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DISCLAIMER 

Dit syntheserapport werd opgesteld door het Europees Migratienetwerk (EMN), dat bestaat uit de Europese 

Commissie, zijn Service Provider (ICF International) en nationale contactpunten van het EMN (EMN NCPs). Het 

rapport weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening en het standpunt van de Europese Commissie, de Service 

Provider van het EMN (ICF International) of de EMN NCPs, en deze instellingen zijn ook niet gebonden door de 

conclusies van het rapport. De Europese Commissie, ICF International en de NCPs van het EMN zijn daarnaast op 

geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van de geboden informatie wordt gemaakt.  

Deze studie maakte deel uit van het Werkprogramma voor het EMN in 2015-2016.  

 

TOELICHTING 

Het syntheserapport is gebaseerd op de bijdragen van 25 NCPs van het EMN (België, Cyprus, Duitsland, Estland, 

Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, 

Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden) volgens een 

gemeenschappelijk model dat werd ontwikkeld door het EMN en dat door de NCPs van het EMN werd gevolgd ten 

behoeve van een zo groot mogelijke vergelijkbaarheid.  

De nationale bijdragen zijn gebaseerd op een analyse van de bestaande wetgeving en beleidsdocumenten,  rapporten, 

wetenschappelijke literatuur, internetbronnen en –rapporten en gegevens die verzameld werden bij de nationale 
overheden. De statistieken  zijn afkomstig van de nationale overheden en van andere (nationale) databanken. De lijst 
van lidstaten in het syntheserapport is gebaseerd op de beschikbaarheid van informatie die door de NCPs van het 
EMN in de nationale bijdragen werd verstrekt.  

Belangrijk om te vermelden is dat de informatie die in dit rapport is opgenomen, verwijst naar de situatie in de 
hogervermelde lidstaten tot en met 2015 en meer specifiek de bijdragen van hun Nationale Contactpunten van het 

EMN. U kan meer gedetailleerde informatie over de behandelde onderwerpen vinden in de nationale bijdragen die 
beschikbaar zijn op de website van het EMN. Het wordt sterk aanbevolen om deze ook te raadplegen.  

De NCPs van het EMN uit andere lidstaten konden ditmaal om verschillende redenen niet deelnemen aan deze studie, 
maar hebben wel bijgedragen aan andere activiteiten en rapporten van het EMN.  
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Samenvatting  

BELANGRIJKSTE PUNTEN: 

Het tekort aan arbeidskrachten met relevante 
kwalificaties vormt een grote uitdaging voor de 
Europese competitiviteit. In het kader van de snelle 
technologische evolutie impliceren de krimpende 
bevolking en het vergrijzende arbeidspotentieel in 
Europa dat de tekorten aan arbeidskrachten naar 

verwachting zullen toenemen in de toekomst.  

Deze studie  analyseert (i) de rol van arbeidsmigratie 
als een manier om tekorten op de arbeidsmarkt weg te 

werken; (ii) de veelheid aan instrumenten die gebruikt 
worden om arbeidstekorten op EU- en op nationaal 
niveau te identificeren en te meten (zoals 
werkgeversbevragingen, prognoses en kwalitatieve 

studies), en (iii) de mate waarin deze instrumenten 
gebruikt worden om een arbeidsmigratiebeleid op 
nationaal niveau uit te tekenen.  
 
Tot nu toe hadden de inspanningen op het niveau van 
de EU om (geschoolde) arbeidskrachten uit derde 

landen aan te trekken slechts een beperkt effect, deels 
door het recente karakter van verschillende 
wetgevende instrumenten van de EU (bijv. Richtlijnen 
inzake seizoenarbeiders, binnen ondernemingen 
overgeplaatst personeel en studenten en 
onderzoekers) maar ook door de beperkte toepassing 
van de richtlijn inzake de Europese blauwe kaart. 

