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tuinbouw toegenomen is maar dat 

ook  h et aandeel ‘v reemde’ werk -

k rac h ten in de p eriode 2 0 0 0 -2 0 0 7  

sterk  gestegen is.

U it v oorgaand onderzoek  (z ie on-

der andere T ielens, 2 0 0 5  en T rat-

saert, 2 0 0 4 : bewer k ingen D atawa-

reh ouse arbeidsmark t, K S Z ) bleek  

reeds dat de land- en tuinbouw-

sec tor een belangrijk e werk gev er 

is v oor werk nemers v an v reemde 

h erk omst. V an de werk nemers v an 

v reemde h erk omst (inc lusief ge-

naturaliseerden) blijk t 3 ,9 %  ac tief 

in dez e sec tor, terwijl v oor de to-

tale bev olk ing dit p erc entage slec h t 0 ,7 %  bedraagt. 

Z eer op v allend was h et grote belang v an de sec -

tor v oor werk nemers v an T urk se (1 2 %  v an dez e 

werk nemers werk t in de sec tor), en M arok k aanse 

(1 0 ,3 %  v an dez e werk nemers werk t in de sec tor) 

h erk omst. D aarenbov en bleek  dat T urk en v oor 

h un tewerk stel ling sterk  afh ank elijk  blev en v an 

de sec tor nadat z ij B elg werden. A ndere nationali-

teitsgroep en blek en toc h  eerder uit de p rimaire sec -

tor te v erdwijnen na naturalisatie.

E en derde bron die we raadp leegden, waren rec en-

te gegev ens met betrek k ing tot de toek enning v an 
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De land- en tuinbouwsector stelt heel wat werknemers van 

vreemde herkomst tewerk. Daarenboven hebben heel wat recente 

veranderingen (onder andere uit breiding van de EU, versoepelde 

regelgeving arbeidskaarten B voor knelpuntbe roepen, verande-

ringen in de asielprocedure, enzovoort) mogelijk een impact op 

de tewerkstelling van deze doelgroep. In eerste instantie schets-

ten we een cijfermatig beeld van de huidige tewerkstelling van 

allochtonen binnen de sector. Daarnaast wilden we een zicht krij-

gen op wie de allochtone werknemers zijn en waarom zij (al dan 

niet tijdelijk) in de Vlaamse land- en tuinbouw komen werken. 

Ten slotte hadden we ook oog voor de ervaringen en motieven 

van de werkgevers in de sector.

In cijfers

W at betreft h et kwantitatieve luik v an h et onder-

z oek , raadp leegden we v ersc h illende databronnen 

die interessant en sp ec ifiek  datamateriaal bev atten 

ov er de tewerk stel ling v an alloc h tonen in de land- 

en tuinbouwsec tor.

G egev ens afk omstig v an de soc iale fondsen v oor 

de land- en tuinbouw v ersc h aften een meer gede-

tailleerd inz ic h t in de tewerk stelling v an alloc h tone 

werk nemers. D aaruit bleek  onder andere dat niet 

enk el h et aantal werk nemers binnen de land- en 
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arbeidskaarten B. We stelden vast dat werknemers 

uit de nieuwe Europese lidstaten via de versoepelde 

regelgeving in het kader van de knelpuntbe roepen

in grote getallen worden ingezet binnen de tuin-

bouwsector (januari-november 2008 , n =  18  909). 

Deze werknemers bleken hoofdzakelijk uit P olen 

afkomstig (78 % van de arbeidskaarten B in de sector 

binnen de beschouwde periode). Daarnaast wordt 

ook een omvangrijke groep R oemenen ingezet in 

de tuinbouwsec tor (15% van de arbeidskaarten B in 

de sector binnen de beschouwde periode).

Achter de cijfers

In het kwalitatieve luik van het onderzoek werden 

drie onderzoekstappen genomen.

O m een zinvolle selectie te maken van een aantal 

nader te onderzoeken deelsectoren, organi seerden

we een q uickscan (bevraging van ex perten) van 

de land- en tuin bouwsector. O p basis van deze 

q uickscan en ook bevestigd door de kwantitatieve 

data, kwamen we tot de conclusie dat allochtone 

werknemers vaker worden ingezet binnen de tuin-

bouwsector en binnen de tuinbouwsector weer-

hielden we volgende drie deelsectoren voor een 

meer diepgaande kwalitatieve analy se: de fruitsec-

tor in L imburg, de glastuinbouw in de regio van 

Sint-Katelijne-Waver en de sierteelt in de periferie 

van Gent.

