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Denkkader internationale tewerkstelling
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Arbeidsrecht

Sociale zekerheid

Tax

Compliance

Arbeidsmigratie
Mag de 

werknemer/zelfstandige 
werken en verblijven? 

Waar sociale zekerheid 
betalen? 

Welke loon- en 
arbeidsvoorwaarden 

toepassen ?

Waar belasting 
betalen? 

Welke bijkomende 
formaliteiten? 

Arbeidsmigratie  
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Arbeidsmigratie – basisbegrippen

Recht om in 
België te werken 

Recht om in 
België te 
verblijven 

Beroeps-
kaart / 
single 
permit

Hooggeschoold 
personeel / 

knelpuntberoe-
pen/ vele 

andere

Nationaliteit

Gezinshereni-
ging

Visum D / 
Formaliteiten

Arbeidsmigratie 
werknemers   
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Arbeidsmigratie - basics

9

Begrip

Recht om te werken + recht op verblijf

✓ Recht om te werken => regionale wetgeving (“Dienst Economische Migratie”)
(elke regio bepaalt arbeidsmarktbeleid – voorwaarden om te mogen werken kunnen dus anders zijn in functie van (hoofdzakelijke) plaats van tewerkstelling)

✓ Recht om te verblijven => federale wetgeving (“Dienst Vreemdelingenzaken”)

EER onderdanen 
(EU + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) + Zwitserland = 

mogen werken en verblijven in BE

Derdelanders
(= niet-EER of niet-Zwitsers) = hebben in principe toelating nodig 
om te werken en te verblijven in BE, tenzij een uitzondering van 

toepassing is
+ 

Werkgever: (i) voorafgaandelijk controleplicht of derdelander 
over geldige verblijfsvergunning beschikt + 

(ii) afschrift daarvan bijhouden + (iii) DIMONA/LIMOSA

Hoofdelijke AS opdrachtgever/aannemer voor niet-betaling 
loon illegale derdelanders van (onder)aannemer! Check paspoort !

! Let op met 
verblijfsvergunning !

Arbeidsmigratie - basics

10

Verblijfsrecht checklist 

Recht op verblijf – schema  

EER + Zwitserse 
onderdanen

Verblijf tot 3 maanden Aanmelding bij gemeente binnen 10 werkdagen 

indien geen verblijf in hotel 

Verblijf voor meer dan 3 

maanden 

Verklaring van inschrijving bij gemeente binnen 3  

maanden – aanvraag elektronische EU-kaart 

Derdelanders Verblijf voor maximum 90 dagen

in elke rollende periode van 180 

dagen 

Schengen visum (visum type C) of vrijgesteld van 

Schengen visum (reizen o.b.v. paspoort)

Aanmelding bij gemeente binnen 3 werkdagen 

indien geen verblijf in hotel 

Verblijf overschrijdt 90 dagen in

elke rollende periode van 180

dagen 

Aanvraag visum type D op basis van single permit of 

“vrijstelling” (procedure via de Belgische 

diplomatieke / consulaire post in het buitenland) 

Binnenkomst op basis van vrijstelling visumplicht en 

nadien aanvraag verblijfsvergunning via single 

permit procedure tijdens wettig kort verblijf
Let op – recht om te 

werken betekent niet 
automatisch recht om te 
verblijven en vice versa

Let op link toelating tot arbeid

9
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Vrijstellingen

Arbeidsmigratie - basics

12

Derdelanders – Recht om te werken

Is de werknemer “van rechtswege” toegelaten om te werken/is er vrijstelling van toepassing?  
(zgn. specifieke verblijfssituatie of vrijstelling in regionale wetgeving) 

https://www.vlaanderen.be/gecombineerde-vergunning-van-bepaalde-duur/vrijstellingen
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/vergunning-uw-situatie

https://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/permis-de-travail.html

https://www.vlaanderen.be/gecombineerde-vergunning-van-bepaalde-duur/vrijstellingen
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/vergunning-uw-situatie

https://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/permis-de-travail.html

Check steeds persoonlijke 
situatie van werknemer 

(vb. huwelijk)