Bovendien zijn er op EU-niveau weliswaar een aantal 
instrumenten aanwezig om arbeidstekorten binnen de 
lidstaten te identificeren en te voorspellen, zoals 
prognoses van vaardigheidsbehoeften, 
werkgeversbevragingen en ad-hoc-studies, maar deze 
instrumenten gaan niet specifiek in op de vraag of 
migratie kan aangewend worden om arbeidstekorten in 

te vullen.   
 
De meeste lidstaten beschouwen migratie als een 
onderdeel van een ruimere strategie om 
arbeidstekorten aan te pakken. Ze verschillen echter in 
het relatieve gewicht dat ze toekennen aan 

arbeidsmigratie in vergelijking met andere 
maatregelen, zoals marktactivering van de huidige 
lokale bevolking en het hervormen van het onderwijs 

en van opleidingsmogelijkheden. Bovendien wordt in 
openbare en politieke discussies op nationaal niveau 
de bezorgdheid uitgesproken over de concurrentie met 
lokale arbeiders. Dit kan de lidstaten beletten om een 

actieve rol te spelen in het beheer van arbeidsmigratie 
op economische basis.  
 
Er zijn twee verschillende hoofdbenaderingen om 
economische migratie in te zetten om tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan: een aanbodgerichte 
‘menselijk kapitaal’-aanpak, waarbij toelatingskaders 

aangepast worden om migranten aan te trekken met 
bepaalde vaardigheden en kennis waardoor ze 

makkelijk in de arbeidsmarkt geïntegreerd kunnen 
worden; en een vraaggestuurde aanpak, die voorziet 
in versnelde of vereenvoudigde toegang voor 
migranten die werk zoeken in voorafgaandelijk 
geïdentificeerde knelpuntberoepen. In de praktijk 
interacteren de twee modellen regelmatig.  

 
In landen waarin een menselijk-kapitaal-model werd 
aangenomen, wordt het bevorderen van 
hooggeschoolde arbeidsmigratie niet gezien als een 
instrument om arbeidstekorten aan te pakken maar 
eerder als een instrument om innovatie te bevorderen 

en de overgang naar een kenniseconomie te 

versnellen. Nederland is hiervan een voorbeeld; daar is 
het aantrekken van en het toegang verlenen aan 
hooggeschoolde migranten uit derde landen een 
cruciale beleidsprioriteit, zonder dat het migratiebeleid 
zich focust op specifieke knelpuntberoepen. 
 

In lijn met het vraaggestuurde model, dat erop gericht 
is om de vraag naar specifieke beroepen in te vullen, 
hebben lidstaten een aantal beleidsmaatregelen 
aangenomen om hun arbeidsmigratiebeleid aan te 
passen of te wijzigen in het licht van 
arbeidsmarkttekorten. Deze maatregelen omvatten 
vrijstellingen van arbeidsmarkttoetsen (AT, BE, CY, DE, 

EE, ES, FI, FR, HR, IE, PL); vrijstellingen van quota 
(HR, IT); toegang tot een puntensysteem (AT); 

verlaagde drempelwaarden voor het minimuminkomen 
(EE, EL, IE, LV, NL, UK); versoepeling van de toegang 
voor bepaalde groepen die reeds in het land zijn, zoals 
studenten (DE, LT, FR) en asielzoekers (SE); en 
gunstigere voorwaarden voor gezinshereniging (bijv. 

IE). 
 
In de meeste lidstaten worden stakeholders betrokken 
bij het formuleren van de arbeidsmigratiepolitiek of bij 
het aanpassen van die politiek met het oog op het 
aanpakken van de arbeidsmarktbehoeften. De 

betrokkenheid van stakeholders kan plaatsvinden in 
formele overlegstructuren of op een ad-hoc-basis.  
 
Het identificeren van arbeidsmarkttekorten is een 
praktijk die in de meeste lidstaten gebeurt. Daarbij 
wordt een brede waaier aan methodologieën gebruikt, 

inclusief het bijhouden van het aantal openstaande 

vacatures, bevragingen, sectoranalyses en kwalitatieve 
studies. De meeste lidstaten identificeren huidige 
tekorten, terwijl het opstellen van prognoses inzake 
toekomstige arbeidstekorten minder gebruikelijk is. 
 
