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Leden van de stuurgroep ‘Servicepunt Fruit’  

 

 

Stadsbestuur Sint-Truiden: burgemeester Veerle HEEREN 
 schepen voor Landbouw en Fruitteelt Hilde VAUTMANS 
 mevrouw Annemarie  DE GEYTER - secretaris van de stuurgroep 
 mevrouw Annemie CUYLAERTS, tewerkstellingsambtenaar 
           mevrouw Dominique BEIRINCKX, diensthoofd lokale economie 
                             dhr James MOUSSEAU, contactpersoon Fruit, dienst lokale economie 
 
Gemeentebestuur Borgloon: burgemeester Danny DENEUKER 
  
 
VDAB – Limburg: de heer Johnny WIJNEN, regiomanager Limburg-West  
                                                     voorzitter van de stuurgroep 

mevrouw  Marlène REGGERS, dienst arbeidsmarktregie 
de  teamleider van Werkwinkel Sint-Truiden 

 
 
ABVV – Limburg: mevrouw  Edith HOUBRECHTS 
 
ACV – Limburg: de heer Johan NELISSEN 
 
ACLVB – Limburg: mevrouw Carole DREESSEN 
 
 
Boerenbond: mevrouw  Leen JOLLING 
 
B.F.O.: de heer Jozef ODEURS 
 
 
Veiling Haspengouw: voorzitter Raad van Beheer, de heer Luc BELS 
 
 
Veiling BelOrta:  voorzitter Raad van Beheer, de heer Leo BASTAENS 
                                                      ondervoorzitter, de heer Johan CRETEN 
                                                      ondervoorzitter, de heer Danny RASKIN 
 
 
B.F.V.: voorzitter Raad van Beheer, de heer Eric CHAMPAGNE 
 
 
L.T.V.: voorzitter Raad van Beheer, de heer J. JANSSENS 
 

 
Redactieteam:  VDAB, RVA, Dienst Vreemdelingenzaken Stad Sint-Truiden, Boerenbond  
Bronnen: Boer & Tuinder, Sociaal Fonds voor Tuinbouw, RVA, VDAB, werk.be
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NUTTIGE ADRESSEN 
VDAB – SERVICEPUNT FRUIT:    WERKWINKEL, Nijverheidslaan 1 - 3800 Sint-Truiden  
                                                        tel: 011 48 03 10 - fax: 011 48 03 11 
                                                        e-mail: fruitcel@vdab.be 
 
VDAB – VACATURES :   bij iedere Werkwinkel    
                                          of  VDAB-servicelijn 0800 30 700     
                                          of  vacatures@vdab.be 
                                                                                                            www.fruitcel.be of www.vdab.be/seizoenarbeid 
VDAB directie: 

• Thonissenlaan 47 - 3500 Hasselt   tel: 011 26 06 00 - fax: 011 26 06 66 
• Diestsepoort 6/63 - 3000 Leuven   tel: 016 29 86 00 - fax: 016 22 91 97 
 

 
 
DIMONA: handleiding gelegenheidsarbeid: www.sociale-zekerheid.be (op startpagina ondernemingen) 
 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN  SOCIAAL  OVERLEG: 
 
           TOEZICHT OP SOCIALE WETTEN :  in Limburg: 

• TSW – Voorstraat 43 - 3500 Hasselt tel: 011 35 08 80 - fax 011 35 08 98      tsw.limburg@werk.belgie.be 
• TSW - Philipssite 3A bus 8 – 3001 Heverlee    016 31 88 00 - fax 016 31 88 10 tsw.leuven@werk.belgie.be  

 
           TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET WERK:     Directie Limburg + Vlaams-Brabant 
               Koning Albertstraat 16B, 3290 DIEST, tel. 013 35 90 50 – fax 013 35 90 89 
               tww.limburg.vlaamsbrabant@werk.belgie.be     Website: www.werk.belgie.be 
 
                      HANDLEIDING DIMONA  gelegenheidsarbeid  ::  www.sociale-zekerheid.be: ( startpagina voor ondernemingen) 
  
 
 
WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VOOR HET TUINBOUWBEDRIJF : 
                                   Diestsevest 32 bus 6a, 3000 Leuven      tel: 016 24 70 70 - fax: 016 24 70 79        
                                                                                       secr@hortifonds.be                                                                                                                www.fonds-tuinbouw.be 
 
 
MIGRATIEDIENSTEN:                                                                                                                                www.werk.be  
       
       - Dienst Economische Migratie Provincie Limburg:  

                             Koningin Astridlaan 50 bus 6 – 3500 Hasselt 
                             tel: 011 74 27 00 - fax: 011 74 27 09  arbeidskaart.hasselt@vlaanderen.be 
                                 Bezoekuren Hasselt: dagelijks van 9u tot 12u  
                             
     - Dienst Economische Migratie Provincie Vlaams-Brabant (tevens centrale dienst) 
                                 Koning Albert II-laan 35 bus 20 – 1030 Brussel 
                                           tel: 02 553 39 42 - fax: 02 553 44 22        arbeidskaart@vlaanderen.be 
 
DIENST VREEMDELINGENZAKEN bij  Stad St-Truiden: 
            Tatia Dehairs   tel: 011 70 14 32    Valerie Schoofs - tel: 011 70 14 30 
                 info.vreemdelingen@sint-truiden.be 
                  of de dienst Vreemdelingenzaken in uw gemeente 
 
 
RVA:                                                                   

• Hondsstraat 25 bus 1 - 3700 Tongeren  tel: 012 44 07 30 - fax: 012 23 00 31 
• Bampslaan 23 - 3500 Hasselt  tel: 011 26 01 10 - fax: 011 26 01 15 
• Kolonel Begaultlaan 1A bus 21 3012 Leuven tel: 016 30 88 50 - fax: 016 29 04 29 

                                                                                                                                                              www.rva.be  
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11..    HET SERVICEPUNT FRUIT  
                                                                      “DE FRUITCEL”  

  
  

 Het Servicepunt Fruit stemt vraag en aanbod in de fruitteelt op elkaar af.  
Het werd onder de naam ‘FRUITCEL’ in 1995 opgericht door VDAB, de Vlaamse Gemeenschap, de 
fruitsector, de gemeentebesturen van de fruitstreek in Zuid-Limburg en de sociale partners.  
Er was nood aan een specifiek initiatief opdat de fruittelers tijdens de plukperiodes op een vlotte en 
correcte wijze voldoende seizoenarbeiders zouden kunnen tewerkstellen. 
 

 Om deze opdracht uit te voeren is het Servicepunt Fruit gehuisvest in de Werkwinkel van Sint-
Truiden, maar het werkt nauw samen met al de Werkwinkels uit de Limburgse en Oost-Brabantse 
fruitstreek. 
 

 De naam Fruitcel veranderde in 2013 in ‘Servicepunt Fruit’. Dit past binnen het nieuwe werkmodel 
van de VDAB, die haar dienstverlening organiseert volgens sectorale clusters.  ‘Servicepunten’ zijn 
in diverse sectoren het aanspreekpunt voor zowel werkgevers, werkzoekenden als 
arbeidsmarktpartners. 
 

 Het Servicepunt Fruit heeft drie concrete taken: 
• Het sensibiliseert en informeert werkzoekenden die aan de slag willen als seizoenarbeider in 

de land- en tuinbouw. 
• Het verspreidt vacatures voor seizoenjobs in de land- en tuinbouw en brengt werkgevers in 

contact met geschikte seizoenarbeiders. 
••  Het speelt een rol als kenniscentrum door deze brochure rond seizoenarbeid te publiceren.  
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2. HOE KAN DE VDAB HELPEN OM SEIZOENARBEIDERS TE VI NDEN? 
 
 

I.              WELKE WERKGEVERS kunnen van de regeling “seizoenarbeid” gebruik maken?  

 
Alle werkgevers die vallen onder de paritaire comités  144 of 145:  

 landbouw (144),  
 sierteelt (145.01)  
 boomkwekerijen (145.03)  
 fruitteelt en druiventeelt, sorteerbedrijven (145.05),  
 groenteteelt (145.06) 
 champignonteelt (145.07). 

 
Aanleg van parken en tuinen (145.04) is echter uitgesloten. 
 
 

II.               SEIZOENARBEIDERS ZOEKEN VIA DE VDAB     

 
1. KANDIDATEN 
 
De Werkwinkels van de fruitstreek promoten de tewerkstellingskansen in de fruitteelt bij de werkzoekenden 
via informatie, folders, uitleg in gesprekken en infosessies. Kandidaten kunnen hun beroepsvoorkeur 
registreren in hun dossier als medewerker in de fruitteelt, tuinbouwarbeider, boomkweker, tuinbouwer of 
landbouwarbeider  
Alle andere kandidaten voor seizoenarbeid kunnen zich inschrijven bij het Servicepunt Fruit, bij een 
Werkwinkel of via www.vdab.be (werknemers, huisvrouwen, studenten, gepensioneerden, kortom iedereen 
die in België legaal mag werken). Het Servicepunt Fruit voert hiervoor de nodige promotieacties. 
 

2. VACATURES 

 De werkgevers melden hun vacatures, naar keuze: 
 

 bij het Servicepunt Fruit 
 bij de Lokale Werkwinkel (zie www.werkwinkel.be) 
 door een vacaturemeldingsformulier  in te dienen (downloaden) via www.fruitcel.be 

 
Het vacaturemeldingsformulier vermeldt alle gegevens over:  

 omschrijving van de job 
 duur en periode van de tewerkstelling 
 vereisten 
 loon 
 arbeidsomstandigheden 
 sollicitatieprocedure 

 
Deze gegevens maken het mogelijk om snel geschikte kandidaten te vinden. U kiest het 
vacaturemeldingsformulier voor seizoenarbeid of voor vaste tewerkstelling. 
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Als u vacatures voor seizoenarbeid aan de VDAB doorgeeft, helpen wij om geschikte kandidaten te vinden. 

 We publiceren de vacature in de jobdatabank op www.vdab.be. 
 

 Kiest u bij het publiceren van de vacature voor de optie ‘Ik wil dat VDAB me helpt om 
een geschikte kandidaat te vinden’, dan zoeken we actief naar werkzoekenden die voldoen aan de 
voorwaarden in uw vacature en brengen hen met u in contact. 

 
Een consulent volgt het verloop van de vacature op: hij/zij contacteert u om de stand van zaken te 
bespreken: zijn er voldoende kandidaten of moeten er extra acties voorzien worden? 
 

 We geven uw vacature door aan Eures, het netwerk van Europese publieke 
tewerkstellingsdiensten: dan kunnen ook kandidaten uit andere lidstaten solliciteren. 
 

 We promoten via Forem, Actiris en Eures Maas Rijn deze vacatures ook aan werkzoekenden in 
Wallonië, Brussel en de grensstreek 
 

 Onze lokale jobkranten sturen we naar universiteiten en hogescholen, OCMW's, PWA's en 
partners van VDAB 
 

 Op vraag van werkgevers organiseren we jobdatings voor werkzoekenden. Dergelijke Jobdating 
maken we bekend via de VDAB-agenda 

    

 

III.     PWA  IN LAND- EN TUINBOUW 

 
Wie mag werken via PWA ? 
 
Voorwaarden voor personen < 45 jaar  
 
Om in het PWA te mogen werken moet men uitkeringsgerechtigd volledig werkloos (UVW) zijn en: 

 ofwel sinds minstens 2 jaar werkloosheidsuitkeringen ontvangen 
 ofwel in de 36 maanden voorafgaand aan de inschrijving in het PWA gedurende 

 minstens 24 maanden werkloosheidsuitkeringen genoten hebben. 
 