Check ID: 
“arbeidsmarkt 

onbeperkt” = OK
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https://www.vlaanderen.be/gecombineerde-vergunning-van-bepaalde-duur/vrijstellingen
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/vergunning-uw-situatie
https://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/permis-de-travail.html
https://www.vlaanderen.be/gecombineerde-vergunning-van-bepaalde-duur/vrijstellingen
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/vergunning-uw-situatie
https://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/permis-de-travail.html
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Arbeidsmigratie - basics

13

Derdelanders – Specifieke verblijfssituaties 

Verblijfstitels
EER onderdanen en 

familieleden 

EU- kaart 
EU+-kaart

E-kaart
E+-kaart
B-kaart
C-kaart

D-kaart (langdurig ingezetene)
F-kaart

F+-kaart

Familieleden Belg en EU-onderdaan na start procedure – bijlage 19ter

Grensarbeiders (echtgenoten van Belgen of onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte) 
- bijlage 15 als grensarbeider

Arbeidsmigratie - basics

14

Derdelanders – Specifieke verblijfssituaties – attest van immatriculatie

- Familieleden derdelander in procedure (geen familieleden student)  – geldig 
attest van immatriculatie

- Mensenhandel: verblijfsvergunning van minstens drie maanden hebben 
ontvangen

- Verzoekers internationale bescherming: 4 maanden na verzoek

13
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Arbeidsmigratie - basics

15

Derdelanders – Specifieke verblijfssituaties – Brexit 

M- kaart / N-kaart

In procedure: bijlage 56 en bijlage 57

- KB Specifieke Verblijfssituaties

- M-kaart
- N-kaart
- Bijlage 56
- Bijlage 57
- Beroep tot nietigverklaring bij RVV na weigering (geldige bijlage 35)

- Handelsakkoord EU / VK

- Verruimde vrijstelling voor: 
- SERVIN 4.2 Business visitors for establishment purposes

Zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden;
- SERVIN 4.3 Short term business visitors

Zakelijke bezoekers voor een kort verblijf

- Ook andere vrijstellingen op basis van tekst Handelsakkoord zelf 

Zie ook Gedetailleerde nota handelsakkoord van het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie
Website Vlaanderen: https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1635341287/Brexit_handelsakkoord_-_oktober_2021_rlb4iu.pdf

90 dagen per 180 
dagen ≈ business 

meetings in closed circle

Arbeidsmigratie - basics

16

Derdelanders – Specifieke verblijfssituaties – Studenten / stagiairs  

- Verplichte stage in België in kader studies in BE, EER of CH (uitsluitend in het kader van 
deze stages)

- A-kaart als student:

- onbeperkt tijdens de schoolvakanties; of
- buiten de schoolvakanties tot maximaal 20u per week en voor zover verenigbaar 

met hun studies – wat is schoolvakantie? 

- Begunstigden “vakantie werk”-programma (binnen grenzen akkoord)

- Leerlingen in het kader van een leerovereenkomst of een door de bevoegde overheid 
erkende overeenkomst inzake alternerend leren (A-kaart)

- Leerlingen (- 18 jaar in dienst) in het kader van een leerovereenkomst of een door de 
bevoegde overheid erkende overeenkomst inzake alternerend leren (enkel in kader 
leerovereenkomst)

15
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https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1635341287/Brexit_handelsakkoord_-_oktober_2021_rlb4iu.pdf
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Arbeidsmigratie - basics

17

Derdelanders – Specifieke verblijfssituaties – Job seeker visa 

Zoekjaar

- Derdelanders die na afloop van hun hogere studies, hun verblijf in België willen 
verlengen om werk te zoeken of een zelfstandige activiteit uit te oefenen (zoekjaar)

- Max. 12 maanden

- Behaald diploma: 
- In BE
- In buitenland

- Procedure 

- Mag individu werken? Moet er een SP worden aangevraagd?

- Wat indien werknemer job verliest na toekenning SP? 

?