Lidstaten verschillen van elkaar in hun bepaling van 
arbeidsmarkttekorten, bijvoorbeeld: er kan rekening 

gehouden worden met sectoren of beroepsgroepen, 
kwalificaties en/of vaardigheidsniveaus, het 
tewerkstellingstype, de duur en de ernst van het 
tekort. De analyse kan bovendien op nationaal of op 
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subnationaal niveau worden uitgevoerd, en kan een 
uiteenlopende frequentie, een ander tijdskader en 
verschillende oorzaken hebben.  

 
Eenentwintig lidstaten maken lijsten op van 
knelpuntberoepen. Er kunnen een aantal stakeholders 
betrokken worden bij het opmaken van deze lijsten, 

waaronder sociale partners, verschillende ministeries, 
overheidsinstanties en mogelijkerwijs ook andere 
organisaties die uit meerdere partijen bestaan alsook 
experten op het vlak van arbeid en migratie.  
 
Er kunnen drie typologieën geïdentificeerd worden wat 
het gebruik van lijsten met tekorten betreft. Acht 

lidstaten die knelpuntberoepen identificeren in 
specifieke lijsten, gebruikten deze lijsten niet bij het 
opstellen van beleidslijnen inzake arbeidsmigratie, 
maar eerder om activeringsmaatregelen voor te 
stellen. Twee lidstaten stellen de lijsten met 
knelpunten niet op met het expliciete doel om 

arbeidsmigratie te bepalen maar maken gebruik van 

dergelijke lijsten voor sommige aspecten van hun 
migratiepolitiek. Tenslotte zijn er tien lidstaten die 
lijsten met knelpuntberoepen opstellen als een 
expliciet instrument om de toelatingsvoorwaarden voor 
arbeidskrachten uit derde landen vast te leggen.     
 

De meeste lidstaten monitoren arbeidsmigratie in het 
algemeen; maar slechts enkele monitoren de impact 
van migratie op knelpuntberoepen, en sommige doen 
dat slechts op beperkte schaal of op een ad-hoc-basis. 
Slechts vijf lidstaten rapporteerden dat ze uitgebreide 
maatregelen ter beschikking hebben om de impact van 
arbeidsmigratie op knelpuntberoepen te meten. Het 

opvolgen van de mobiliteit binnen de EU van EU-
onderdanen is erg beperkt en geen enkele lidstaat 

houdt blijkbaar de mobiliteit van onderdanen van 
derde landen bij.  

Wat was het doel van deze studie?  

Verwacht wordt dat de arbeidsmarkt van de EU voor 
ingrijpende toekomstige uitdagingen zal komen te 
staan. Deze zullen zowel kwantitatief als kwalitatief 

zijn: de vergrijzende bevolking zal het aantal 
beschikbare arbeidskrachten aantasten en de snelle 
technologische veranderingen en de groeiende vraag 
naar bepaalde vaardigheden zullen de 
beroepscategorieën waar op de arbeidsmarkt nood aan 
is, doen verschuiven.     

Om snel in te spelen op dergelijke uitdagingen is het 
bijzonder belangrijk om te anticiperen op behoeften 
door marktanalyses uit te voeren gericht op het 

bepalen van knelpunten en op het opvolgen van 
evoluties op de arbeidsmarkt. Op basis van dergelijke 
analyses is het beheer van arbeidsmigratie, in 
overeenstemming met de economische behoeften, een 

manier om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen. 
 
Het doel van de studie is de analyse van de manier 
waarop lidstaten arbeidsmigratie aanwenden om de 
geïdentificeerde arbeidsmarkttekorten weg te 
werken. De studie biedt een overzicht van de 
instrumenten die de lidstaten ter beschikking hebben 

om arbeidstekorten te determineren, om de behoefte 
aan arbeidsmigratie te kwantificeren en om het effect 
van arbeidsmigratie op de nationale arbeidsmarkten te 
meten. Hiertoe wordt het hele scala aan vaardigheden 
meegenomen.  