Er zijn periodes die met uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid worden gelijkgesteld. 
 
Voorwaarden voor personen ≥ 45 jaar 
 
Om in het PWA te mogen werken moet men uitkeringsgerechtigd volledig werkloos (UVW) zijn en: 

 ofwel 6 maanden werkloosheidsuitkeringen genieten; 
 ofwel in de 36 maanden voorafgaand aan de inschrijving in het PWA gedurende 

 minstens 24 maanden werkloosheiduitkeringen genoten hebben. 
 
Er zijn periodes die met uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid worden gelijkgesteld. 
 
Voorwaarden voor OCMW-cliënten 
 
Wie ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende en daarenboven het leefloon geniet of recht heeft op 
financiële sociale bijstand van het OCMW, mag eveneens in het PWA-stelsel werken. Een 
werkloosheidsperiode is hier niet vereist. 
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PWA-regeling voor land- en tuinbouwsector 
 
Toegelaten activiteiten:  
Activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de ondernemingen die vallen onder het PC van het 
tuinbouwbedrijf.  
Uitzondering: activiteiten in het kader van de champignonteelt en het aanplanten en aanleggen van parken 
en tuinen zijn niet toegelaten.  
De activiteiten moeten worden uitgevoerd op een manier die niet indruist tegen de algemene 
beschermingswetten betreffende de arbeidsduur, nachtarbeid… 
 
Maximum aantal uren:  
In de land- en tuinbouwsector mag een PWA-werknemer maximum 150 uren per kalendermaand presteren, 
en dit voor zover de jaarlijkse limiet van 630 uren gerespecteerd wordt.   
 
Piekdagen en gelegenheidsformulier (plukkaart) 
De in het PWA-stelsel gewerkte dagen tellen niet mee in de berekening van de piekdagen (dus geen verlies 
van piekdagen). PWA-werknemers kunnen na deze tewerkstelling overschakelen op een 
gelegenheidsformulier (plukkaart). De combinatie van PWA en gelegenheidsformulier mag binnen dezelfde 
maand, maar niet op dezelfde dag. 
 
Kostprijs  
Een PWA-cheque kost voor de land- en tuinbouw € 6,20 per uur (vastgelegd bij KB). Deze vergoeding is 
fiscaal aftrekbaar. De werkgever moet zich vooraf inschrijven bij het PWA van de gemeente waar de 
activiteit wordt uitgevoerd (prijs max.  € 7,45/jaar) 
 
Voordeel voor de PWA-werknemer  
De PWA-werknemer krijgt per cheque  €  4,10 bovenop zijn uitkering, die hij volledig houdt. 
 
Administratie  

 De fruitteler bestelt PWA-cheques op naam bij Edenred, door het vereiste bedrag over te schrijven 
op een van de volgende  rekeningnummers : 
Vanaf 1 februari 2015 kunt u voor de bestelling van uw PWA-cheques een van de 5 aangeboden 
bankrekeningen kiezen: 
 

Bank  BIC Rekeningnummer  

BELFIUS GKCCBEBB BE52 0965 1402 1209 

KBC KREDBEBB BE11 7310 2814 7048 

CBC CREGBEBB BE51 7320 2872 2862 

BNP GEBABEBB BE03 0016 8431 6484 

ING  BBRUBEBB BE87 3631 1281 6494 
Als u uw eigen bank kiest, wint u 1 dag op de leveringstermijn. Werk uw persoonlijke gegevens dus bij via uw 
Persoonlijke Webruimte. Edenred bezorgt u dan automatisch het rekeningnummer van dezelfde bank als de uwe. 

 
U bestelt minstens 10 cheques (62 euro). In de mededeling vermeldt u enkel het PWA-
toelatingsnummer dat u vindt op  het PWA-gebruikersformulier 1B. 

 Per begonnen uur overhandigt de fruitteler aan elke plukker één PWA-cheque. 
 De PWA-werknemer houdt een prestatieformulier bij, en vermeldt daar vooraf ieder te werken uur   
 U hoeft geen Dimona-aangifte te verrichten. 

  
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de PW A-beambte in uw gemeente  
of via www.pwa-cheque-rva.be  
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IV.               PERSONEEL ZOEKEN BUITEN VLAANDEREN 

 
Over de administratieve formaliteiten vindt u alle informatie verder in deze brochure. 
Let op het onderscheid tussen:  

 onderdanen van lidstaten van de Europese Economische Ruimte. 
 onderdanen van Kroatië   
 werknemers die vrijgesteld zijn van een arbeidskaart of arbeidsvergunning. 
 werknemers voor wie de tewerkstelling afhankelijk is van het bezit van een  

 arbeidskaart C: deze werknemers moeten de aanvraag voor hun arbeidskaart zelf  
indienen via het regionaal kantoor van de migratiedienst.  

 
              De werkgever kan ook zelf adverteren en aanwerven uit eigen kennissenkring 
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3. VASTE AANWERVING MET  LOONKOSTVERMINDERING  
  

Een vaste werknemer aanwerven kost vaak minder dan je denkt. Bij vaste aanwerving bestaan er heel 
wat maatregelen om de loonkost te verlagen, vooral wanneer de werknemer behoort tot de 
kansengroepen. Sociale secretariaten kunnen u hierover informeren, of u kunt terecht bij VDAB, RVA, 
www.aandeslag.be 

 
FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID 

De Fondsen voor Bestaanszekerheid in de land- en tuinbouw hebben een aantal verplichtingen van 
de werkgever overgenomen: zie www.fonds-tuinbouw.be 
 
• een tewerkstellingspremie uitbetaald door het WSF Tuinbouw of het WSF Landbouw.  
• Voorwaarden: de werknemer behoort tot de kansengroepen.  

Kansengroepen of risicogroepen zijn: langdurig werklozen, kortgeschoolden, personen met een 
beperking, deeltijds leerplichtigen, herintreders, allochtonen, en leefloongerechtigden.  
De werknemer moet worden aangeworven met een contract voor onbepaalde duur.  

• Het bedrag:  
- in de landbouw 180 euro per volledig gewerkte maand x de eerste 12 maanden   
- in de tuinbouw: 220 euro per volledig gewerkte maand x de eerste 12 maanden   

• Deze premie is cumuleerbaar met de voordelen van andere tewerkstellingsmaatregelen. 
• Aanvraag met volledig dossier bij secr@agrofonds.be of secr@hortifonds.be  of 016/286361 
• De eindejaarspremie wordt door het Fonds uitbetaald ipv door de werkgever 
• De aanvullende vergoeding bij SWT wordt betaald door het Fonds 
• De vorming voor reguliere werknemers in de land- en tuinbouw is volledig gratis (incl loonkost) 
• Het Fonds komt voor een groot deel tussen in de kosten voor outplacementbegeleiding bij ontslag 

van werknemers van meer dan 45 jaar 
 

   STRUCTURELE LASTENVERMINDERING 
       Vraag info bij uw sociaal secretariaat 

• Basisvermindering 
• Algemene fiscale lastenvermindering 
• RSZ-vermindering voor lage lonen 

 
SOCIALEBIJDRAGEVERMINDERING VOOR DE EERSTE VIJF WERKNEMERS 
 
• Deze bijdragevermindering komt bovenop de structurele lastenvermindering 
• De betrokken werknemers moeten aan geen bijzondere voorwaarden voldoen 
• De werkgever kan iedere kwartaal kiezen voor welke werknemers hij welke vermindering toepast 
• Het aantal seizoenarbeiders in het bedrijf speelt geen rol 

 
 

Voordelen  Periode 1 Periode 2 Periode 3 

werknemer 
Voordeel  

per kwartaal 
 

Aantal  
kwartalen 

Voordeel  
per kwartaal 

Aantal 
kwartalen 

voordeel per 
kwartaal 

Aantal  
kwartalen 

1ste € 1550 5 € 1050 4 € 450 4 

 Extra: tussenkomst in kosten van erkend sociaal secretariaat 

2de € 1050 5 € 450 8   

3de € 1050 5 € 450 4   

4de € 1000 5 € 400 4   

5de € 1000 5 € 400 4   
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4. SEIZOENARBEID 
 

I.  AANTAL DAGEN SEIZOENARBEID + UURLONEN 

 
 Een werknemer mag enkel als seizoen- of gelegenheidsarbeider worden tewerkgesteld indien hij  

reeds meer dan 180 dagen niet meer in dienst was als reguliere werknemer bij een werkgever die 
behoort tot de land- en tuinbouwsector. 

 De werkgever in de tuinbouw beschikt over een onbeperkt aantal dagen om personeel als 
seizoenarbeiders te werk te stellen. In de champignonteelt is er wel een beperking: werkgevers 
kunnen maar binnen een periode van 156 dagen gebruik maken van deze regeling.  

 De werknemer moet geen sociale zekerheidsbijdrage betalen. 

 De RSZ-bijdrage van de werkgever wordt berekend op een forfaitair dagloon, dat bedraagt nu 
 € 7,11 per dag per werknemer. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.  

 De werknemers mogen maximum 65 dagen per jaar seizoenarbeid verrichten.. 

 In de landbouwbedrijven bedraagt het maximum aantal 30 dagen 

 Uitzondering: bij witlooftelers kunnen seizoenarbeiders 100 dagen seizoenarbeid verrichten: 65 
dagen + 35 extra dagen. Het RSZ-tarief voor de werkgever is hoger tijdens die extra dagen:         
€ 8,91. 

 In de champignonteelt mag de werknemer eveneens 65 + 35 = 100 dagen seizoenarbeid 
verrichten. Deze 100 dagen moeten liggen binnen een periode van intensieve activiteit; deze 
periode duurt maximum 156 dagen, tenzij afwijking wordt toegestaan door het Paritair Comité 

 Ook het minimumuurloon wordt jaarlijks geïndexeerd. Zie tabel. 

 In fruitteelt, fruitsorteerbedrijven, en boomkwekerijen kunnen vaste werknemers aanspraak 
maken op het loon voor de volledige arbeidsdag ten laste van de werkgever en obv het 
uurrooster wanneer de weersomstandigheden hem verhinderen om het werk aan te vatten of 
verder te zetten. 

 

ACTIVITEIT Par.comité 
Uurloon 
reguliere 

arbeid 

Uurloon 
seizoenarbeid 2014 RSZ-bijdrage/dag 

Fruitteelt (incl druiven) 145.05 9,82 8,51 7,13 

Fruitsorteerbedrijven 145.05 9,76 8,51 7,13 
Groententeelt en 

glasbouw 
uitz: witloofteelt 

145.06 9,50 
8,51 

65 dagen + 
35 dagen 

7,11 
7,11 (eerste 65 dagen) 

8,89 (volgende 35 dagen) 
Glastuinbouw   8,09  

Champignon - en 
truffelteelt 145.07 9,20 9,20 (beperkt tot 156d) 8,91 

Boomkwekerijen 145.03 11,51 10,42  

Bosboomkwekerijen 145.03 11,42 10,35  

Bloementeelt 145.01 10,21 9,32 6,36 

Landbouw  9,14 8,70 6,90 
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II. EINDEJAARSPREMIE   /    BETAALDE FEESTDAGEN / UITZENDKRACHTEN 
 
EINDEJAARSPREMIE:  
 
Het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf betaalt de eindejaarspremie aan de arbeiders uit 
de sector (werkgevers met RSZ-code 194). 
Als referteperiode voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie geldt de periode vanaf 1 juli 
van het vorige jaar tot en met 30 juni van het jaar waarin de premie wordt betaald. 
Voorwaarden:  

- De seizoen- en gelegenheidsarbeiders die tijdens de referteperiode minstens 50 dagen presteerden, 
hebben recht op een eindejaarspremie ten bedrage van  € 190.   