Arbeidsmigratie - basics

18

Derdelanders – Specifieke verblijfssituaties – Andere 

- Vrijstellingen in regionale wetgeving :

- Vander Elst vrijstelling;
- Vrijstellingen beperkt tot kort verblijf en bepaalde vormen van tewerkstelling 

(journalisten, handelsvertegenwoordigers, etc.)
- Etc. 

- Vrijstellingen voor gedetacheerde werknemers (niet-onderworpen aan LIMOSA), mits 
hun verblijf in België niet langer duurt dan 3 opeenvolgende maanden: 

- Business trips (vergaderingen in beperkte kring – max 60 dagen per kalenderjaar 
en 20 opeenvolgende kalenderdagen per vergadering)

- Zeer diverse types van vergaderingen: onderhandelen van een contract met een 
klant, het houden van evaluatiegesprekken met ondergeschikten, strategische 
vergaderingen in multinationals, etc.;

- Congressen;
- Internationaal transport; 
- Etc. 

17
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Single permit  

Arbeidsmigratie - basics

20

Derdelanders – Geen vrijstelling? Werkgever vraagt single permit (+90 d) of arbeidskaart (- 90d) aan…

Categorieën om single permit te bekomen: check per regio

- Hooggeschoold personeel (diploma + bruto jaarloongrens (verschillend per regio –
Vlaanderen: -30 jaar));

- Loongrenzen VL: 45.984,00 EUR (2023) - 36.787,20 EUR 
- Loongrens BXL: 47.174 EUR (2023)
- Loongrens WAL: 47.174 EUR (2023)

- Leidinggevende

- Etc. 

19

20
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Arbeidsmigratie - basics

21

Derdelanders – Knelpuntberoepen

Knelpuntberoepen

- Vlaanderen: 

- Dynamische lijst van knelpuntberoepen – tweejaarlijks aangepast
- Categorie “overige” – kan niet in kader detachering 

- Wallonië: 
- Lijst van knelpuntberoepen – jaarlijks - (meer uitgebreide lijst)
- Categorie “overige” 

- Brussel: “oude” procedure 

- Ost Belgien - knelpuntberoepen

Arbeidsmigratie

22

Derdelanders –Europese categorieën 

ICT PERMIT 

- “Leidinggevende ICT”: 
- Geeft leiding aan de gastentiteit
- Onder het algemene toezicht van of aangestuurd door in hoofdzaak, de raad van bestuur of de 

aandeelhouders van de onderneming of daarmee gelijkgestelde personen; 
- Type activiteit
- BXL-WAL:60,998 EUR // VL: 73,574 EUR //

- “Specialist ICT”:
- Werkt binnen de groep van ondernemingen;
- Beschikt over gespecialiseerde kennis die van wezenlijk belang is voor de activiteiten, de 

technieken of het beheer van de gastentiteit
- BXL-WAL: 48,798 // VL: 45,984 EUR

- “stagiair-werknemer ICT”: 
- Universitair diploma;
- Wordt voor loopbaanontwikkeling of voor een opleiding in bedrijfstechnieken of -methoden 

wordt overgeplaatst naar een gastentiteit en die gedurende de overplaatsing wordt bezoldigd.
- BXL-WAL: 30,499 EUR // VL:45.984 EUR

- Voordeel: recht om gedurende 90 dagen in andere lidstaat (korte-termijnmobiliteit) (let op bijkomende 
voorwaarden vb. inzake loon)

21

22
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Arbeidsmigratie

23

Derdelanders – Europese categorieën 

Europese blauwe kaart  

- Diploma(Apostille in BXL)

- Bruto jaarloongrens (verschillend per regio:

- Loongrenzen VL: 55.181,00  EUR (2023)
- Loongrens BXL: 60.998,00 EUR (2023)
- Loongrens WAL: 60.998,00 EUR (2023)

- Voordelen? Duur procedure + mogelijkheid “statuutswijziging” + na 2 
jaar voor elke werkgever werken (mits voorwaarden vervuld) + na 18 
maanden naar andere lidstaat (mits voorwaarden vervuld zijn) + recht 
op terugkeer