Binnen de geselecteerde deelsectoren werden in 

eerste instantie een aantal werkge vers bevraagd. 

Vervolgens kwamen ook de allochtone werkne-

mers zelf aan het woord.

In het kader van dit artikel overlopen we enkele 

belangrijke bevindingen.

Samenstelling van de werknemerspopulatie: autoch-

tonen haken af, ‘arbeidsmigranten’ komen eraan1

De regeling met betrekking tot seizoensarbeid, 

namelijk de plukkaart –  thans het ge legenheids-

formulier, heeft een belangrijke impact op de sa-

menstelling van de aan wezige werknemerspopula-

tie. Deze regeling, ingevoerd in 1994, maakt het 

interessanter om op een legale wijze seizoensar-

beid in te zetten. De belangrijkste aanleiding voor 

het invoeren van het sy steem van het gelegenheids-

formulier was de feitelijke grijze tot erg zwarte zone 

waarin de seizoensarbeid tot dan toe gebeurde. 

Voor het invoeren van de plukkaart beschouwde 

men de fruitpluk vaak als een vorm van ge doogd

bijverdienen voor huisvrouwen, gepensioneerden, 

studenten en andere cate gorieë n die in de regio 

woonden waar het werk diende te gebeuren. In 

de jaren negentig besloten de verschillende soci-

ale inspecties echter dat de bestaande situatie niet 

duldbaar was. Dit gaf aanleiding tot het invoeren 

van de plukkaart, een groot aantal controles en er 

Tabel 1.

Overzicht aantal werknemers in de land- en tuinbouwsector naargelang sector en tewerkstellingsvorm, 2000-2007 

(gemiddeld, over de kwartalen heen)

Reguliere tew erkstelling 2000 Seizoensarbeid 2000

Vreem de 

nationaliteit

Belgische 

nationaliteit

Totaal Vreem de 

nationaliteit

Belgische 

nationaliteit

Totaal

n % n % n n % n % n

Landbouw 129  6 1 880 94 2 009 10  6 164 94 174

Tuinbouw 727 11 6 093 89 6 820 5 503 17 2 7286 83 32 789

Reguliere tew erkstelling 2007 Seizoensarbeid 2007

Vreem de 

nationaliteit

Belgische 

nationaliteit

Totaal Vreem de 

nationaliteit

Belgische 

nationaliteit

Totaal

n % n % n n % n % n

Landbouw 210  9 2 105 91 2 315 86 21 328 79 414

Tuinbouw 1 889 28 4 862 72 6 751 16 609 43 21 819 57 38 428

Bron: Sociale Fondsen voor de land- en tuinbouw, eigen bewerkingen.
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werden ook heel wat mensen financieel gestraft. 

Dit alles samen zou een belangrijk afschrikkingsef-

fect hebben gehad op de traditionele groep van 

seizoensarbeiders.

Daarenboven maakt het werken met de plukkaart 

het inkomen officieel bekend. Dit zou de waarde 

van het bijverdiende inkomen minder voordelig 

maken.

Een andere factor die deels de gedaalde instroom 

van autochtone werknemers kun nen verklaren, 

betreft een aantal maatschappelijke ontwikkelin-

gen. We verwijzen onder andere naar de evolutie 

naar tweeverdieners, de gewijzigde levensstijl van 

gepensioneerden en een andere invulling van stu-

dentenarbeid.

Daarnaast zouden autochtone werkzoekenden niet 

erg aangetrokken worden door het werkaanbod 

uit de sector, ze zouden het niet als een passende 

en duurzame job beschouwen. Ook de aangebo-

den verloning en de werkloosheidsval zouden een 

drempel vormen. Tot slot zou ook het imago van 

de sector bij autochtone werkzoe kenden eerder ne-

gatief zijn.

Deze groep van traditionele autochtone werkne-

mers werd hoofdzakelijk vervangen door allochto-

ne werknemers. De regelgeving met betrekking tot 

de erkende knel puntberoepen, en de versoepelde 

toegang voor onderdanen uit de nieuwe EU-lidsta-

ten, heeft duidelijk gevolgen voor de samenstelling 

van de werknemerspopu latie in alle deelsectoren 

van de tuinbouwsector. Maar uit de interviews met 

werknemers kwam echter naar voren dat het ook 

voor de allochtone werknemers zelden om een po-

sitieve keuze gaat. Ze ervaren de tuinbouwsector 

als een van de weinige keuzemogelijkheden om 

aan de slag te kunnen. Ze worden in eerste instan-

tie dan ook hoofdzakelijk gedreven door een eco-

nomisch motief.

Hoe rekruteren?