- Tijdens de maand juli krijgen de werknemers een brief met antwoordstrook. Het is van belang het 
thuisadres + het rekeningnummer correct door te geven. 
 

De reguliere arbeiders ontvangen als eindejaarspremie een bepaald percentage van het loon dat ze tijdens 
de referteperiode verdiend hebben. Dit percentage is afhankelijk van de deelsector (NACE-code) waarin de 
werkgever actief is. Het bedrag van de eindejaarspremie zal van dezelfde grootte zijn als de premie die met 
de huidige berekeningswijze wordt bekomen. 
Seizoenarbeiders die via een uitzendkantoor hebben gewerkt in de tuinbouw, hebben geen recht op een 
eindejaarspremie vanwege het WSF 
 
Seizoenarbeiders die ten minste 30 dagen presteren per kalenderjaar, krijgen een belastbare 
getrouwheidspremie van € 0,50 per gewerkte dag. Eveneens van het Waarborg en Sociaal Fonds 
 
BETAALDE FEESTDAGEN:   
 
 Voor seizoenwerknemers moeten we een onderscheid maken tussen twee zaken: 

 effectieve arbeid die op een feestdag verricht is en 
 de betaling van feestdagen na het einde van de tewerkstelling (de zogenaamde dertigdagenregel). 

Bij ononderbroken activiteit van minder dan 14 dagen: geen recht op uitbetaling van feestdagen 
Na ononderbroken activiteit gedurende 15 tot 30/31 dagen: recht op betaling van één feestdag indien deze 
valt binnen de 14 (kalender)dagen na einde contract. 
Na ononderbroken activiteit van méér dan 1 maand: recht op betaling van elke feestdag die valt binnen 30 
(kalender)dagen na einde contract. 
Belangrijk is dat je nagaat of de activiteit ononderbroken was. Dit hangt af van wat er in het 
arbeidsreglement staat over het arbeidsregime. 
 
UITZENDKRACHTEN IN DE SEIZOENARBEID: 
 
 1. Interim en gelegenheidsarbeid: 
     Een werknemer kan in de seizoenarbeid eveneens aan de slag als uitzendkracht. 
     De wetgeving over seizoenarbeid is volledig van toepassing op de uitzendkracht 
     indien de onderneming waar de uitzendkracht wordt tewerkgesteld ressorteert onder het  
     paritair comité voor het tuinbouwbedrijf, behalve bij ‘aanleg en onderhoud van parken en tuinen’. 
 2. Het aantal dagen interim als seizoenarbeider 
     Het maximum aantal dagen seizoenarbeid komt op 65 dagen. 
     In de witloof- en champignonteelt is een uitbreiding voorzien met 35 dagen seizoenarbeid 
     per kalenderjaar, maar hierin kan geen uitzendkracht  tewerk gesteld worden. 
3. Wie is de werkgever 
    Niet de tuinder is de werkgever, maar wel het uitzendkantoor. 
    Het interimkantoor moet het gelegenheidsformulier opmaken bij een eerste tewerkstelling in de 
    sector. Alleen  de in België erkende, uitzendkantoren kunnen een gelegenheidsformulier bij het 
    Waarborgfonds bestellen. 
    Ook de dimona-aangifte is de verantwoordelijkheid van het interimkantoor 
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III.  BELASTINGEN 

 
Op het loon van de seizoenarbeider wordt een bedrijfsvoorheffing van 11,11 % ingehouden bij een volledige 
belastingsaangifte (niet bij een forfaitaire aangifte). 
       
 

IV.  DIMONA-AANGIFTE 

 
Verplichte aangifte: zie de onderrichtingen van de RSZ (www.sociale-zekerheid.be) 
 
De land- en tuinbouwsector werkt met dagcontracten: dat betekent dat elke arbeidsovereenkomst elke 
morgen opnieuw start en elke avond eindigt. Daarom moet er elke dag een Dimona-aangifte gebeuren en 
een gelegenheidsformulier worden bijgehouden. Het ontbreken van een Dimona-aangifte kan zware 
gevolgen hebben: de werknemer wordt beschouwd als reguliere (vaste) werknemer met een RSZ-bijdrage 
die daar bij hoort, en met een solidariteitsbijdrage; bovendien kunnen er strafrechtelijke gevolgen zijn.  
Om problemen te vermijden zijn er handige tools ontwikkeld 
 
Teller in Dimona: bij elke Dimona-aangifte verschijnt op het scherm een melding of de betrokken 
seizoenwerknemer al dan niet al gewerkt heeft als seizoenarbeider sedert 1 januari van het kalenderjaar. 
Bij aangifte via Multi Dimona (zie www.socialsecurity.be) of via de mobiele app (www.dimonamobile.be) 
verschijnt een scherm dat met ‘ja’ of ‘nee’ aangeeft of de betrokken werknemer reeds als seizoenarbeider 
heeft gewerkt. Dit is vooral van nut bij de aangifte van een nieuwe werknemer. Indien ‘ja’ verschijnt, dan 
moet deze reeds een gelegenheidsformulier in bezit hebben en voorleggen.  Hetzelfde geldt voor de  
interimkantoren wanneer zij seizoenwerknemers tewerkstellen in land- en tuinbouw. 
 
De werkgever kan het gepresteerde aantal dagen seizoenarbeid aanvragen per post, fax of mail bij het 
Sociaal Fonds voor Land- en Tuinbouw.(secr@hortifonds.be of secr@agrofonds.be).  Schriftelijke 
toestemming van de seizoenarbeider is vereist, samen met een kopie van zijn identiteitskaart. Dergelijke 
opvraging mag alleen door de werkgever die in het lopende jaar voor de betrokken werknemer reeds een 
Dimona aangaf.   
 
Het Dimona-bisnummer is noodzakelijk om personeel, dat niet beschikt over een rijksregisternummer, 
elektronisch aan te geven en kan verkregen worden in de gemeente van verblijf van de seizoenarbeider 
(samen met bijlage 3 ter). Door de Dimona-teller  kan voorkomen worden dat illegale werknemers die ten 
onrechte een bestaand rijksregisternummer of INSZ-nummer voorwenden, in het systeem worden 
aangenomen.  
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5. BIJ TE HOUDEN DOCUMENTEN  
 

I.  HET RSZ-NUMMER 

 
Vooraleer werknemers kunnen tewerkgesteld worden, dient de werkgever te beschikken over een  
RSZ-nummer. 

 
 

II.  GELEGENHEIDSFORMULIER  (DE PLUKKAART) 

 
Om als seizoenarbeider te kunnen werken moeten de werknemers in het bezit zijn van een ingevuld 
gelegenheidsformulier. Dit gelegenheidsformulier wordt hen afgeleverd door de eerste werkgever. 
De werkgever vraagt de gelegenheidsformulieren aan bij het Waarborg- en Sociaal Fonds.  Kostprijs per 
gelegenheidsformulier: € 3 te storten op rekeningnummer  
BE 83-7390-0133-0315, BIC KREDBEBB (tuinbouw) 
BE 95-7390-0127-6458, BIC KREDBEBB (landbouw) 
 met vermelding van het gewenste aantal, het actieve RSZ-nummer en het jaartal. 
Zie info op http://www.fonds-tuinbouw.be/ 
 
Het gelegenheidsformulier laat de werknemer toe om gedurende 65 dagen als seizoenarbeider te werken. 
Een werknemer mag slechts 1 gelegenheidsformulier per kalenderjaar gebruiken. De werkgever zendt het 
voorblad van dit gelegenheidsformulier onmiddellijk terug naar het Waarborg- en Sociaal Fonds. 
Na het seizoen dient de werknemer of de werkgever het gelegenheidsformulier terug te bezorgen aan het 
Waarborg en Sociaal Fonds vóór 31 januari van het volgende jaar. 
 
De werknemer vult zelf elke morgen het formulier in; de werkgever moet 1 keer per week een parafering 
aanbrengen naast de vermeldingen die de werknemer aanbracht op het gelegenheidsformulier.   
Bij het formulier zit een instructie voor de werknemer in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Pools. 
 
 

III.  DE INDIVIDUELE REKENING 

 
Bevat een aantal verplichte vermeldingen betreffende de werkgever, de persoon en het statuut van de  
werknemer, de prestaties en alle elementen van het loon. 

 
 

IV.  DE LOONBON OF KWITANTIE 

 
De loonbon dient als ontvangstbewijs voor het ontvangen bedrag bij betaling in de hand; bij overschrijving 
van het loon is dit niet nodig. Dit ontvangstbewijs is opgesteld in een taal die de werknemer begrijpt; hij 
tekent het voor akkoord en ontvangst. 
 
 

V.  HET ARBEIDSREGLEMENT 

 
 Verkrijgbaar voor € 4 bij het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Tuinbouw 
 Bevat het minimum aantal verplichte vermeldingen betreffende de in de onderneming geldende 

      regels, onder meer de uurroosters, de plaats, dag en wijze van betaling van het loon, enz.  
 In 2-voud opmaken: 1 ex. opsturen, samen met klachtenregister, naar Toezicht op de Sociale  

Wetten (eenmalig, tenzij er iets veranderd is), 1 ex. ter beschikking stellen van de werknemer. 
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VI.  HET STUDENTENCONTRACT  (zie ook punt 5.A. III) 

 
Een student moet altijd een schriftelijk contract ontvangen.  Dit moet in 2-voud opgemaakt worden: 
 

 1 ex. voor de student 
 1 ex. voor de werkgever (5 jaar bewaren) 

Aangifte via DIMONA. 
Student@work - 50days is een onlinetoepassing waarmee studenten kunnen checken hoeveel dagen zij 
nog kunnen werken tegen verminderde sociale bijdragen.  
Voor meer informatie: “Nuttige adressen” vooraan in  deze brochure.  
 

Extra:     WELZIJN EN VEILIGHEID 
 
 
-  Netbeheerder ELIA  adviseert veiligheidsmaatregelen bij werk in de buurt van  hoogspanningkabels. 
   Men dient te allen tijde een afstand te bewaren van  3,70 meter voor een 70kV hoogspanningslijn,  
   en 4,50 meter voor een 150kV hoogspanningslijn. Zie  www.elia.be   
- informatie over de verplichtingen inzake welzijn op het werk, medische onderzoeken  
   en aansluiting bij een EDPB (preventiedienst):  
  bij dienst ‘Toezicht Op Het Welzijn Op Het Werk ‘  adres zie pagina 3      
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6. WIE MAG ALS SEIZOENARBEIDER WERKEN? 
 
Opgelet : Men mag pas als seizoenarbeider werken als ten minste 180 kalenderdagen niet met een gewone 
arbeidsovereenkomst in de tuinbouwsector heeft gewerkt. 
 

A. BELGISCHE SEIZOENARBEIDERS 
 

I.  FAMILIE 

 
Familieleden die gratis en occasioneel meehelpen in het bedrijf, moeten niet opgenomen worden in de 
sociale documenten en voor hen hoeft ook geen RSZ betaald te worden. 
 
