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Land- en tuinbouwsector  -  Inzet seizoenarbeiders

In Nederland luidde de land- en tuinbouwsector de alarmbel over het nijpende tekort aan 
seizoenarbeiders. Volledige hectaren zouden niet kunnen worden geoogst volgens 
landbouworganisatie LTO. Zij pleiten ervoor om de toelatingsvoorwaarden voor niet-EU-
seizoenarbeiders aanzienlijk te versoepelen.

Eén jaar geleden hoorden we bij ons een gelijkaardig bericht van de Boerenbond. Zij 
wezen op het dalend aantal seizoenarbeiders uit Oost-Europa. Dat werd verklaard door 
de stijgende arbeidsvraag in andere seizoensgebonden actoren en de economische groei 
in de thuislanden.

In zijn standpunt wees de Boerenbond, naast de wens om land- en tuinbouw als 
knelpuntberoep toe te laten wereldwijd seizoenarbeiders aan te trekken, ook op de 
mogelijk verhoogde inzet van asielzoekers en erkende vluchtelingen.

1. Heeft de minister zicht op het aantal erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden 
en asielzoekers met arbeidsstatuut die werkzaam zijn in de sector van de Vlaamse 
land- en tuinbouw? 

2. In hoeverre zet de Vlaamse overheid in op de toeleiding van deze groepen naar deze 
sector?
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ANTWOORD
op vraag nr. 24 van 17 oktober 2019
van SOFIE JOOSEN

1. VDAB kan asielzoekers en vluchtelingen momenteel niet identificeren in zijn 
databanken.     
                    

2. Erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden en asielzoekers in procedure (na 4 
maanden) zijn van rechtswege toegelaten tot arbeid. Personen van buitenlandse 
herkomst die toegang hebben tot de arbeidsmarkt worden op dezelfde wijze 
geactiveerd als autochtone werkzoekenden. 
Vacatures in land- en tuinbouwsector betreffen voornamelijk laaggeschoolde profielen, 
waardoor deze niet kunnen voorkomen op de Vlaamse knelpuntberoepenlijst. Deze 
tweejaarlijks herziene lijst bevat enkel middengeschoolde profielen die opengesteld 
worden voor economische migratie uit derde landen. 
Vacatures in land- en tuinbouwsector kunnen bijgevolg pas ingevuld worden door 
kandidaat-werknemers uit derde landen na arbeidsmarktonderzoek door VDAB. VDAB 
gaat concreet eerst na of er geen arbeidskrachten op de eigen arbeidsmarkt gevonden 
kunnen worden om de vacature in te vullen. De eigen arbeidsmarkt bestaat uit de 
aanwezige arbeidsreserve (waaronder niet-werkende erkend vluchtelingen, subsidiair 
beschermden en asielzoekers) en Europese werkzoekenden. 