Uit gesprekken met werknemers en werkgevers 

kwam naar voren dat ook de gehanteerde rekrute-

ringsstrategie een impact heeft op de samenstelling 

van de werknemerspopulatie.

In België verblijvende allochtonen, meestal uit een 

nabijgelegen centrumstad, stap pen in de praktijk 

vaak in groep naar een werkgever om hun dien-

sten aan te bieden. Een eerste maal een werknemer 

(of een groep werknemers) uit een van de nieu-

we Europese lidstaten aanwerven, bleek vaak het 

moeilijkste punt. Er zijn immers wei nig bestaande 

structuren die deze rekrutering mogen of kunnen 

organiseren. In prin cipe mag arbeidsbemiddeling 

tussen een werkgever en werknemer immers en-

kel gebeuren door een erkend bureau. Slechts é é n 

werkgever stelde dat ze een beroep deden op een 

erkend bureau om werknemers in Polen te rekru-

teren. Alle andere werkgevers dienden dus op een 

of andere manier zelf contact te leggen met poten-

tiële werknemers uit een van de nieuwe Europese 

lidstaten. Ook hier speelden spontane contacten 

een rol. Werkgevers werden gecontacteerd door 

iemand met de vraag of hij geïnteresseerd is om 

werknemers uit de nieuwe lidstaten in te zetten. 

Werkgevers geven aan dat ze niet op de hoogte 

zijn welke rol die contactpersoon precies speelt. Uit 

de interviews met werknemers leidden we af dat 

die contactper soon vaak iemand is binnen een be-

paald netwerk die bijvoorbeeld Engels kent of over 

e-mail beschikt en zo werkgevers kan contacteren. 

Meestal lijkt dat te gebeuren als vriendendienst, 

maar daarnaast kregen we ook te horen dat er be-

paalde contact personen zijn die voor deze dien-

sten een financiële tegemoetkoming vragen aan de 

werknemers. In dat geval gaat het dus om een il-

legale vorm van arbeidsbemiddeling. Op basis van 

de gevoerde gesprekken kunnen we enkel conclu-

deren dat het een praktijk is die voorkomt, zonder 

dat we er de omvang van kunnen schatten.

Een tweede strategie om arbeidsmigranten te wer-

ven is via een contactpersoon die de bedrijfsleider 

via zijn persoonlijk netwerk kent. Soms gaat het 

dan bijvoorbeeld om Belgen van Poolse oorsprong. 

H et kan ook gebeuren dat men via een collega in 

contact komt met contactpersonen die een netwerk 

hebben in de nieuwe lidstaten.

Eenmaal een werkgever een aantal werknemers 

heeft gerekruteerd, kan hij een be roep doen op de 

netwerken van de tewerkgestelde werknemers om 

meer nieuwe werknemers te rekruteren. Dit leidt 

tot een zelfversterking van de tewerkgestelde al-

lochtone groepen. Tijdens de interviews met werk-

nemers stelden we vast dat bin nen de onderneming 

vaak groe pen van familie en kennissen tewerkge-

steld zijn in een onderneming.

Op basis van deze elementen besloten we dat 

werkgevers een sterke prikkel ervaren om blij vend

allochtone werknemers te rekruteren. Deze groep 
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van werknemers biedt zich immers spontaan aan. 

Daarenboven blijken werkgevers meestal erg tevre-

den over de inzet van de allochtone werknemers, 

in het bijzonder over de zeer flexibele ‘arbeidsmi-

granten’. Ook gezien de beperkte tijd die de werk-

gever heeft, is het geen onlogische keuze van een 

bedrijfsleider om niet meer verder te zoeken naar 

de moei lijk te rekruteren autochtone werknemer. 

Zeker als men jaar na jaar op een relatief moeitelo-

ze manier aan de arbeidsvraag kan voldoen via de 

netwerken van de tewerkgestelde allochtone werk-

nemers die zich spontaan komen aanbieden.

De gesproken werkgevers geven aan dat ze heel erg 

tevreden zijn over de inzet van arbeidsmigranten, 

waardoor ze sterk gemotiveerd zijn om te blijven 

rekruteren uit deze groep. We vermoeden dat deze 

motivatie zo sterk is dat ze op termijn zou kunnen 

leiden tot een verdringing van de in België verblij-

vende allochtonen. Ook de kwantitatieve data lijkt 

in de richting van dit vermoeden te wijzen.