Dit geldt echter enkel voor  familieleden in de 1° en 2° graad: 

 eerste graad = (schoon)vader, (schoon)moeder, (schoon)zoon, (schoon)dochter. 
 tweede graad = (schoon)grootvader, (schoon)grootmoeder, (schoon)kleinzoon, 

(schoon)kleindochter, (schoon)broer, (schoon)zus 
 

Dit geldt niet voor : ooms en tantes (= derde graad), nichten en neven (= vierde graad), enz. 
 

Vanzelfsprekend bedoelen we hier enkel de spontane hulp zonder loon. Alleen familieleden die op geen 
enkele manier een vervangingsinkomen ontvangen, komen voor deze regeling in aanmerking. 
 
Let op: vennootschappen hebben NOOIT familie. Dit wil zeggen dat vennootschappen die familieleden van 
vennoten tewerkstellen, altijd verplicht zijn om voor die familieleden alle noodzakelijke administratieve 
formaliteiten te vervullen en RSZ-bijdragen te betalen. 

 

II.  HUISVROUWEN - HUISMANNEN 

 
 Indien de partner werkt  is er geen enkel probleem onder het 65-dagen stelsel. 

 
 Werkloze partners van fruitplukkers, die uitkeringen genieten als gezinshoofd, kunnen 

dit statuut behouden zo lang de fruitplukker niet meer dan € 750,94 bruto beroepsinkomsten per 
maand verdient.  

 
 Werkloze alleenstaande ouders , die uitkeringen genieten als gezinshoofd, kunnen dit 

statuut behouden zo lang er kinderbijslag is voor minstens één kind. Is er geen recht op 
kinderbijslag, dan blijft hij/zij gezinshoofd, zo lang de inwonende kinderen niet meer dan € 402,14 
bruto per maand verdienen. 

(Voor de inwonende kinderen tellen de beroepsinkomsten tijdens de eerste 12 gewerkte maanden, na 
het einde van hun studies, nog niet mee voor deze berekening) 
 
Wat doen?  
Het werkloze gezinshoofd moet de inkomsten van zijn fruitplukkende partner of kinderen aangeven bij 
zijn uitbetalingsinstelling, voor de aanvang van de fruitpluk, dmv het gelegenheidsformulier (plukkaart). 
Na de tewerkstellingsperiode dient ook de loonbon aangegeven te worden. 
 

 Indien de partner geniet van een uitkering van het ziekenfonds  wordt deze uitkering 
 beïnvloed naargelang het bedrag van het inkomen (navragen bij de mutualiteit). 
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III.  STUDENTEN 

 
 Studenten werken in elk geval met een geschreven arbeidsovereenkomst. Er is een combinatie mogelijk 
van een periode met een studentenovereenkomst (max. 50 dagen)  en een periode met een 
gelegenheidsformulier (max. 65 dagen).  
 
Eerst moeten de 50 dagen met een studentenovereenkomst uitgeput zijn, alvorens de jongere mag werken 
als seizoenwerknemer.  
 

  Een student kan eerst voor 50 dagen tewerkgesteld worden met een studentenovereenkomst. Dat 
betekent dat er voor die 50 dagen een aparte aangifte moet gebeuren in DImona (systeem 
studenten.). 
      Loon: 
      Het loon is gelijk aan dat van een reguliere (vaste) werknemer.  
       Voor minderjarige studenten zijn er verminderingen:   
          - maal 70% voor 15 en 16-jarigen 
          - maal 85% voor 17-jarigen 
 
      Solidariteitsbijdrage: 
      Voor de RSZ-bijdrage is er wel een gunstige maatregel. Bij een studentenovereenkomst moet er      
      enkel een solidariteitsbijdrage van 5,42% betaald worden door de werkgever.  
      De student zelf betaalt 2,71% van zijn brutoloon. 
            
      Dimona-aangifte: 
      Voor de telling van de 50 dagen telt de Dimona-aangifte (systeem studenten) die per kwartaal 
      moet gebeuren 
      Het is zeer belangrijk de 50 dagen niet te overschrijden. Om dit in het oog te houden is er  
      student@work50days: Dimona bevat een teller studentenarbeid, die op elk moment online door 
      de student kan geraadpleegd worden.(ook door de werkgever, indien de student hem een  
      toegangscode geeft).  
 

      Zodra de 50 dagen van tewerkstelling als student zijn uitgeput, kan de student ook nog 65 dagen 
      werken als seizoenarbeider met een gelegenheidsformulier (plukkaart).   
            Loon: 
             Het loon is gelijk aan dat van een seizoenarbeider.  
             Voor minderjarige studenten zijn er verminderingen:   
                     - maal 70% voor 15 en 16-jarigen 
                     - maal 85% voor 17-jarigen 
            
           Solidariteitsbijdrage 
            Zoals voor alle seizoenarbeiders op basis van het forfaitaire dagloon. 
  
           Dimona-aangifte én gelegenheidsformulier: 
           - dagelijkse dimona-aangifte zoals voor de andere seizoenarbeiders 
           - gebruik van gelegenheidsformulier zoals voor de andere seizoenarbeiders  
 
Voorbeeld 1.  De student werkt 50 dagen in de tuinbouw en dus gelden de solidariteitsbijdragen op 
het loon en krijgt hij het loon van een reguliere arbeider volgens zijn leeftijd. De student kan daarna 
nog 65 dagen werken in de tuinbouw als seizoenarbeider met gelegenheidsformulier. Het loon geldt 
volgens de hierboven beschreven principes en de werkgever betaalt de RSZ bijdragen voor 
seizoenarbeid op basis van het forfaitair dagloon. 

 
Voorbeeld 2.  Een student werkt 10 dagen als jobstudent bij een bank en daarna 30 dagen in een 
fabriek. In september wil hij fruit plukken. De student werkt (10+30=) 40 dagen met een 
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studentenovereenkomst (solidariteitsbijdragen op het loon van een reguliere arbeider). De student 
kan dan nog (50-10-30=) 10 dagen als student presteren in de tuinbouw met solidariteitsbijdragen op 
het loon en daarna nog 65 dagen als seizoenarbeider met RSZ bijdrage op het forfaitaire dagloon. 
 

 Opgelet met belastingen en kinderbijslag: 
 

Kinderbijslag 
Studenten die werken behouden het recht op kinderbijslag, tot de leeftijd van maximum 25 jaar in 
volgende gevallen:  

 tijdens het 3e kwartaal (juli, augustus en september) gelden geen beperkingen,   
       met uitzondering van het 3e kwartaal volgend op het einde van de studies: in dat kwartaal  
       mag de student maximaal 240 uren werken. 

 tijdens het 1e, 2e en 4e kwartaal (dus tijdens school- of academiejaar) mag de student   
       slechts  maximaal 240 uren per kwartaal werken: d.w.z. maximaal 30 dagen (aan 8u)  
       per kwartaal of 10 dagen (aan 8u) per maand. 

 Jongeren die deeltijds onderwijs of een leerovereenkomst volgen mogen per maand maximaal  
       520,08 euro verdienen. 

Meer info http://www.belgium.be/nl/werk/werk_zoeken/studentenjob/inkomensplafond_en_kinderbijslag/ 
 

 Belastingen  

Studenten die op jaarbasis maximum € 7380* netto belastbaar inkomen verdienen, moeten geen 
belastingen betalen (* Inkomsten 2015 = aanslagjaar 2016).  

Wie meer dan € 7.380* netto belastbaar inkomen (bruto belastbaar inkomen € 8690,11) per jaar, 
verdient moet wel belastingen betalen. In elk geval moet de student een aangifte aan de 
personenbelasting indienen, ongeacht de grootte van het inkomen.  
 

De student als persoon ten laste 

Het loon van de student mag nooit samengevoegd worden met de inkomsten van zijn ouders. Toch 
heeft zijn inkomen wel een weerslag op de belastingstoestand van zijn ouders, omdat hij onder 
bepaalde voorwaarden als kind ten laste kan worden beschouwd. De ouders kunnen dan een 
belastingvermindering genieten. Hiervoor moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn: 

 
 De student moet deel blijven uitmaken van het gezin van zijn ouders. Studenten die definitief 

afzonderlijk gaan wonen, maken geen deel meer uit van het gezin en kunnen niet langer als 
persoon ten laste aangemerkt worden. Studenten die ‘op kot zijn’ daarentegen, blijven wel 
deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige. 

 De student mag niet door zijn ouders tewerkgesteld geweest zijn. Indien de ouders aan hun 
kind een loon toekennen – hoe gering ook – en dit loon aftrekken als beroepskost in hun 
eigen aangifte, is dit kind niet meer ten laste voor dat jaar. 

 De bestaansmiddelen van de student mogen de volgende grenzen niet overschrijden (zie 
tabel). Er hoeft wel geen rekening gehouden te worden met onderhoudsuitkeringen ten 
belope van 3120 euro en met inkomsten uit studentenarbeid ten belope van 2600 euro. 
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Tabel. Grenzen voor de bestaansmiddelen van een student (in euro) 

Maximaal jaarlijks… belastbaar inkomen netto  bruto 

Student  3120 3909 

Student ten laste van een alleenstaande vader of 
moeder (ongehuwd, gescheiden, overleden)  4500 5625 

Gehandicapte student ten laste van een 
alleenstaande belastingplichtige  572 7150 

 
Opmerking. Om ten laste te blijven mag de student zelf geen bezoldigingen ontvangen die voor de 
belastingplichtige beroepskosten zijn. Indien een student dus bij vader of moeder werkt en een loon 
ontvangt dat voor hen een aftrekbare beroepskost vertegenwoordigt, is hij niet meer ten laste. Het 
bedrag van het loon speelt geen enkele rol. Als de student echter werkt in de vennootschap waarvan 
zijn ouders zaakvoerder of bestuurder zijn, kan hij toch ten laste blijven. 

  

Buitenlandse studenten? 

Zie pagina 23 

 

IV. GEPENSIONEERDEN    

  
 Ook gepensioneerde mensen mogen tewerkgesteld worden in de seizoenarbeid. Wij raden aan dat de 
gepensioneerde seizoenarbeider voor de aanvang van de activiteit de pensioenkas hiervan op de hoogte 
brengt (of ten minste binnen de 30 dagen na aanvang van de tewerkstelling). Gepensioneerde personen 
jonger dan 65 jaar moeten hun pensioeninstelling informeren wanneer zij ergens gaan bijverdienen. Deze 
melding moet gebeuren met de formulieren 74, 74B en 74C. Betrokken documenten zijn verkrijgbaar bij 
het gemeentebestuur van de woonplaats van de gepensioneerde. Gepensioneerden van meer dan 65 jaar 
oud zijn hiervan vrijgesteld. 
 