- AO onbepaalde tijd of minstens 1 jaar – niet gedetacheerd

- In the pipeline 

Arbeidsmigratie

24

Derdelanders – Andere Europese categorieën 

Stagairs 

- Nieuw sinds 1/1/2023

- Stage-overeenkomst (max 6 M) (1 x verlengbaar in VL en BXL)

- Opleiding volgen of binnen 2 jaar voor aanvraag afgestudeerd

- Stage komt overeen met kwalificatieniveau + situeert zich binnen zelfde gebied als diploma

- VL: bij verblijf in gastentiteit: bewijs passende huisvesting

Seizoenarbeiders

Vrijwilligers 

Onderzoekers 

23
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Bevoegdheid  

Arbeidsmigratie

26

Bevoegde regio?  

25
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Procedure   

Arbeidsmigratie

28
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Arbeidsmigratie

29

Arbeidsmigratie

30

29
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Jaarlijkse informatieplicht

31

Arbeidsmigratie

32

Slotbedenkingen

- Lange doorlooptijden

- Terugkeer / afwezigheid – COVID

31

32
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Arbeidsmigratie 
Zelfstandigen

Nieuw beleid Vlaanderen sinds 2022   

33

Algemeen

33

34
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35

Beroepskaart 

Enkele cijfers - Vlaanderen 

(*) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie over het ontwerp van decreet

36

Beroepskaart - voorwaarden 

Procedure

Principe: aanvraag beroepskaart + visum D via Belgische diplomatieke 
of consulaire vertegenwoordiger

Aanvraag wordt doorgestuurd per diplomatieke tas naar BE 

Behandeling dossier beroepskaart 

Positieve beslissing: doorgestuurd naar diplomatieke of consulaire 
post – aanvraag visum D – afgifte visum D

Afgifte beroepskaart via ondernemingsloket – formaliteiten bij 
gemeente 

Indienen aanvraag beroepskaart via WSE-loket (online) 
(sinds februari 2022 / enkel mogelijk indien wettig verblijf in BE)

Behandeling dossier beroepskaart 

Aanvraag visum D (beroepskaart online beschikbaar)

Reizen naar België – formaliteiten bij gemeente 

Bestaande / oude procedure Nieuw Vlaanderen

* In bepaalde gevallen kan aanvraag vanuit België gebeuren via 
ondernemingsloket (fysiek of per post/e-mail). 
* Hernieuwing: via ondernemingsloket

* In bepaalde gevallen kan aanvraag vanuit België gebeuren  

35

36

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1744938
https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin
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37

Beroepskaart 

Oude / Bestaande regels 

✓ Meerwaarde
✓ Economisch (investeringen, jobcreatie, etc.)
✓ Sportief
✓ Cultureel
-> niet wettelijk gedefinieerd

✓ Legaal verblijf
✓ Voldoen aan reglementaire verplichtingen 

Vlaanderen 

Ruime discretionaire bevoegdheid !

- aantrekken van buitenlandse ambitieuze ondernemers en 
innovatief talent;

- meerwaarde van project voor Vlaanderen.

Doel: meer duidelijkheid + 
procedurele aanpassingen 

Toepassingsgebied Decreet   

37

38
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39

Beroepskaart 

Toepassingsgebied  

- Buitenlandse onderdaan: 

- Verwijzing naar art. 2, 6 van de Schengengrenscode, nl. (i) ieder die geen burger van de Unie of familielid van burger van de Unie die 
recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend (RL 2004/38/EG - Burgerschapsrichtlijn) en (ii) zij die rechten genieten gelijkwaardig aan burgers 
van de Unie (vb. CH). 

- Die zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent in Vlaanderen:

- Activiteit die niet onder toepassing van (i) de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers of (ii) de
wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden

Werknemers + zij die, anders dan krachtens een 
arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder 

het GEZAG van een ander persoon

Aanwijsregels? 

