de mo-
gelijkheid voorzien worden van specifieke regelingen voor bepaalde categorieën van werk-
nemers. 
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 vanuit de bekommernis om de administratieve procedures zo eenvoudig mogelijk te hou-
den, is de invoering van één aanvraagprocedure die tot een gecombineerde verblijfs- en 
werkvergunning leidt, aangewezen. 