 
Toegelaten inkomensgrenzen  
 
- Onbeperkt bijverdienen: is mogelijk vanaf 1 januari 2015 voor gepensioneerden 
  - vanaf het ogenblik dat zij 65 jaar worden 
  - of als zij op het ogenblik dat hun rustpensioen ingaat een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen 
 
- Inkomensgrenzen zoals in de tabel gelden voor: 
   - andere gepensioneerden (vervroegd pensioen, overlevingspensioenen) 
   - gepensioneerden die een gezinspensioen ontvangen. 
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Tabel. RUSTPENSIOEN  OF  RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN  
(grensbedragen gelden vanaf de inkomsten 2015 en zullen jaarlijks geïndexeerd worden) 

  JONGER 

dan de wettelijke pensioenleeftijd 

OUDER 

dan de wettelijke pensioenleeftijd 

Bruto Bijverdienen als Zonder kind  
ten laste 

Met kind  
ten laste 

Zonder kind  
ten laste 

Met kind  
ten laste 

Werknemer 

(incl. mandaat, ambt, 
post) 

€ 7.793 € 11.689 € 22.509 € 27.379 

Zelfstandige € 6.234 € 9.351 €  18007 €  21.903 

Tewerkgesteld als werknemer : BRUTO jaarinkomen (incl. vakantiegeld en eindejaarspremie) 
               als zelfstandige : NETTO jaarinkomen 

 
Tabel. UITSLUITEND OVERLEVINGSPENSIOEN   
(grensbedragen gelden vanaf de inkomsten 2015 en zullen jaarlijks geïndexeerd worden) 

Aard van de uitgeoefende 
bezigheid VOOR 65 jaar 

 Zonder kind ten laste Met kind ten laste 

Werknemer 
(incl. mandaat, ambt, post) 

 
€  18.144 

 

€  22.680 

Zelfstandige € 14.515 €  18.144 

Tewerkgesteld als werknemer : BRUTO jaarinkomen (incl. vakantiegeld en eindejaarspremie) 
               als zelfstandige : NETTO jaarinkomen 

  
 De meest recente gegevens vindt u terug op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen 
(www.rvponp.fgov.be), of kan u opvragen bij uw sociaal secretariaat. 
  
 

V.              WERKLOZEN MET BEDRIJFSTOESLAG:  SWT (VOORHEEN BRUGGEPENSIONEERDEN) 

 
Vanaf 01.01.2012 werd het begrip ”conventioneel brugpensioen” geschrapt en vervangen door “het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag”, afgekort ”SWT”. 
Concreet leidt dit tot aanpassing van de formulieren zoals: de controlekaart C3-brugpensioen en het aangifteformulier 
C99. 
 
Inkomsten van werklozen met bedrijfstoeslag 
Een werkloze met bedrijfstoeslag ontvangt twee uitkeringen: werkloosheidsuitkeringen ten laste van de 
RVA  en een aanvullende vergoeding die ten laste is van de werkgever of een fonds. 
 
Voorwaarden om werklozen met bedrijfstoeslag als seizoenarbeider tewerk te stellen 
Werklozen met bedrijfstoeslag kunnen als seizoenarbeider tewerkgesteld worden, op voorwaarde dat zij: 

 vooraleer het werk aan te vatten, hiervan aangifte doen bij hun uitbetalingsinstelling (UI’s): 
vakbond of de openbare Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.  
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 Er zijn twee opties: 
- ofwel met een formulier C99 een voorafgaandelijk schriftelijke aangifte doen bij  
   hun Uitbetalingsinstelling. Zij moeten het bewijs van de aangifte bij zich houden tot het eind  
   van de maand volgend op die waarin de activiteit werd aangevat. 
-  ofwel door toch een gele controlekaart C3-Brugpensioen te gebruiken, waarop zij de ge-  
   bruikelijke vermeldingen moeten plaatsen (schrappingen) 
   opgelet: alvorens de controlekaart te gebruiken moet de Uitbetalingsinstelling hiervan op de  
   hoogte gebracht worden (verklaring over het gebruik ervan ondertekenen)! 

              Het gelijktijdig toepassen van de twee systemen (C99/C3-Brugpensioen) voor een zelfde 
              maand is niet toegelaten. Het is wel mogelijk  om over te stappen van het ene systeem naar het 
              andere, mits de UitbetaIingsinstelling hierover tijdig te informeren  

 voor de gewerkte dagen afzien van hun uitkering (ongeacht het aantal gewerkte uren) 
 bij het gebruik van de controlekaart C3-Brugpensioen: de gewerkte dagen als activiteits-  

      dagen op deze controlekaart aanduiden (schrappen) alvorens het werk aan te vatten. Zij  
      moeten steeds in het bezit zijn van hun controlekaart op de plaats van tewerkstelling, en ze 
      onmiddellijk kunnen voorleggen wanneer een sociaal controleur van de RVA hierom vraagt. 
 

Wat gebeurt er met de aanvullende vergoeding bij werkhervatting (bv seizoenarbeid)? 
De werklozen met bedrijfstoeslag moeten de schuldenaar (werkgever of Fonds) van hun aanvulling op 
werkloosheid  verwittigen wanneer zij het werk hervatten als seizoenarbeider (loontrekkende).  
Zij moeten eveneens verwittigen wanneer de beroepsactiviteit een einde neemt.  
Tijdens de werkhervatting  

- ontvangen de werklozen met bedrijfstoeslag verder hun aanvullende vergoeding; 
- kan de aanvullende vergoeding dus gecumuleerd worden met hun nieuw inkomen uit 

seizoenarbeid; 
 

Meer informatie op vindt u op www.rva.be 
 
Gevolgen voor pensioenberekening van de werklozen met bedrijfstoeslag 
Werklozen met bedrijfstoeslag kunnen op langere termijn nadeel ondervinden bij de berekening van hun 
pensioen ten gevolge van hun prestaties als seizoenarbeider. 
Voor meer informatie hieromtrent kan de werkloze met bedrijfstoeslag contact opnemen met de Rijksdienst 
voor Pensioenen. Deze is te bereiken via de gratis groene lijn (vanuit België): 0800 502 46 

 
Bij vaste aanwerving van werkzoekenden vanaf 50 jaar bestaan er nu aanzienlijke tegemoetkomingen 
in de loonlast. Informatie kan u steeds krijgen bij de VDAB. 
 
 

VI. PERSONEN TEN LASTE VAN DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING 

 
Zieken mogen enkel werken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de medisch adviseur en 
binnen de grenzen van deze toelating. Zij moeten deze toelating bij zich hebben op de plaats van 
tewerkstelling. Hun uitkering wordt beïnvloed naargelang het bedrag van het inkomen. 
www.riziv.be  
 
 

VII. WERKZOEKENDEN MET UITKERINGEN 

- Uitkeringsgerechtigde personen mogen zonder problemen seizoenarbeid verrichten. Seizoenarbeid is 
immers een passende dienstbetrekking voor uitkeringsgerechtigde werklozen. Daarom moeten werk-
zoekenden ingaan op de vacatures die de VDAB hun voorstelt 
- De werkloze moet elke begonnen dag arbeid aanduiden op zijn of haar controlekaart. Hij/zij  moet deze 
controlekaart altijd bij hebben op de plaats van tewerkstelling en onmiddellijk kunnen voorleggen bij een 
eventuele sociale controle. Voor de gewerkte dagen wordt er geen werkloosheidsvergoeding uitbetaald. 
www.fruitcel.be of www.rva.be 
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VIII.    OCMW-GERECHTIGDEN:      LEEFLOON OF STEUN AAN VREEMDELINGEN   

 
Deze personen kunnen eveneens seizoenarbeid verrichten, maar ook zij moeten hun uitbetalingsinstelling, 
zijnde het OCMW,  op de hoogte brengen van deze activiteit. 
Hun leefloon of andere steun wordt verrekend naargelang de inkomsten van seizoenarbeid. 
Deze personen kunnen ook tewerkgesteld worden via PWA. 
Er is een mogelijkheid tot cumulatie van de OCMW-steun met een beperkt toegelaten inkomen. (± € 200 à € 
240/maand). Steuntrekkenden kunnen zich hierover het best informeren bij het OCMW dat hun leefloon 
uitkeert. 
  
 

IX.       WERKNEMERS DIE REEDS EEN INKOMEN HEBBEN UIT ANDERE ARBEID 

 
Deze personen mogen tijdens hun vrije tijd bijverdienen als seizoenarbeider in het 65-dagen stelsel zonder 

bijkomende formaliteiten. 
Er moet vanzelfsprekend wel een RSZ-aangifte gebeuren en een gelegenheidsformulier moet in gebruik 

genomen worden. 
 

Opgelet: de betrokken seizoenarbeider mag niet reeds een reguliere arbeidsovereenkomst hebben in 
dezelfde sector. Een combinatie gelegenheidsarbeid en reguliere arbeid in dezelfde sector is niet 
toegestaan. De sectoren Landbouw en Tuinbouw worden als één en dezelfde sector beschouwd. 

  
. 
Indien u vaste aanwervingen overweegt, de kunnen  de VDAB en het Sociaal Secretariaat adviseren 
i.v.m. tegemoetkomingen in de loonlasten. 
www.fruitcel.be of www.aandeslag.be 
 
 
OOppmmeerrkkiinngg::  aallllee  vveerrmmeellddee  bbeeddrraaggeenn  zziijjnn  ggeellddiigg  oopp  0011//0011//22001155,,  tteennzziijj  aannddeerrss  vveerrmmeelldd 
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B. EUROPESE SEIZOENARBEIDERS  
 
Dit zijn werknemers uit de lidstaten van de EER: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Denemarken, 
Duitsland, Finland, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Noorwegen, 
Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Malta, Cyprus, Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, 
Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië + Zwitserland. Kroatië is nog steeds lidstaat in 
overgangsfase (zie p.24). 
 
VERPLICHTE FORMALITEITEN 
  
I.        Aanmelding bij het gemeentebestuur (Dienst vreemdelingenzaken) 
          van de verblijfplaats van de seizoenarbeider          

 
Wat moet de werknemer meenemen? 
 

 De originele geldige identiteitsdocumenten van de werknemer 
 De bijlage 19bis, ingevuld en ondertekend (zie aanhangsel B) 

 
Wat krijgt de werknemer terug? 
 

 Bijlage 3ter met melding van de verblijfplaats van de werknemer (geldigheidsduur max.  
 3 maanden) (zie aanhangsel A) 

 Dimona-bisnummer 
 Originele 19bis, waarop de handtekening van de werkgever is gewettigd. Deze moet 

 de seizoenarbeider terug meenemen naar zijn land bij terugkeer. 
 
 
II. Melding bij een ziekenfonds  naar keuze   
         met het formulier E-104 van de vreemde  seizoenarbeider, samen met een 
“verklaring van onderwerping aan de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering”. 

 
 Het formulier E-104 en de “verklaring van onderwerping aan de verplichte ziekte- en 

 invaliditeitsverzekering” haalt de arbeider op voorhand af in zijn land bij zijn zieken- 
 fonds. Beide formulieren zijn duidelijk ingevuld: naam en adres van het ziekenfonds en 
 aansluitingsnummer van de arbeider en de periode van onderwerping in zijn land. 
      Het is belangrijk  dat de seizoenarbeider een geldige E-104  kan voorleggen, zoniet is het  
      mogelijk dat een hogere bijdrage gevraagd wordt door het ziekenfonds. 

 De identiteitsdocument(en) van de vreemde werknemer zijn ook altijd nuttig, vooral  
 voor de juiste schrijfwijze van naam en voornaam. 
 

Zeer belangrijk is natuurlijk dat de formaliteiten bij het ziekenfonds  telkens worden vervuld. Zie punt II 
hierboven en punt hierna. 

 
 Nieuwe formulieren E-104 moeten bij het ziekenfonds worden aangevraagd en 

 afgehaald vóór het vertrek van de arbeiders, zoniet verliest de arbeider zijn rechten op 
 ziekteverzekering in het thuisland. Deze formulieren mogen ongeveer 8 dagen vóór 
 het einde van de werktijd van de arbeider worden aangevraagd (schriftelijk of persoonlijk) via het  
      plaatselijke ziekenfonds met melding van naam en aansluitings-nummer en datum einde werk.  
      Af te halen net voor vertrek. 
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III. Waar moet de werkgever op letten ? 

