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Provincies Vlaams-Brabant en Limburg
Diestsepoort 6 bus 62, 3000 Leuven
Tel: 016/ 66 62 10 / arbeidskaart.leuven@vlaanderen.be
Provincies Oost- en West-Vlaanderen,
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 60, 9000 Gent
Tel: 09/ 276 18 50 / arbeidskaart.gent@vlaanderen.be

Departement
Werk & Sociale Economie

Provincie Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 21, 2018 Antwerpen
Tel: 03/ 224 95 05 / arbeidskaart.antwerpen@vlaanderen.be

Dienst Economische Migratie

AANVRAAG OM ARBEIDSKAART MODEL A VAN ONBEPERKTE DUUR
De ondergetekende ............................ ....................................... ............................................................................................
geboren op........................................... te .................................... .............................................................................................
nationaliteit.......................................... huidige verblijfplaats ..... .............................................................................................
............................................................. straat, nr. ........................ te ........................... ..............................................................
Nationaal nummer: ……………………………………………………….
houder van de arbeidskaart .............. nr. ................. verzoekt de Vlaamse minister, bevoegd voor de Werkgelegenheid,
om een arbeidskaart model A van onbeperkte duur.
Hierbij voeg ik tot staving van mijn aanvraag een inlichtingenblad dat de datum van mijn aankomst in België en de
samenstelling van mijn gezin vermeldt.
Te

........................ op .....................
............... .......................... ..........

(Handtekening)

•

ALGEMENE INLICHTINGEN
De aanvraag dient door de werknemer - aanvrager (in DRUKLETTERS) te worden opgesteld

•

Het volledige aanvraagdossier (het aanvraagformulier, inlichtingenblad, desgevallend het medisch getuigschrift
en/of eventuele andere documenten ter ondersteuning van de aanvraag) moet worden ingediend bij de Dienst
Economische Migratie die bevoegd is voor de plaats waar de werknemer verblijft.

•

De arbeidsvergunning en arbeidskaart worden geweigerd wanneer de aanvraag onvolledige of onjuiste
gegevens bevat of wanneer de voorwaarden vermeld in de wet of in de uitvoeringsbesluiten niet zijn vervuld.

•

Om arbeid te verrichten, moet de buitenlandse werknemer vooraf een arbeidskaart hebben verkregen van de
bevoegde overheid. Hij mag deze arbeid enkel verrichten binnen de perken van deze arbeidskaart.

•

Evenwel moeten personen die ingevolge de bepalingen van artikel 2 van het KB van 09 juni 1999, betreffende
de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit vrijgesteld zijn van de verplichting tot het
verkrijgen van een arbeidskaart, geen aanvraag indienen.

•

Openingsuren Dienst Economische Migratie:
- klantenkantoor: van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u;
- telefonisch: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u15 tot 17u. (meer info, zie
http://www.werk.be)
-

De beslissing die door het Departement Werk & Sociale Economie wordt genomen inzake aanvraagdossiers tot het bekomen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart, is gebaseerd op persoonsgegevens
verkregen van :
o
de Afdeling Handhaving en Toezicht van het Departement Werk en Sociale Economie (Beraadslaging VTC nr. 05/2012 van 11 april 2012);
o
het rijksregister van de natuurlijke personen (koninklijk besluit van 29 juni 1993, Beraadslaging RR nr. 54/2008 van 10 december 2008, Beraadslaging RR nr. 58/2010 van 22 december 2010 en
Beraadslaging RR nr. 80/2012 van 17 oktober 2012);
o
het wachtregister (koninklijk besluit van 6 januari 1997);
o
het kruispuntbankregister (Beraadslaging SCSZ 09/38 van 7 juli 2009);
o
de DIMONA- persoonsgegevensbank (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling), het personeelsbestand van de werkgevers, ingeschreven bij de RSZ en de RSZPPO, het LIMOSA- kadaster
(landenoverschrijdend informatiesysteem ten behoeve van migratieonderzoek bij de sociale administratie, bijgewerkt door de RSZ en de RSVZ) en het werkgeversrepertorium van de RSZ en de
RSZPPO (Beraadslaging SCSZ nr. 12/042 van 3 juli 2012).