Meer specifiek beoogt de studie om:  

 Een overzicht te geven van het 
arbeidsmigratiebeleid en de arbeidsmigratie-
wetgeving van de EU (Hoofdstuk 2);  

 Een overzicht te geven van de instrumenten en 

studies die de EU aanwendt om prognoses te 
maken van arbeidsmarkttekorten en van de 
behoefte aan arbeidsmigratie (Hoofdstuk 3);  

 Een overzicht te geven van het nationale 
arbeidsmigratiebeleid en van recente discussies 
over arbeidsmigratie (Hoofdstuk 4);  

 Een overzicht te geven van de instrumenten om 
arbeidsmarkttekorten te identificeren en om te 
anticiperen op de behoefte aan arbeidsmigratie 
(Hoofdstuk 5);  

 Een overzicht te geven van de instrumenten om 

het effect van arbeidsmigratie op 
knelpuntberoepen te monitoren (Hoofdstuk 6).  

Wat is de omvang en de aard van niet-ingevulde 

vacatures in de EU?  

Twaalf lidstaten verstrekten in het kader van deze 
studie statistieken inzake openstaande vacatures in 
zes vooraf geselecteerde sectoren (onderwijs, ICT, 
geschoolde arbeiders in landbouw, bosbouw en 

visserij, persoonlijke dienstverlening, persoonlijke 
verzorging en gezondheid). Vergelijkingen tussen 
lidstaten op basis van deze statistieken moeten 
voorzichtig worden behandeld, omdat de statistieken 
opgemaakt werden voor verschillende jaren en op 
basis van verschillende methodologieën. 

Desalniettemin lijken de statistieken erop te wijzen dat 

het aantal niet-ingevulde vacatures binnen de EU 
significant is, zelfs wanneer uitsluitend zes vooraf 
geselecteerde sectoren worden bekeken (zie Tabel 1 in 
Hoofdstuk 1.3 van het syntheserapport). Bovendien 
zijn er niet enkel tekorten bij hooggeschoolde 
beroepen, er is ook vraag naar laag- of 

middelhooggeschoolde  beroepen, zoals personeel in 
de categorie persoonlijke verzorging thuis, koks, 
kelners en schoonmakers.  
 
De meeste van de acht staten die statistieken 
verstrekten inzake de Top 15 van knelpuntberoepen 
vermelden middelhooggeschoolde beroepen als de Top 

3 van knelpuntberoepen (Zie Tabel 1 hieronder, die een 
samenvatting vormt van  de informatie verzameld in 

Bijlage 4 van het syntheserapport). 
 

Tabel 1: Top drie van knelpuntberoepen (gebaseerd op 

de beroepenlijst ISCO-08) 

Lid Jaar 1 2 3 

AT 2015 

Instellers en 

bedieners van 

metaalbewer-

kingsmachines 

- 

Metaaldraaiers 

(Asfalt) 

Dakdekkers 

Instellers en 

bedieners van 

metaalbewer-

kingsmachines - 
Frezers 

HR 2015 

Ongeschoolde 

arbeiders in de 

veeteelt  

Akkerbouwers 

en 

groentetelers  

Fitness- en 

recreatie-

instructeurs  

CZ 

 
2014 

Ongeschoolde 

arbeiders in de 

akkerbouw 

Vrachtwagen-

chauffeurs  

Veiligheids-

agenten  
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Lid Jaar 1 2 3 

EE 2013 

Bestuurders 

van 

voertuigen en 
bedieners van 

mobiele 

installaties 

Ondersteunend 

personeel op 

het gebied van 
bedrijfsbeheer 

en 

administratie  

Managers op het 

gebied van 

productie en 

gespecialiseerde 

diensten 

FI 2014 

Verkopers via 

telefoon, 

internet, 

callcenter en 

dergelijke 

Medische 
specialisten  

Tandartsen 

HU 2014 

Ongeschoolde 

arbeiders in de 

mijnbouw en 

in 
steengroeven 

Assembleurs  

Assembleurs van 

mechanische 

onderdelen  

LV 2014 
Software-

ontwikkelaars  

Technici op het 
gebied van 

informatie- en 

communicatie-

technologie: 

operatoren  

Regisseurs en 

producenten voor 

film en theater en 

dergelijke  

PT 2014 
Bedieners van 

naaimachines 
Kelners  

Handelsvertegen-

woordigers 

  