 
 Bij de terugkeer van de werknemer, dit melden aan het gemeentebestuur (telefoneren 

 kan ook) met opgave van het nummer van de bijlage 3ter + datum vertrek. 
 

 Blijft de arbeider langer dan 3 maanden, heeft hij/zij een verlenging van arbeidscontract,   
      onmiddellijk contact opnemen met het gemeentebestuur van verblijf voor verdere regeling  
      (hij moet dan worden ingeschreven in de vreemdelingenregisters). 
 

 Blijft de arbeider langer dan 3 maanden, maar minder dan 4 maanden, dan kan de bijlage 3ter  
       verlengd worden met 1 maand mits toestemming van de dienst Vreemdelingenzaken te Brussel.    
       Deze aanvraag tot verlenging moet gebeuren worden via lokale dienst Vreemdelingenzaken. 
 
ELKE VERLENGING WORDT AANGEBRACHT OP DE ORIGINELE BIJLAGE 3ter DOOR DE 
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE NA TOESTEMMING VAN DIENST VREEMDELINGENZAKEN 
TE BRUSSEL. 

 
 Bij terugkeer van een vreemde werknemer naar zijn land, vult de werkgever een 

 formulier E-301/U1 (=C4) in. Deze blanco formulieren zijn te verkrijgen bij het Sociaal 
 Secretariaat. 
 

 Bij terugkeer van werknemers met arbeidskaart B moet deze kaart, samen met de 
 vergunning (brief van dienst Migratie - Brussel) terug opgestuurd worden naar de 

dienst Migratie te Brussel of terug binnengebracht worden bij de gemeentelijke dienst 
Vreemdelingenzaken (zodoende kan deze de betrokken werknemers schrappen van haar 
aanwezigheidslijsten). 

 
Voor meer informatie: “Nuttige adressen” vooraan in  deze brochure of het plaatselijk 
gemeentebestuur – dienst Vreemdelingenzaken  of    www.fruitcel.be    

 
Voor informatie over de reglementering rond huisvesting :  

            zie de brochure ‘Veilig onderdak geven’  een uitgave van de Boerenbond 
           (aanvragen via Leen.Jolling@boerenbond.be) 
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C. SEIZOENARBEIDERS UIT KROATIË (nieuwe lidstaat in  overgangsfase)  
 
 

I.             Kroatië lidstaat sinds 01/07/2015 

 
Werknemers uit Kroatië hebben nog steeds een arbeidsvergunning nodig volgens onderstaande procedure. 
Dit geldt ook voor onderdanen die niet tot de Europese Unie behoren maar in een andere lidstaat een 
“verblijfsstatus langdurig ingezetene” hebben verkregen. (toestand op moment van uitgave van de brochure) 
 
Voor onderdanen van alle andere landen (bv. Servië, Albanië) moet de werkgever een gewone aanvraag tot 
arbeidsvergunning indienen. 

 
 

II.             Wetgeving 
           
De Belgische regering besliste om vanaf 1 mei 2006 de toekenning van arbeidskaarten te versoepelen 
wanneer het een tewerkstelling betreft in een zogenaamd “knelpuntberoep”. 
Op deze lijst zijn een aantal beroepen uit de land- en tuinbouwsector opgenomen, nl. tuinier, 
tuinaanlegger-bosaanlegger, fruitplukker hard fruit  en fruitplukker zacht fruit. 
De arbeidsvergunning kan worden toegekend zelfs indien de betrokken werknemer al België is 
binnengekomen met de intentie om hier te werken nog vooraleer een werkgever hiertoe een 
arbeidsvergunning heeft aangevraagd en bekomen. 
 
www.fruitcel.be of www.werk.be  
 
Lijst met knelpuntberoepen:  
 http://www.werk.be/sites/default/files/migratie_lijstknelpuntberoepen.pdf 
 
 

III.             Voorwaarden 

 
De aanvragen zullen worden goedgekeurd op voorwaarde dat: 
 

 een tewerkstelling wordt aangeboden van minimum 1,5 en maximum 4,5 maand 
 de werkgever de garantie biedt dat hij de betrokken werknemer tenminste 2/3 van 

 deze periode voltijds zal tewerkstellen. 
 
IV                    Het aanvraagdossier  

 
Het aanvraagdossier moet de volgende documenten bevatten: 
 

 het specifieke aanvraagformulier dat uitsluitend bestemd is voor een aanvraag tot 
 tewerkstelling van een nieuwe EU-toetreder in één van de door de bevoegde overheid 

 erkende knelpuntberoepen. 
 

 een kopie van de volledig ingevulde en door beide partijen ondertekende arbeids- 
 overeenkomst waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat  

- een tewerkstelling wordt aangeboden van minimum 1,5 en maximum 4,5 maand 
- de werkgever de garantie biedt dat hij de betrokken werknemer tenminste 2/3 van 

  deze periode voltijds zal tewerkstellen 
 

 afhankelijk van de plaats waar de werknemer zich bevindt op het ogenblik van de 
 aanvraag: 
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- een kopie van het paspoort of de ID-kaart van de werknemer, 
                  indien de werknemer nog niet in België aanwezig is 

- of een kopie van het document, uitgereikt door de betrokke n gemeente,  
 dat de regelmatige verblijfssituatie van de werkne mer bevestigt, indien 
 de werknemer reeds in België aanwezig is.  

De aanvragen voor het bekomen van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B in het kader van seizoen- 
en gelegenheidswerk worden afgehandeld door de dienst Arbeidsmigratie in de provincie waar deplaats van 
tewerkstelling gelegen is. De adressen zijn te vinden op:  
http://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/contact-en-openingsuren 
 
 

V.             Hoe worden de aanvragen verder afgehandeld? 

 
Wanneer blijkt dat het dossier volledig is, zal de migratiedienst de arbeidsvergunning binnen de vijf dagen 
toekennen. Deze termijn van 5 dagen loopt pas wanneer het dossier volledig  en conform  is:  

 vanaf de datum van afgifte (bevestigd door ontvangstbewijs) van het volledige dossier 
 bij de dienst Migratie. 

 of vanaf de derde werkdag na de datum van verzending van het aanvraagdossier door 
 de Post (aangetekend) 
 

De arbeidsvergunning  wordt naar de werkgever verzonden. 
 

De arbeidskaart (zie aanhangsel B bis) zal worden verstuurd  
 

 naar het gemeentebestuur van de plaats waar de onderneming is gevestigd, indien de 
 werknemer nog niet in België verblijft. 

 of naar het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de werknemer, indien de 
 werknemer reeds in België aanwezig is.  

 
De werkgever dient in voorkomend geval een kopie van deze arbeidsvergunning aan de 
werknemer te bezorgen, in afwachting van de aflevering van de arbeidskaart B. 
 
De arbeidskaart moet afgehaald worden (1 foto van de werknemer meenemen). 
 
 

VI.        Welke administratie bij het gemeentebestuur waar de seizoenarbeider verblijft? 

 
De werknemer/seizoenarbeider zal zich bij de gemeente waar hij verblijft aanmelden met: 

 origineel, geldig paspoort of identiteitsdocument 
 arbeidskaart B 

Hier worden kopieën van genomen. 
 
Dimonanummer wordt overhandigd aan de werkgever. 
 
Is de arbeidskaart ≤ 3 maanden geldig, zal de seizoenarbeider een bijlage 3ter ontvangen;  
is de arbeidskaart > 3 maanden geldig, zal de seizoenarbeider een elektronische A-kaart (Bewijs van 
inschrijving in de Vreemdelingenregisters, beperkt) ontvangen 
Geldig voor de duur van de B-kaart + 30 dagen. 
Na vertrek van de seizoenarbeider zal hij of de werkgever dit melden aan de gemeente. 
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VII.            Aanvragen tot hernieuwing van een tewerkstelling in een knelpuntberoep  

 
De aanvragen tot hernieuwing van een tewerkstelling in een knelpuntberoep dienen eveneens te gebeuren 
aan de hand van het specifieke aanvraagformulier. 
Zij moeten door de werkgever worden ingediend bij de bevoegde migratiedienst uiterlijk één maand voor 
het verstrijken van de geldigheid van de lopende arbeidsvergunning en 
arbeidskaart B, zoals bepaald in artikel 31 tweede lid van het KB van 9/6/99. 
Naast het aanvraagformulier, een kopie van de arbeidsovereenkomst en een kopie van de verblijfstitel 
dienen zij ook een kopie van de loonfiches van de afgelopen periode te bevatten. 
Er dient vermeld te worden dat zowel reguliere arbeid als seizoenarbeid in de tuinbouw onder de definitie 
"knelpuntberoep" vallen. 
 
De lijst van knelpuntberoepen:   
http://www.werk.be/sites/default/files/migratie_lijstknelpuntberoepen.pdf 
 
 

VIII.            Verplichtingen van de werkgever  

 
De werkgever die de arbeidsvergunning heeft verkregen verbindt er zich toe:  

 
 binnen de 3 dagen de aanwezigheid van de niet-EU-onderdanen te melden bij de 

 gemeente, aan de hand van een kopie van de officiële identiteitsdocumenten 
 

 een correcte loonberekening uit te voeren 
 

 aan de gemeentelijke autoriteiten te melden wanneer de seizoenarbeiders het land verlaten 
 

 in te staan voor degelijke huisvesting:  
       
      voor informatie over de reglementering rond huisvesting :  
      zie de brochure ‘Veilig onderdak geven’  een uitgave van de Boerenbond 
     (aanvragen via Leen.Jolling@boerenbond.be) 

 
 
Wanneer de werkgever zich niet houdt aan deze afspraken kan de arbeidsvergunning worden ingetrokken.  
In dat geval blijft de werkgever het loon schuldig voor de niet uitgewerkte opgegeven periode.  
 
 
Opmerking: Indien een kandidaat uit Kroatië zich aanbiedt met een E-kaart, dan betekent dit niet dat hij 
vrijgesteld is van een arbeidsvergunning. De werkgever moet in dat geval contact nemen met het 
gemeentebestuur van de verblijfplaats van de kandidaat.  
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D. ERKENDE POLITIEKE VLUCHTELINGEN. 
 
Erkende politieke vluchtelingen moeten geen arbeidskaart hebben om te werken. 
 
Zij moeten wel in het bezit zijn van hun B.I.V.R.(= Bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister = 
witte kaart) zonder speciale vermelding aan de achterkant (middenluik) of een elektronische 
vreemdelingenkaart B (verplicht vanaf eind 2010). 
 
Hoe zie ik of iemand een erkende vluchteling is?  

          Op de BIVR, voorkant met foto, staat bij ‘nationaliteit’:  
 “vluchteling van ……….herkomst” of “UNO-vluchteling”. Bij de elektronische kaart wordt enkel  
          vermeld: ‘vluchteling’. 

Voor meer informatie: “Nuttige adressen” vooraan in  deze brochure of   www.fruitcel.be   
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E. BUITENLANDSE STUDENTEN 
 
Hier moeten we een onderscheid maken tussen EER-studenten en niet-EER-studenten. 