Vrijstellingen 

39

40

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=NL
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1999043045
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018050909&table_name=wet
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41

Beroepskaart – vrijstellingen Vlaanderen

Vrijstelling indien (i) wettig verblijf 
en (ii) prestaties beperkt tot 

maximaal 90 dagen in periode van 
180 dagen

- Gedetacheerde journalisten zonder verblijfplaats in BE in kader van hun 
beroep

- Gedetacheerde artiesten + hun gedetacheerde zelfstandige begeleiders 
(geen hoofdverblijfsplaats in BE)

- Gedetacheerde sportlui + hun gedetacheerde zelfstandige begeleiders 
(geen hoofdverblijfsplaats in BE)

ZAKENREIZIGERS

Vrijstelling indien (i) wettig verblijf 
en (ii) prestaties beperkt tot 

maximaal 90 dagen in periode van 
180 dagen

(vgl. KB 3/2/2003 “geen 3 
opeenvolgende maanden”)

- Geen hoofdverblijfplaats hebben in België 
- Voor eigen rekening of voor rekening van hun vennootschap
- Voor volgende doeleinden: 

a) het bezoeken van professionele partners;
b) het onderzoeken en ontwikkelen van professionele contacten;
c) contracten onderhandelen of afsluiten;
d) de deelname aan:

a) salons, beurzen en tentoonstellingen om er hun producten 
of diensten voor te stellen en te verkopen;

b) raden van bestuur of algemene vergaderingen van 
vennootschappen;

c) conferenties;
e) Nieuw: het organiseren of bijwonen van vergaderingen met 

getuigen en experten;
f) Nieuw: het geven of volgen van opleidingen.

42

Beroepskaart – vrijstellingen 

- Initiële assemblage (niet in bouw)
- Dringende onderhoudswerkzaamheden of dringende reparatiewerken

Vrijstelling indien (i) wettig verblijf 
en (ii) prestaties beperkt tot 

maximaal 90 dagen in periode van 
180 dagen

41

42
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Beroepskaart – vrijstellingen 

- Onbezoldigd mandaat
- Beschikt over single permit voor voltijdse tewerkstelling (enkel 

hooggeschoolde, leidinggevende of EBK)
- Taken single permit zijn voldoende onderscheiden als taak van bestuurder
- Vrijstelling beroepskaart is beperkt tot geldigheidsduur van toelating tot 

arbeid

Onbezoldigde mandaten

Wettig verblijf  

Administratieve 
vereenvoudiging ! 

Maar toch wat 
“gaps”

44

Beroepskaart – vrijstellingen 

Studenten in wettig verblijf

- Studenten die verplichte stage vervullen in het kader van studies in BE of 
EER of CH

- Studenten die verplichte stage vervullen ter vervolmaking van hun 
universitair diploma behaald in BE, EER of CH

- Stage goedgekeurd door bevoegde overheid in kader van 
ontwikkelingssamenwerking of uitwisselingsprogramma

- Advocaten (tableau of lijst van stagiairs) 

Van der Elst 

- Gevestigd zijn in EER of CH
- Tijdelijk naar België begeven om diensten te verrichten;
- Beschikken in de lidstaat van de EER of CH waar ze verblijven over een 

recht op verblijf of een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden;
- op een rechtsgeldige wijze actief als zelfstandige in de lidstaat waar ze 

verblijven en de vergunning is ten minste geldig voor de duur van de in 
België uit te voeren prestaties;

- ze beschikken over een paspoort en een verblijfsvergunning van een duur 
die minstens gelijkwaardig is met de duur van de dienstverlening om hun 
terugkeer naar hun land van oorsprong of verblijf te verzekeren.

43
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Beroepskaart – vrijstellingen 

Blijven bestaan: vrijstellingen in KB 
3 februari 2003

- Onderdaan EER : 
- Echtgenoot (wat met geregistreerde partners?);
- bloedverwanten in de nederdalende lijn of die van zijn echtgenoot, beneden 21 jaar of 

die te hunnen laste zijn;
- bloedverwanten in de opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, die te hunnen laste zijn 

(niet familie van studenten)
- de echtgenoot van de personen bedoeld in vorige twee bullet points

- Echtgenoot van een Belg:
- de bloedverwanten in de nederdalende lijn, beneden 21 jaar of ten laste van de Belg of 

zijn echtgenoot;
- de bloedverwanten in opgaande lijn ten laste van de Belg of zijn echtgenoot;
- de echtgenoot van de personen bedoeld in vorige twee bullet points;