Wat is het wetgevend kader van de EU inzake 

arbeidsmigratie? Welke instrumenten bestaan er op 

EU-niveau om arbeidsmarkttekorten te analyseren?  

Momenteel zijn er vier Richtlijnen van kracht om de 
arbeidsmigratie te reguleren; de impact van deze 
richtlijnen is echter beperkt, hetzij omdat de richtlijnen 

zeer recent werden aangenomen (de Richtlijn 
Seizoenarbeiders (2014/36/EU) en de Richtlijn Binnen 
Ondernemingen Overgeplaatst Personeel (2014/66/EU) 
werden beide aangenomen in 2014), hetzij omdat er 
problemen zijn opgedoken bij de toepassing van de 
richtlijn (Richtlijn inzake de Blauwe Kaart 

(2009/50/EC), Richtlijn inzake Onderzoekers 
(2005/71/EC)).  

 
Op EU-niveau werden een aantal instrumenten 
ontwikkeld om arbeidstekorten te monitoren en te 
voorspellen binnen de lidstaten, bijvoorbeeld de 
Europese Waarnemingspost voor de Werkgelegenheid, 

de Europese Vacaturemonitor, het EU-
vaardighedenpanorama en de EU-
Arbeidskrachtenenquête. Deze instrumenten steunen 
echter op de aggregatie van gegevens verstrekt door 
nationale instanties. Deze instrumenten onderzoeken 
ook niet specifiek of migratie aangewend kan worden 
om arbeidstekorten in te vullen.  

 
Het Europees Centrum voor de Ontwikkeling van de 
Beroepsopleiding (Cedefop) publiceert prognoses van 
zowel de arbeidsvraag als het arbeidsaanbod en 

coördineert het Skillsnet-netwerk. Naast de publicaties 
van Cedefop worden ook andere periodieke rapporten 

door de Commissie gepubliceerd, zoals het “Europees 
Rapport inzake Vacatures en Aanwerving”, het 
“Rapport inzake het in kaart brengen en het 
analyseren van knelpuntvacatures op de Europese 
arbeidsmarkten”, de “Vacature-enquête van Eurostat”. 
Er zijn ook een aantal ad-hoc-studies beschikbaar.  

Is er een typologie van het arbeidsmigratiebeleid in de 

lidstaten?  

De meeste lidstaten die deelnemen aan de studie zien  

migratie als een potentiële bron van 
arbeidskrachten, maar hun benaderingen zijn op 
twee vlakken uiteenlopend: op het vlak van de 

instrumenten die ze gebruiken om de koppeling van 
migranten aan knelpuntberoepen te vergemakkelijken, 
en inzake het relatieve belang van migratie in 

vergelijking met andere activeringsstrategieën voor de 
arbeidsmarkt.  
 
Sommige landen spelen geen actieve rol in het streven 

naar het afstemmen van migranten op vooraf 
gedefinieerde knelpuntberoepen, maar verkiezen om 
de toelating van arbeidsmigranten tot de arbeidsmarkt 
met name over te laten aan individuele werkgevers. 
Een duidelijk voorbeeld van deze aanpak is Zweden, 
waar werkgevers het recht hebben om onderdanen van 
derde landen aan te werven voor bepaalde vacatures 

waarvoor ze geen geschikte kandidaten uit Zweden of 
uit de EU vinden.  
 