 
EER-studenten 

Deze studenten zijn afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie of uit IJsland, Noorwegen of 
Liechtenstein. Omdat het vrij verkeer van werknemers ook geldt voor de tewerkstelling van studenten, kan 
je een EER-student met geldige verblijfsdocumenten onder dezelfde voorwaarden tewerkstellen als een 
Belgische student. Er is geen arbeidsvergunning of arbeidskaart vereist. Opgelet, voor studenten uit 
Roemenië en Bulgarije – die pas in 2007 zijn toegetreden tot de EU – gelden er overgangsmaatregelen en 
voor hen is de regeling voor niet-EER-studenten nog van toepassing (zie hieronder). 

 
Niet-EER-studenten 

Deze studenten zijn niet afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een land dat behoort tot de 
Europese Economische ruimte (EER); zij kwamen naar België om hier te studeren en hebben een geldige 
verblijfsvergunning. De formaliteiten die je moet respecteren als je hen tewerkstelt, verschillen naargelang 
hun studentenjob zich situeert tijdens het schooljaar/academiejaar of tijdens de schoolvakanties. 
 

- Studentenjob tijdens de schoolvakanties:  
Indien ze wettig in België verblijven en in een onderwijsinrichting in België ingeschreven zijn voor het 
volgen van onderwijs met een volledig leerplan, kan je deze jongeren tijdens de zomer-, kerst- en 
paasvakantie onder dezelfde voorwaarden tewerkstellen als een Belgische student. Er is dus geen 
arbeidsvergunning, noch arbeidskaart vereist. 

 
- Studentenjob tijdens het school- of academiejaar: 

Tijdens het school- of academiejaar mag  je enkel studenten in dienst nemen die een arbeidskaart C 
bezitten. Deze arbeidskaart – die de studenten zelf vooraf moeten aanvragen (zie pagina 24) – is in 
principe voor 1 jaar geldig. Om zo’n arbeidskaart C te krijgen moeten deze studenten ingeschreven zijn 
in een onderwijsinrichting voor het volgen van onderwijs met een volledig leerplan. Ze mogen bovendien 
buiten de schoolvakanties enkel werken voor zover deze tewerkstelling verenigbaar is met hun studies 
en maximaal 20 uur per week bedraagt. 

 

Voor meer informatie: “Nuttige adressen” vooraan in  deze brochure  of www.fruitcel.be 
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F.  BUITENLANDERS REEDS WOONACHTIG IN BELGIË. 
 

I.  EER - ONDERDANEN 

 
Geen problemen:  tewerkstelling zonder arbeidsvergunning. 

 Zij zijn in het bezit van een Bijlage 19 of 8 of 8bis (zie aanhangsels H, I, J)  
 of een ‘Verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der EER’ (= licht blauwe)  

 (zie aanhangsel F) of een elektronische identiteitskaart E (zie schema) 
 

EER-lidstaten : 
België, Nederland, Groot Hertogdom Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, 
Ierland, Italië, Spanje, Portugal, Denemarken, Griekenland, IJsland, Oostenrijk, Zweden, Noorwegen, 
Finland, Malta, Cyprus, Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, 
Roemenië en Bulgarije + Zwitserland. 
Werknemers uit Kroatië hebben wel nog steeds een ar beidsvergunning nodig.  

II.  NIET – EER - ONDERDANEN 

 
 NIET-EER-er, gehuwd met een Belg (of EU-onderdaan) of verbonden door een       

      samenlevingscontract, en samen ingeschreven in een Belgische gemeente, kan nu ook zonder 
      arbeidskaart of -vergunning aan het werk. Hij/zij is ook gelijkgesteld aan een Belg.  
      Bezit hij/zij nog geen 5-jaren kaart (= gele IK voor vreemdelingen) (zie aanhangsel H) 

of elektronische vreemdelingenkaart dan volstaat het om een huwelijksuittreksel of een 
‘samenstelling van het gezin’ bij te hebben om te bewijzen dat betrokkene wel degelijk mag 
werken. 

  Vraag voor alle veiligheid de nodige documenten die dit kunnen bewijzen. 
  Bv. samenstelling gezin, af te halen bij het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats 
  van de seizoenarbeider. 
 

 Bloedverwanten van het hierboven vermeld gezin = tewerkstelling zonder arbeidsvergunning. 
- Bloedverwanten in neergaande lijn (= kinderen) beneden de 21 jaar en ten 

 laste van het gezin. 
- Bloedverwanten in opgaande lijn (= ouders) die ten laste zijn van het gezin 
- Echtgeno(o)t(e) van de personen in a en b. 

  
 NIET-EER-er gehuwd met een NIET-EER-onderdaan, en die in het bezit is van een 

 attest van immatriculatie/model A, met geldigheidsduur van 1 jaar, of een BIVR (Bewijs  
       van inschrijving in het Vreemdelingenregister): deze MOETEN in het bezit 
 zijn van een arbeidskaart C.  
      Hij/zij kan deze zelf aanvragen bij de gemeente van zijn/haar woonplaats of de regionale  
     migratiedienst.   
 

 NIET-EER-onderdanen die in België gevestigd zijn en in het bezit zijn van een 
 “Identiteitskaart voor Vreemdelingen” (= gele kaart, geldigheid max. 5 jaar)  of een  
      electronische identiteitskaart  C (zie schema) ⇒ Geen problemen. 

 Zij hebben noch een arbeidskaart, noch een arbeidsvergunning nodig om te mogen 
 werken. 

 
De werkgever van een (seizoen)werknemer uit ‘derde landen’ is niet alleen verplicht om de juiste stappen te 
ondernemen tot het verkijgen van een geldige arbeidsvergunning. De werkgever moet ook controleren dat 
de werknemer over een geldige verblijfsvergunning beschikt en hiervan een kopie bijhouden, minimaal 
tijdens de periode van tewerkstelling. 
 
Voor meer informatie: “Nuttige adressen” vooraan in  deze brochure  of www.fruitcel.be   
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ARBEIDSKAART C 
 

I.  WIE HEEFT ER RECHT OP EEN ARBEIDSKAART C? (aanhangsel E) 
 

De arbeidskaart C  geldt voor maximaal één jaar en voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen in 
België. Ze wordt aangevraagd door en toegekend aan de werknemer. Een werkgever moet bijgevolg voor 
een persoon in dit geval geen arbeidsvergunning meer aanvragen.  
Volgende categorieën komen in aanmerking om een arbeidskaart C te bekomen: 

 Asielzoekers die een asielaanvraag hebben ingediend vóór 1 juni 2007 waarvan de aanvraag 
ontvankelijk werd verklaard of waarover nog geen beslissing werd genomen m.b.t. de 
ontvankelijkheid, tot wanneer een beslissing betreffende de gegrondheid van hun aanvraag werd 
genomen door de CGVS of (in geval van beroep) de RVV. 
 

 Asielzoekers die hun aanvraag hebben ingediend na 31 mei 2007 en die zes maanden na hun 
asielaanvraag nog geen beslissing hebben gekregen van de CGVS, en dat zolang hen geen 
beslissing werd betekend door het CGVS of de RvV (nieuw sinds 12 januari 2010 - zie KB 
22/12/2009)  

 
 Personen die genieten van subsidiaire bescherming, maar nog geen definitief verblijfsrecht 

hebben bekomen. 
 

 Slachtoffers van mensenhandel, tijdens hun procedure 
 

 Vreemdelingen die gemachtigd of toegelaten werden tot een verblijf van beperkte duur wanneer 
expliciet de mogelijkheid wordt voorzien om een verblijf van onbeperkte duur te bekomen (in een 
wettelijke of reglementaire bepaling).  

 
 De personen die geregulariseerd werden op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingwet, 

wanneer de verlenging van de verblijfstitel uitdrukkelijk afhankelijk wordt gesteld van het vinden 
van werk. 

 
 De buitenlandse onderdanen, gedurende het onderzoek van hun aanvraag tot verblijf op basis 

van gezinshereniging met een niet –EU –onderdaan met een onbeperkt verblijfsrecht in 
België, behalve  wanneer het familieleden betreft van een derdelander wiens recht op verblijf 
beperkt is tot de duur van de arbeidskaart B of van een beroepskaart.   

 
 De studenten die wettig in België verblijven en die onderwijs met volledig onderwijsplan volgen, 

voor een tewerkstelling van maximaal 20 uur per week. 
 

 De echtgenoten en geregistreerde partners van EER –onderdanen, als die EER –onderdaan in 
België wordt tewerkgesteld sedert minstens 1 jaar met een arbeidscontract van onbepaalde duur 
(het gaat hier om grensarbeiders die hier al 1 jaar werken en nog steeds in een buurland wonen) 

 
 De echtgenoten, geregistreerde partners en minderjarige kinderen van diplomaten en consuls of 

andere bijzondere verblijfstitels, wanneer er tussen België en het herkomstland van de diplomaat 
een wederkerigheidsakkoord bestaat. 
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II.  HOE MOET DE AANVRAAG GEBEUREN? 

 
De arbeidskaart C wordt door de betrokkene zelf aangevraagd via de gemeente van zijn/haar woonplaats of 
via de regionale migratiedienst aan de hand van vooraf ingevulde formulieren én gelegaliseerd door de 
gemeente van inschrijving.  
 
De betrokkene of de gemeente stuurt de aanvraag door naar de Migratiedienst.  
De arbeidskaart wordt naar de gemeente van de woonplaats van betrokkene gestuurd. Vanaf dat moment 
kan de werknemer effectief beginnen werken, bij om het even welke werkgever. 
 

III.  HOE LANG MAG DE WERKNEMER WERKEN? 

 
De arbeidskaart C is voor maximum 1 jaar geldig, elk jaar moet deze verlengd worden, indien betrokkene er 
nog recht op heeft, afhankelijk van zijn/haar verblijfstoestand. 
  
Indien de houder van de arbeidskaart C niet langer over een wettig verblijf beschikt, verliest de arbeidskaart 
C haar geldigheid. 
 
Dus het is raadzaam om regelmatig de verblijfsdocum enten van de werknemer/asielzoeker met een 
oranje kaart (maandelijks verlengbaar) te controler en. Het Bewijs van Inschrijving in het 
Vreemdelingenregister (elektronische A-kaart, beper kt) is verlengbaar per jaar of 6 maanden. 

Zijn ze niet meer verlengd, of kan betrokkene ze ni et meer voorleggen, dan moet u oppassen! 
Toestand van asielprocedure van betrokkene kan gewi jzigd zijn, wat hem dan geen recht op arbeid 
meer geeft.  
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Opgepast !!! 

 

Tot onze grootste spijt moeten wij er nog steeds op wijzen dat er kandidaat werknemers rondlopen met 
valse identiteitsdocumenten! In het verleden hebben wij u hiervoor menig keer gewaarschuwd, en deze 
waarschuwing blijft geldig:  

Wees en blijf attent! 

Een gezonde dosis achterdocht is niet mis !!! 

 

De vervalsingen zijn soms niet te onderscheiden van de echte, maar bij enige twijfel, neem contact op met:  

 dienst Vreemdelingenzaken  stad Sint-Truiden 

 Tatia Dehairs - tel: 011 70 14 32 
 Valerie Schoofs  - tel: 011 70 14 30 
 
 of de dienst Vreemdelingenzaken  in uw gemeente 

 of met de politiediensten van uw gemeente 

 

U geeft het rijksregisternummer dat op de kaart vermeld staat, zo kunnen deze diensten nagaan of 
betrokkene wel degelijk legaal én werkgerechtigd is! 