Een bijzonder kenmerk van arbeidsmigranten blijkt 

deze hoge mate van tevreden heid te ver klaren. Ar-

beidsmigranten komen per definitie naar hier om in 

een beperkte periode arbeid te verrichten – vaak de 

6 5 toegelaten dagen via het systeem van seizoens-

arbeid. Arbeidsmi granten blijken dan ook sterk ge-

motiveerd om binnen deze gelimiteerde periode 

zoveel mogelijk uren te werken. De plukkaart legt 

immers enkel een limiet op het aantal dagen van 

tewerkstelling en limiteert niet het aantal werkuren. 

Dit creëert een incentive, indien men zoveel moge-

lijk wil verdienen, om meer uren per dag te wer-

ken. Daarenboven vestigen arbeidsmigranten zich 

hier tij delijk met een duidelijk hoofddoel, namelijk 

werken. Dat zou betekenen dat ze niet ‘gehinderd’ 

worden door dagelijkse beslommeringen zoals een 

gezinsleven of een vriendenkring, die laat men in 

de meeste gevallen immers achter in het thuisland.

Kwaliteit van de arbeid

In het kwalitatieve luik van het onderzoek be-

vroegen we werkgevers en werknemers naar hun 

ervaringen met betrekking tot de verschillende 

aspecten van de kwaliteit van de arbeid. Daar bij

werd gefocust op de elementen arbeidsinhoud, 

arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudin gen en 

arbeidsvoorwaarden.

Een opvallende vaststelling was dat er weinig acute 

knelpunten naar voren kwamen. De resul taten lie-

ten uitschijnen dat dit deels te verklaren valt door-

dat zowel werkge vers en werk nemers een win-

winsituatie ervaren bij een flexibele opstelling.

Werkgevers in de tuinbouwsector kennen een re-

latief hoge arbeidsnood, die ze in het verleden 

niet steeds op afdoende wijze konden invullen. 

Het beroep dat zij kunnen doen op allochtone 

werknemers, deels gefaciliteerd door de bestaan-

de regelgeving, creëert een reservoir van potenti-

ele werknemers dat momenteel toereikend blijkt. 

Werkgevers hebben er belang bij deze arbeidsbron 

blijvend te kunnen aanboren. Dit kan verklaren 

waarom ze bereid zijn zich flexibel op te stellen in 

verband met bij voorbeeld taalgebruik en culturele 

achtergronden van werknemers.

Allochtone werknemers ervaren de tuinbouwsec-

tor als een van de belangrijke secto ren waar ze 

toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Dit gegeven 

blijkt bij deze werk nemers ook een flexi bele opstel-

ling te creëren. Het kwam duidelijk naar voren dat 

zij de arbeidsinhoud, -voorwaar den, -verhoudingen 

en -omstandigheden eerder als vaststaande feiten 

beschouwden. Het heb ben van werk werd vaak als 

belangrijker beschouwd dan de kwaliteit van dat 

werk.

Werknemers beschreven de uitgeoefende arbeid als 

fysieke handenarbeid die relatief zwaar is. Tegelijk 

stelden de meeste werknemers dat dit ‘part of the 

job’ is, en dat men het werk wel gewoon wordt.

Globaal evalueerden werknemers en werkgevers 

de arbeidsverhoudingen binnen de organisa tie als 

positief. Twee knelpunten kwamen naar voren, een 

eerste met betrek king tot taal en een tweede in ver-

band met culturele verschillen. We stelden vast dat 

de kennis van het N ederlands onder de allochtone 

werknemers eerder beperkt is. Deze vaststelling 

ging op voor zowel de groep van arbeidsmigranten 

als voor de groep van in België verblijvende alloch-

tonen. Binnen deze laatste groep troffen we relatief 

vaker werknemers aan die het N ederlands in be-

paalde mate machtig waren. Algemeen bleek taal 

echter weinig problemen te veroorzaken binnen de 

organisaties. We verklaarden dit door een flexibele 

opstelling van de werkgever en de eenvoudige ar-

beidsinhoud. De pragmatische oplossingen die in 

de praktijk gehanteerd worden om de taalbarriè re 

te overwinnen, zijn echter niet steeds goed toe te 
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passen indien complexe zaken dienen uitgelegd 

te worden en het daarbij gaat om belangrijke on-

derwerpen zoals details van arbeidscontracten en 

verblijfsvergunningen. Een tweede domein waar 

een minder goede kennis van het Nederlands een 

drempel kan opwerpen voor allochtone werkne-

mers, betreft het doorgroeien binnen de organisa-

tie. Werkgevers gaven meestal aan dat kennis van 

het Nederlands een voorwaarde is om een betrek-

king op te nemen met meer inhoudelijke verant-

woordelijkheid.