De meeste landen doen echter inspanningen om het 
aanbod aan buitenlandse werkkrachten te koppelen 
aan de arbeidsvraag, ook al beperken die inspanningen 

zich soms tot het aantrekken van specifieke 

subgroepen van werknemers (bijv. seizoenarbeiders).  
 
Sommige lidstaten hebben specifieke 
beleidsmaatregelen ontwikkeld om hooggeschoolde 
migranten aan te trekken; deze beleidsmaatregelen 
worden echter vaak niet beschouwd als een strategie 

om arbeidsmarkttekorten aan te pakken, maar eerder 
als een onderdeel van de strategie om de 
competitiviteit te verhogen, innovatie aan te moedigen 
en te evolueren naar een meer ‘kennisgerichte’ 
economie.  
 
In de meeste lidstaten wordt het publiek debat over 

arbeidsmigratie gevoerd door een pluraliteit van  
stakeholders. In het algemeen wordt er bezorgdheid 

geuit over de concurrentie tussen arbeidsmigranten en 
de lokale arbeidskrachten, en over de moeilijkheden 
die verbonden zijn aan het inschatten van de 
arbeidsvraag.  

Welke instrumenten bestaan er om arbeidstekorten in 

de lidstaten aan het licht te brengen?  

De meeste lidstaten beschikken dan wel over 

systemen om de huidige arbeidstekorten te monitoren, 
maar er zijn slechts elf landen die inspanningen 
leveren om toekomstige tekorten te voorspellen.  
 
De meeste landen hebben geen wettelijke definitie 
van ‘tekort’; in praktijk worden tekorten echter vooral 

gedefinieerd in termen van sectoren of 

beroepsgroepen, en/of per kwalificatie- en/of 
vaardigheidsniveau. Sommige landen nemen ook het 
tewerkstellingstype op in de definitie (bijv. 
seizoensarbeid), de duur van het tekort en de 
ernstgraad van het tekort. Het tekort kan op nationaal 
niveau geanalyseerd worden (dit is in acht landen het 

geval), of het kan ook het regionale en subregionale 
niveau behelzen (dit is zo in elf landen). Andere 
karakteristieken die in aanmerking kunnen worden 
genomen om arbeidstekorten te definiëren zijn het 
tijdskader (bestaan de tekorten op lange of op korte 
termijn?), de frequentie (zijn de tekorten cyclisch of 
structureel?) en de oorzaken.   

 
Om de tekorten te meten gebruiken de lidstaten 
verschillende methodologieën, die zowel apart of in 
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combinatie kunnen gebruikt worden. In de meeste 
gevallen zijn ze echter niet gericht op het voorspellen 
van toekomstige behoeften:  

 Sommige lidstaten houden het aantal 
vacatures bij die niet ingevuld raken na een 
periode van officiële registratie bij de PES.  
 

 De meeste lidstaten bevragen werkgevers 

omtrent hun aanwervingsbehoeften, aan de 
hand van telefonische interviews of schriftelijke 
enquêtes, en gebruiken daarbij verschillende 
steekproefmethodes. 
 

 Er worden ook op grote schaal sectoranalyses 
uitgevoerd, hoewel die in de meeste landen 

niet bijdragen aan het bepalen van de 
migratiebehoeftes.  
 

 In negentien lidstaten worden voorspellende 

analyses uitgevoerd om te anticiperen op 
arbeidsmigratiebehoeftes.  
 

 Ten slotte maakt een aantal landen ook 

gebruik van kwalitatieve studies.   
 

Na de identificatie van arbeidstekorten stellen de 
meeste lidstaten knelpuntenlijsten op. De frequentie 
waarmee deze lijsten geüpdatet worden, varieert van 
elke drie maand tot elke drie jaar. De lijsten trachten 
rekening te houden met overwegingen van zowel de 

vraag- als de aanbodzijde.  
 