- de vreemdelingen die gemachtigd of toegelaten zijn om voor onbeperkte tijd in België te verblijven 
of er zich te vestigen;

- de in België erkende vluchtelingen;
- de vreemdelingen die hun echtgenoot of echtgenote bijstaan of vervangen bij de uitoefening van 

hun zelfstandige beroepsactiviteit,

- Vluchtelingen uit Oekraïne (nieuw sinds 20/08/2022) 

46

Beroepskaart – vrijstellingen 

BREXIT

- Begunstigden Terugtrekkingsakkoord (M-kaart / N-kaart)

- Handelsakkoord EU / VK: verruimde vrijstelling voor:
- Zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden;
- Zakelijke bezoekers voor een kort verblijf.

- Ook andere vrijstellingen op basis van tekst van Handelsakkoord zelf

- Zie ook Gedetailleerde nota handelsakkoord van het Verenigd Koninkrijk met de 
Europese Unie op de website van Vlaanderen: 
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1635341287/Brexit_handelsakkoord_-
_oktober_2021_rlb4iu.pdf

45
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https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1635341287/Brexit_handelsakkoord_-_oktober_2021_rlb4iu.pdf
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POLLVRAAG

Mag de Mexicaanse echtgenoot (die een verblijfsvergunning heeft op basis van gezinshereniging met zijn 
Amerikaanse echtgenote-single permit holder) een activiteit als zelfstandig coach uitoefenen in België zonder 
een beroepskaart aan te vragen? De verblijfsvergunning van betrokkene vermeldt “arbeidsmarkt: onbeperkt”

Voorwaarden 

47

48
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Beroepskaart - voorwaarden

49

Voorwaarden

Voorwaarden m.b.t. activiteit

- een innovatieve, economische, culturele, artistieke of 
sportieve meerwaarde bieden voor Vlaanderen conform de 
voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 4 van dit decreet;

- economisch levensvatbaar zijn;

- geen negatieve invloed hebben op de markteconomie en de 
werkgelegenheid;

- geen bedreiging vormen voor de openbare orde en de 
veiligheid van het Belgische grondgebied;

- voldoen aan de belastingverplichtingen, de sociale wetgeving 
en, indien van toepassing, het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen en de uitvoeringsbesluiten 
ervan.

Voorwaarden m.b.t. individu

- minimaal over een kwalificatie van niveau 4 beschikken 
(anders voor innovatie);

- geen bedreiging vormen voor de openbare orde en de 
veiligheid van het Belgische grondgebied als vermeld in 
artikel 3 van de Verblijfswet;

- voldoen aan de belastingverplichtingen, de sociale wetgeving 
en, indien van toepassing, het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen en de uitvoeringsbesluiten 
ervan;

- voldoen aan de wettelijke voorschriften en reglementen in 
geval van de uitoefening van een gereglementeerd beroep;

- stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen 
hebben om te voorzien in zijn levensonderhoud of zijn gezin 

Beroepskaart Vlaanderen 
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Nieuw beleid: 3 categorieën 

Economische 
meerwaarde 

“Klassieke 
ondernemingen”

Culturele / artstieke / 
sportieve meerwaarde

Innovatieve 
meerwaarde

DOEL 
* aantrekken van buitenlandse ambitieuze ondernemers 

en innovatief talent;
* meerwaarde van project voor Vlaanderen.
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Beroepskaart

Innovatie  

✓ Meerwaarde
✓ ontwikkelt nieuwe producten, diensten of processen en zet die om in 

toegevoegde waarde; 
✓ past nieuwe of verbeterde technologieën toe op bestaande producten, diensten 

of processen
✓ Werkt samen met incubator/accelerator of andere specifieke organisatie

MB 
25 februari 2022  

Noties incubator 
en accelerator 
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Beroepskaart

Economische meerwaarde 

✓ Meerwaarde (let op startkapitaal – 18,600 EUR) (let wel: indexering op 1 januari)

✓ Banen creëren; EN
✓ Investeringen met zich meebrengen.