 

  

Hierna vindt u voorbeelden van de verschillende gan gbare documenten die nodig zijn bij de 
tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.  
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 model voor de EU-onderdanen en hun gezinsleden 
 

Elektronische vreemdelingenkaart - Carte électroniq ue pour étrangers 
Elektronische Ausländerkarte - Electronic alien car d  

  
Specimenkaart 13 november 2007 - Spécimen 13 november 2007   

  
  
  

Nederlands – Néerlandais – Niederländisch – Dutch   
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Français – Frans – Französisch – French   

  
  

  
  

  
  

  
 
 
 
 
 



    
 

                             1-7-2015 
 

  

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsch – Duits – Allemand - German   
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Model voor de niet-EU vreemdelingen 
 

Elektronische vreemdelingenkaart - Carte électroniq ue pour étrangers Elektronische 
Ausländerkarte - Electronic alien card  

  
Specimenkaart 14 mei 2006 - Spécimen 14 mai 2006  

 
  

Nederlands – Néerlandais – Niederländisch – Dutch  
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Français – Frans –  Französisch – French  
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Deutsch – Duits – Allemand - German  
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BIJLAGE 3TER 
(bijgewerkt 14/05/2008) 

Koninkrijk België 
Provincie: LIMBURG 
Arrondissement: HASSELT 
Gemeente: Sint-Truiden 
Ref: F 741 /2008 
 
 
 
 

MELDING VAN AANWEZIGHEID 
 
 
 
 
AAffggeelleevveerrdd  aaaann  bbuurrggeerrss  vvaann  ddee  UUnniiee  eenn  hhuunn  ffaammii ll iieelleeddeenn  iinn  oovveerreeeennsstteemmmmiinngg  mmeett  aarrttiikkeell   4411bbiiss  vvaann  ddee  wweett  vvaann  1155  ddeecceemmbbeerr  11998800  
eenn  aarrttiikkeell   4488  vvaann  hheett  kkoonniinnkkll ii jjkk  bbeesslluuii tt  vvaann  88  ookkttoobbeerr  11998811..  

 
 
De Poolse ................................................................................................................................................... onderdaan, 
      ........................................................................................................................................ (naam en voornamen) 
geboren te       .........................................................., op (in)       ........................................................................  
die verklaart in België te zijn aangekomen op       ..................................................................................................  
en te verblijven in deze gemeente aan het adres       ...............................................................................................  
heeft zich heden bij het gemeentebestuur aangeboden om zijn aanwezigheid op het grondgebied te melden.  
 
 
DDii tt  ddooccuummeenntt  iiss  ggeeeennsszziinnss  eeeenn  iiddeennttii tteeii ttssbbeewwii jjss  nnoocchh  eeeenn  nnaattiioonnaall ii tteeii ttssbbeewwii jjss..  

 
 
 
Gedaan te Sint-Truiden, op       ..................................  
 
 
 
Handtekening van de burger van de Unie of familielid, Handtekening van de burgemeester of zijn  
                                                                                                                 gemachtigde, 
 
 
 
         
 
 
 

STEMPEL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANHANGSEL  A 



    
 

                             1-7-2015 
 

  

40 



    
 

                             1-7-2015 
 

  

41 

 
 
 



    
 

                             1-7-2015 
 

  

42 

 
 



    
 

                             1-7-2015 
 

  

43 

 
 
 



    
 

                             1-7-2015 
 

  

44 

 
 
 
 



    
 

                             1-7-2015 
 

  

45 

  
 KONINKRIJK BELGIË BIJLAGE 19  
GEMEENTE :  
REF. :  

AANVRAAG VAN EEN VERKLARING VAN INSCHRIJVING OF  

VAN EEN IDENTITEITSKAART VOOR VREEMDELINGEN IN DE HOEDANIGHEID VAN ZWITSERSE ONDERDAAN
(1) 

 

Ingediend in toepassing van de artikelen 40, 40bis, 40ter, 42 en47/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 50, 58 en artikel 69ter

(1) 

van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.  
Naam : ............................................................................................................................................................................................................  
Voornaam : .....................................................................................................................................................................................................  
Nationaliteit : ...................................................................................................................................................................................................  
Geboortedatum : ............................................................................................................................................................................................  
Geboorteplaats : .............................................................................................................................................................................................  
Komende van : ............................................................................................................................................................................................ 

(2) 

 

Verklaart op volgend adres te verblijven : ......................................................................................................................................................  
De betrokkene heeft zich bij het gemeentebestuur aangeboden om een aanvraag van een verklaring van inschrijving / van een identiteitskaart voor 
vreemdelingen in de hoedanigheid van Zwitserse onderdaan

(1) 

in te dienen, in de hoedanigheid van :
(3) 

 

� werkzoekende ;  
� werknemer in loondienst ;  
� zelfstandige ;  
� houder van toereikende bestaansmiddelen ;  
� student ;  
� echtgenoot van……………………………………………………………………………………………………………;

(4) 

 

� partner, in het kader van een partnerschap dat gelijkwaardig is met het huwelijk, van…………………………………;
(4) 

 

� partner, in het kader van een overeenkomstig een wet geregistreerd partnerschap, van………………………………;
(4) 

 

� bloedverwant in neergaande lijn van…………..…………………………………………………………………………;
(4) 

 

� bloedverwant in opgaande lijn van……………………………………………………………………………………….
(4) 

 

� vader of moeder van een minderjarige Belgische burger van :………………………………………………………………;
(4) 

 

� vader of moeder van een minderjarige burger van de Europese Unie van :………………………………………………;
(4) 

 

� ander familielid – partner in het kader van een duurzame relatie van :…………………………………….. ;
(4) 

 

� ander familielid – ten laste of deel uitmakend van het gezin van :……………………………………………….. ;
(4) 

 

� ander familielid – ziek van :………………………………………………………………………………..
(4) 

 
 

In afwachting van de uitvoering van de controle van de verblijfplaats wordt de betrokkene in het wachtregister op het verklaarde adres ingeschreven .  
Het burgerschap van de Unie / De Zwitserse nationaliteit

(1) 

werd door middel van de volgende documenten aangetoond : ........................  
Daarnaast heeft hij (zij) de volgende documenten voorgelegd : ....................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  

� De betrokkene wordt verzocht om binnen de drie maanden, dus ten laatste op ...........................................................................  
 
(datum), de volgende documenten voor te leggen : ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................  

� Alle vereiste documenten werden overgemaakt. Overeenkomstig artikel 51, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, wordt 
de aanvraag overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De betrokkene is verplicht zich binnen zes maanden, te weten 
op.......................................................................................................................................................................................... (datum), aan te melden bij 
het gemeentebestuur, om zich de beslissing over deze aanvraag te laten betekenen.  
 
Deze aanvraag werd opgesteld in drie exemplaren, waarvan een aan de betrokkene werd afgegeven.  
Dit document is geenszins een identiteitsbewijs, no ch een nationaliteitsbewijs.  
Te ................................................................ , op ...........................................................................  
De burgemeester of zijn gemachtigde  
Stempel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening van de betrokkene,  
Alle vereiste documenten zijn overgelegd op .................................................................... (datum). Overeenkomstig artikel 51, § 1, vierde lid, van het 
koninklijk besluit van 8 oktober 1981, wordt de aanvraag overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De betrokkene is verplicht zich binnen 
zes maanden, te weten op ..................................................................................... (datum), aan te melden bij het gemeentebestuur, om zich de 
beslissing over deze aanvraag te laten betekenen.  
Te ................................................................ , op ...........................................................................  
De burgemeester of zijn gemachtigde  
Stempel  
Handtekening van de betrokkene,  
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(1) De vermelding die niet van toepassing is schrappen.  
 

 
(2) Het laatste, volledige en precieze adres in het buitenland.  
 

 
(3) Het passend vakje aankruisen. In geval van gezinshereniging, de identiteit vermelden, evenals het identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke 
personen van de persoon die het recht op de gezinshereniging opent.  
(4) De naam, de voornamen, de geboortedatum en de nationaliteit van de persoon die het recht op gezinshereniging opent vermelden, evenals zijn 
identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen (voor zover hij over een dergelijk nummer beschikt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AANHANGSEL H
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BIJLAGE 8 (papieren versie) 

(bijgewerkt 14/05/2008) 
Koninkrijk België 
Provincie: LIMBURG 
Arrondissement: HASSELT 
Gemeente: Sint-Truiden 
Ref.: 
 
 
 
 

VERKLARING VAN INSCHRIJVING 
 
 
 
Afgeleverd aan burgers van de Unie overeenkomstig artikel 42 van de wet van 15 december 1980 en artikel 51, § 1 / § 3 (1) van 
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. 
 
 
Aan de  ........................................................................................................................................................... onderdaan, 
 ...................................................................................................................................................... (naam en voornamen) 
geboren te  ...................................................................., op (in)  ....................................................................................., 
verblijvende te / die verklaart te verblijven te   ..............................................................................................................., 
wweerrdd  iinnggeevvoollggee  vvaann  zzii jjnn  aaaannvvrraaaagg  vvaann    ..............................................................................................................................................................................................    hheett  rreecchhtt  oopp  vveerrbbll ii jj ff   eerrkkeenndd..    

  

  

  

HHii jj   //  zzii jj   iiss  iinnggeesscchhrreevveenn  iinn  hheett  wwaacchhttrreeggiisstteerr  iinn  aaffwwaacchhttiinngg  vvaann  ddee  uuii ttvvooeerriinngg  vvaann  ddee  wwoooonnssttccoonnttrroollee  //  vvrreeeemmddeell iinnggeennrreeggiisstteerr    ((11))..  

 
DDii tt  ddooccuummeenntt  iiss  ggeeeennsszziinnss  eeeenn  iiddeennttii tteeii ttssbbeewwii jjss  nnoocchh  eeeenn  nnaattiioonnaall ii tteeii ttssbbeewwii jjss..  

 
 
 

Gedaan te Sint-Truiden, op ……………………. 
 
 
 
Handtekening van de burger van de Unie, Handtekening van de burgemeester of zijn gemachtigde, 
 
 
 
 
 

STEMPEL 
 
 
 
 

 
 

(1) De onnodige vermelding doorhalen. 
 

AANHANGSEL  I                  
BIJLAGE 8BIS (papieren versie) 

(bijgewerkt 14/05/2008) 
Koninkrijk België 
Provincie: LIMBURG 
Arrondissement: HASSELT 
Gemeente: Sint-Truiden 
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Ref.: 
 
 
 
 

DOCUMENT TER STAVING VAN DUURZAAM VERBLIJF 
 
 
 
Afgeleverd aan burgers van de Unie overeenkomstig artikel 42quinquies, § 5, van de wet van 15 december 1980 en artikel 55 van 
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. 
 
 
 
Aan de  ......................................................................................................................................................................... onderdaan, 
 .................................................................................................................................................................... (naam en voornamen) 
geboren te  ...................................................................., op (in)  ................................................................................................... , 
verblijvende te  .............................................................................................................................................................................. , 
wweerrdd  iinnggeevvoollggee  vvaann  zzii jjnn  aaaannvvrraaaagg  vvaann    ..........................................................................................................................................................  hheett  dduuuurrzzaaaamm  rreecchhtt  oopp  vveerrbbll ii jj ff   eerrkkeenndd..    

 
 
 
Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs. 
 
 
 

Gedaan te Sint-Truiden., op ……………………. 
 
 
 
Handtekening van de burger van de Unie, Handtekening van de burgemeester of zijn gemachtigde, 
 
 
 
 
 

STEMPEL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) De onnodige vermelding doorhalen. 
 

AANHANGSEL  J 