Zoals in Figuur 1 hieronder aangegeven, maken de 
lidstaten op een verschillende manier gebruik van de 
knelpuntlijsten. Sommige stellen lijsten samen met 

knelpuntberoepen maar koppelen die niet aan 

arbeidsmigratie (in het oranje op de kaart); sommige 
stellen lijsten met knelpuntberoepen op met een ander 
doel dan arbeidsmigratie, maar gebruiken ze dan om 
sommige aspecten van hun arbeidsmigratiebeleid uit te 
werken (in het blauw op de kaart); ten slotte stellen 
sommige lidstaten knelpuntenlijsten op met het 
uitdrukkelijke doel om de toelating voor 

arbeidsmigranten vast te leggen (in het groen op de 
kaart).  

Figuur 1: Het gebruik van knelpuntenlijsten in de 

lidstaten met betrekking tot arbeidsmigratie  

  
 

De meeste lidstaten betrekken verscheidene 
stakeholders bij het identificatieproces van 
arbeidstekorten, hetzij via formele overlegstructuren, 

hetzij op een ad-hoc-basis. De sociale partners 
behoren altijd tot de stakeholders; er kunnen echter 
ook andere organisaties die uit verschillende partijen 
bestaan en deskundigen op het vlak van migratie bij 

betrokken worden.  
 
In verband met de uitdagingen bij het voorspellen 
van arbeidstekorten wijzen de meeste landen op 
methodologische problemen bij het maken van 
prognoses inzake de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt.  

In welke mate worden knelpuntenlijsten gebruikt om 

arbeidsmigratie te bepalen?  

De meeste lidstaten hebben een gunstiger wettelijk 
kader uitgewerkt voor arbeidsmigranten die werk 

zoeken in een beroep dat als knelpuntberoep vermeld 
staat. Vrijstellingen van de arbeidsmarkttoets of van 
het stelsel van contingenten worden vaak beoogd; de 
loondrempel waaraan deze werknemers moeten 
voldoen, is vaak lager dan voor de andere beroepen.  

 
Arbeidsmigranten die werk zoeken in 
knelpuntberoepen kunnen sneller toegelaten worden 
tot bepaalde lidstaten omdat ze meer punten kunnen 
verdienen (in gevallen waar er een selectie op basis 
van punten gebeurt), of omdat er bilaterale 

overeenkomsten voor de aanwerving van werknemers 
in specifieke beroepen afgesloten zijn met derde 
landen.  
 
Bepaalde lidstaten maken de toegang tot de 

arbeidsmarkt soepeler voor niet-economische 
migranten (studenten, vluchtelingen, getolereerde 

personen) als de betrokken beroepen op de 
knelpuntenlijst staan. Er worden soms ook andere 
rechten verleend aan migranten in knelpuntberoepen, 
zoals onmiddellijke gezinshereniging of tijdelijke 
regularisaties.  

In welke mate wordt de impact van arbeidsmigratie op 

de arbeidsmarkttekorten gemeten?  

Slechts een klein aantal lidstaten volgt de impact van 
arbeidsmigratie op knelpuntberoepen op.  

 
Negen lidstaten monitoren dit niet systematisch, maar 
sommige monitoren de impact wel op een ad-hoc-

basis, bijv. voor bepaalde vaardigheden of 
beleidsmaatregelen. Sommige landen monitoren de 
impact van arbeidsmigratie enkel op bepaalde 

categorieën van knelpuntberoepen. Er zijn slechts vijf 
lidstaten die de impact van arbeidsmigratie op tekorten 
op regelmatige basis monitoren, soms als onderdeel 
van een geformaliseerd proces om het migratiebeleid 
vorm te geven.   
 
Er worden statistieken verzameld op het niveau van de 

lidstaten over de mobiliteit van EU-werknemers binnen 
de EU, maar deze statistieken zijn niet specifiek gericht 
op de mobiliteit van EU-werknemers in die delen van 
de arbeidsmarkt die getroffen worden door tekorten. 
De meeste lidstaten beschikken niet over instrumenten 
om de mobiliteit van werknemers uit derde landen 
binnen de EU te monitoren.  
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1 Inleiding 

1.1 MOTIVERING EN DOEL VAN DE STUDIE 

De toekomstige Europese arbeidsmarkt staat 
voor verschillende belangrijke uitdagingen, 
waaronder een vergrijzende bevolking; snelle 

technologische veranderingen en ontwikkeling; 
groeiende vraag naar bepaalde arbeidscategorieën; en 
onzekerheid over de toekomstige groei van de 
Europese economieën in een aantal sectoren en 
beroepen.1 De tekorten op de arbeidsmarkt 
identificeren en aanpakken is een cruciaal 

beleidsinstrument om de verwachte uitdagingen het 
hoofd te bieden.  