✓ Indien geen van de voorgaande: beoogde zelfstandige beroepsactiviteit moet 
gunstig effect hebben op het bestaande economische weefsel in Vlaanderen

invulling aan regionale economische 
strategieën

(via tool VLAIO + plannen die steden maken (ambities 
stad) + onderscheiden van activiteit)
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Beroepskaart

Sportieve meerwaarde

✓ Meerwaarde
✓Enkele voor specifieke sporttakken op Sporttakkenlijst Vlaanderen
✓Enkele bij sportclub aangesloten bij erkende sportfederatie
✓Begeleiding topsporters (+18) of sporttalenten
✓Begeleiding moet resulteren in verhoging van het sportieve niveau
✓Lesgever, trainer, coach of sportbegeleider + kwalificatie Vlaamse Trainersschool
✓Voor sporttak moeten er te weinig lesgevers beschikbaar zijn 

Culturele meerwaarde

✓ Meerwaarde
✓ de buitenlandse onderdaan werkt samen met een organisatie uit de Vlaamse 

culturele of artistieke sector of toont een toekomstige samenwerking aan;
✓ Bijzondere affiniteit met culturele of artistieke veld – CV of portfolio 

Sport Vlaanderen

Procedure 
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Procedure 

Stap 5

Stap 1

Stap 2

Stap 3

- Aanvraag via Digitaal Loket (vooralsnog niet voor alle aanvragen)  
- 140 EUR betalen + 90 EUR bij afgifte (per jaar)

- Onderzoek ontvankelijkheid 

- Goedkeuring en afgifte beroepskaart (binnen 120 dagen na 
ontvankelijkheid)

- Geen beslissing binnen termijn: BK wordt geacht te zijn toegekend 

Stap 4 - Eventuele verlenging (120 dagen) --- WSE wint advies in bij instanties 

- Eventuele bijkomende inlichtingen

Beroepskaart
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Online aanvraagprocedure 
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Beroepskaart

57

Documenten aanvraagprocedure  

- .

58

Beroepskaart 

Hernieuwing / Beroepsprocedure  

- Hernieuwing en wijziging 
- 60 dagen voor verstrijken beroepskaart
- Termijn overschreden: herkwalificatie naar 1ste aanvraag
- Geen tijdige beslissing? Activiteit mag worden voortgezet

- Informatieplicht – onderbreking of stopzetting activiteit 

- Beroepsprocedure

- Beroep bij Vlaamse Regering  
- Binnen 30 dagen na kennisgeving van weigerings-of intrekkingsbeslissing (begint te lopen 3e werkdag na verzending beslissing)
- Raadpleging experten uit verschillende beleidsdomeinen
- Niet langer procedure bij REOV
- Beoordeling potentiële meerwaarde van het project voor Vlaanderen op vlak van economie, innovatie, sport en cultuur
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Weigering / Intrekking / Sancties  

Beroepskaart

60

Weigeringsgronden

- Weigeringsgronden
- Onjuiste, vervalste, onrechtmatig verkregen gegevens of verklaringen, onrechtmatig verrichte aanpassingen;
- Voorwaarden niet vervuld;
- Opereren met belangrijkste doel om beroepskaart te verkrijgen of binnenkomst buitenlandse onderdaan te 

vergemakkelijken;
- Geen economische of maatschappelijke activiteiten uitoefenen; 
- Zich niet aan sociale of fiscaalrechtelijke verplichtingen houden;
- Faillissement of kennelijk onvermogen (incl. gerechtelijke reorganisatie).