Een tweede knelpunt dat aangehaald werd door 

verschillende werkgevers betreft de culturele ach-

tergrond van bepaalde allochtone werknemers. 

C oncreet beschreven een aantal werk nemers dat ze 

problemen ervaren hadden met werknemers met 

een moslimachtergrond. Een opvallende terugke-

rende factor daarbij was de ramadan. Verschillen-

de werkgevers gaven aan dat deze vastenperiode 

de voorbije jaren samenviel met een erg drukke 

periode binnen hun organisatie. Ze gaven daarbij 

aan dat de combinatie van vasten en fysieke arbeid 

niet evident is. Meer algemeen stel den we vast dat 

verschillende werkgevers blijk gaven van een gro-

tere appreciatie voor de culturele achtergrond van 

werknemers afkomstig uit de nieuwe lidstaten.

Ook wat de arbeidsvoorwaarden betreft werden 

door werknemers en werkgevers weinig knel-

punten gesignaleerd. We stelden vast dat allochto-

ne werknemers voor namelijk binnen twee groepen 

van tewerkstellingsstatuten tewerkgesteld worden. 

Enerzijds zijn er de tijdelijke statuten, die voorna-

melijk ingevuld worden via het plukkaartsysteem 

en de specifieke PWA-regeling. En anderzijds wor-

den groepen van allochtonen tewerkgesteld onder 

reguliere contractvormen. Globaal beoordeel den

werkgevers de verschillende gehanteerde tewerk-

stellingsstatuten als positief en noodzakelijk voor 

de sector.

Wat betreft verloning gaven de meeste werkgevers 

aan dat ze voor productiearbei ders de afgesproken 

barema’s in de sector volgen. Bepaalde werkgevers 

stelden dat de door hun uit betaalde lonen daar iets 

boven liggen.

In verband met de arbeidstijd kwam naar voren 

dat de meeste werknemers werken binnen een re-

guliere werkweek, maximaal acht uur per dag op 

weekdagen. Het komt wel voor dat werk nemers,

op piekmomenten, extra uren presteren. Opval-

lend daarbij was dat arbeidsmigranten vaker een 

specifiek uurrooster kenden. Zij werken vaker in 

een intensiever werkschema, waarbij ze meer uren 

op een dag werken en/of ook in het weekend wer-

ken. Dit valt deels te verklaren doordat zij voorna-

melijk aan de slag zijn in piekperiodes. Daarenbo-

ven verwezen we ernaar dat het plukkaart systeem

een aantal – onbedoelde – stimulansen voor de 

arbeidsmigranten bevat om in een intensiever 

werkschema te werken.

We stelden vast dat arbeidsmigranten in verschil-

lende gevallen niet erg goed op de hoogte bleken 

van de arbeidsvoorwaarden onder welke ze hier 

tewerkgesteld waren. Heel wat arbeidsmigranten 

konden bijvoorbeeld niet precies vertellen wat de 

gemaakte loonafspraken waren. De meeste arbeids-

migranten waren ook niet op de hoogte van het feit 

dat men, binnen het systeem van seizoensarbeid, 

tewerkgesteld was via dagcontracten. De informatie 

waarover men beschikte was meestal afkom stig van 

de werkgever. Onder andere wegens de taalbarri-

ère bleek deze informatie vaak eerder beperkt.

Tot slot is er het aspect integratie in de leefom-

geving. In België verblijvende alloch tonen stel den

allen dat zij geïntegreerd zijn in de gemeenschap 

waar zij leven. De meesten onder hen verbleven al 

enige tijd in België en bouwden hier een netwerk 

van familie en vrienden uit.

Arbeidsmigranten gaven aan dat ze weinig behoefte 

voelden om zich te integreren in de leefomgeving. 

Tijdens hun verblijf hier vinden ze hun weg naar 

de nodige facili teiten. Ze hebben daarbij weinig 

behoefte aan contact met de lokale gemeenschap. 

Men geeft aan dat men hier vooral is op grond van 

een economisch motief en men beschouwt het ver-

blijf in Vlaanderen dan ook als iets tijdelijks.

Miet Lamberts

Maxime Loose

HIVA – K.U.Leuven

Noot

1. We hanteren de term arbeidsmigranten om een onderscheid 

te maken met reeds in België verblijvende allochtonen. Met 

arbeidsmigranten wordt voornamelijk de groep van EU-on-

derdanen bedoeld die in het kader van de versoepelde re-

gelgeving rond knelpuntberoepen naar Vlaanderen komen 

voor seizoens- en gelegenheidswerk (arbeidskaart B).
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