- Mogelijkheid tot weigering
- Sanctie werd opgelegd ingevolge schending wet 30 april 1999 (vb. werknemer later werken zonde SP, geen 

kopie SP bijgehouden, etc.);
- Sanctie werd opgelegd ingevolge schending decreet 15 oktober 2021;
- Sanctie werd opgelegd ingevolge schending wet Specifieke Verblijfssituaties; 
- Sanctie ingevolge niet-aangifte gelegenheidswerknemer; 
- Als kredietwaardigheid van de aanvrager ongunstig is.  
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Beroepskaart

61

Intrekkingsgronden

- Intrekkingsgronden
- Bedrieglijke prakijken, onvolledige, onjuiste, vervalste, onrechtmatig verkregen gegevens of verklaringen, onrechtmatig 

verrichte aanpassingen;
- Voorwaarden niet vervuld;
- Opereren met belangrijkste doel om beroepskaart te verkrijgen of binnenkomst buitenlandse onderdaan te vergemakkelijken;
- Geen economische of maatschappelijke activiteiten uitoefenen; 
- Zich niet aan sociale of fiscaalrechtelijke verplichtingen houden;
- Beroepskaart uitlenen of afstaan; 
- Zich niet aan voorwaarden beroepskaart houden; 
- Andere activiteit dan waarvoor beroepskaart werd afgeleverd; 
- Verblijfvergunning wordt niet verleend;

- Faillissement of kennelijk onvermogen (incl. gerechtelijke reorganisatie).

- Mogelijkheid tot intrekking
- Strafrechtelijke veroordeling in kracht van gewijsde gegaan die al dan niet verband met de zelfstandige beroepsactiviteit; 
- Na bepaalde sancties (cfr. weigeringsgronden); 
- Indien de zelfstandige beroepsactiviteit wordt onderbroken of stopgezet. 

Beroepskaart
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Intrekkingsgronden

- Wat bij weigering of intrekking?

- Wachttijd 1 jaar (oude procedure: 2 jaar)
- Tenzij nieuw, gemotiveerd element (bij weigering)

- Nieuw is dat administratie nu zelf kan intrekken (niet langer beslissing REOV vereist)
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Beroepskaart

63

Sancties

- Gevangenisstraf - zes maanden tot drie jaar en/of strafrechtelijke geldboete van 2000 tot 20,000 EUR (legaal verblijf, maar…)
Administratieve geldboete van 500 tot 5,000 EUR

- Werken zonder beroepskaart; 
- Werken zonder grenzen of voorwaarden beroepskaart te respecteren; 
- Werken terwijl staking van bedrijvigheid of sluiting van de zaak werd besloten. );

- Gevangenisstraf - zes maanden tot drie jaar en/of strafrechtelijke geldboete van 4800 tot 48,000 EUR
Administratieve geldboete van 1,800 EUR tot 18,000 EUR

- zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent zonder toegelaten of gemachtigd tot verblijf (= illegaal);
- beroepskaart onrechtmatig verkregen of in bezit;
- eenieder die onjuiste of onvolledige verklaringen heeft afgelegd of onjuiste documenten heeft bezorgd, om een 

beroepskaart ten onrechte te verkrijgen of te doen verkrijgen, te behouden of te doen behouden (let op mandataris! );
- of in zijn bezit heeft;
- eenieder die nalaat of weigert bepaalde informatie te verstrekken

Verdubbeling indien herhaling binnen 5 jaar 
Beroepsverbod (1 maand tot 3 jaar) + volledige of gedeeltelijke sluiting (1 maand tot 3 jaar)

Rechtspersoon hoofdelijk 
gehouden tot betaling 

administratieve geldboete 
opgelegd aan werkend vennoot of 

mandataris

Denkkader internationale tewerkstelling
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Arbeidsrecht

Sociale zekerheid

Tax

Compliance

Arbeidsmigratie
Mag de 

werknemer/zelfstandige 
werken en verblijven? 

Waar sociale zekerheid 
betalen? 

Welke loon- en 
arbeidsvoorwaarden 

toepassen ?

Waar belasting 
betalen? 

Welke bijkomende 
formaliteiten? 
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Indien vragen – aarzel niet
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Dries Faingnaert
Advocaat - Vennoot

dries.faingnaert@arcadelaw.be
+32 498 45 90 50

www.arcadelaw.be

Martijn Baert 
Advocaat - Vennoot

martijn.baert@arcadelaw.be
+32 498 14 65 81

www.arcadelaw.be

info@arcadelaw.be
Visverkopersstraat 13 I 1000 Brussel 

+32 498 45 90 50 of +32 498 14 65 81
www.arcadelaw.be 
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