Er ontstaan tekorten op de arbeidsmarkt wanneer de 
vraag voor een specifiek type arbeid groter is dan het 
beschikbare aanbod aan de geldende loon- en 
werkvoorwaarden. Tekorten treden op ten gevolge van 

een gebrek aan beschikbare werknemers of van een 

gebrek aan interesse om een job te aanvaarden aan de 
geldende voorwaarden (arbeidstekorten) en van een 
tekort aan werknemers met relevante vaardigheden 
(vaardigheidstekorten).2 
 
Er kunnen twee verschillende types arbeidstekorten 
geïdentificeerd worden: cyclische en structurele 

tekorten. Er zal altijd een discrepantie bestaan tussen 
het aanbod van en de vraag naar vaardigheden als 
onderdeel van de frictionele dynamiek van de 
arbeidsmarkt en door de conjunctuurcycli (cyclische 
arbeidstekorten). Aanhoudende of structurele 
tekorten kunnen echter een negatief effect hebben op 

economisch herstel en economische groei. Sommige 
structurele veranderingen, zoals de toepassing van 

nieuwe technologieën, kunnen de vraag voor bepaalde 
vaardigheden die op korte termijn niet beschikbaar zijn 
op de arbeidsmarkt, doen toenemen en zo 
vaardigheidstekorten veroorzaken, zelfs in tijden van 
hoge werkloosheid. Daarom is één van de 

belangrijkste uitdagingen voor de beleidsmakers het 
identificeren van echte, structurele arbeidstekorten, 
die niet kunnen opgelost worden door de lokale 
arbeidspopulatie, zelfs wanneer de arbeidsmarkt goed 
functioneert of wanneer er maatregelen worden 
getroffen om de markt te verbeteren, bijv. door de 
vraag en het aanbod beter op elkaar af te stemmen of 

door te investeren in onderwijs en opleiding.  

Migratie uit derde landen is dan wel geen 
wondermiddel voor de economische problemen in 
Europa, maar wordt wel beschouwd als een deel van 

het antwoord op de behoeften van de arbeidsmarkt en 
op geïdentificeerde tekorten. Arbeids- en 

vaardigheidstekorten worden door beleidsmakers en 
werkgevers vaak genoemd als een van de 
hoofdredenen om buitenlandse werknemers aan te 

                                       
1 “Mapping and analysing the bottleneck vacancies in EU labour 

markets” (September 2014) in opdracht van de Europese Commissie, 

beschikbaar op: 

ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12625&langId=en    
2 IOM (2012), Labour shortages and migration policy’, te vinden onder 

deze link: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9928&langId=en  
2 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113   

trekken.3 Het vermogen om vaardigheden en talent 
aan te trekken en te rekruteren vanuit het buitenland 
indien dat nodig is, kan een belangrijke drijvende 

kracht voor toekomstige groei, competitiviteit en 
innovatie van de Europese economieën vormen.  

Toegang tot informatie en analyse inzake de werking 
van de arbeidsmarkt is van cruciaal belang bij het 

ontwikkelen van relevante beleidsmaatregelen. Het 
onderzoek en de inschatting van de reikwijdte van 
arbeidstekorten vormen de sleutel tot het uitwerken 
van een gericht beleid rond arbeidsmigratie. Mogelijke 
instrumenten voor het identificeren van huidige en 
toekomstige vaardigheidstekorten en voor het 
anticiperen op de nood aan buitenlandse werknemers 

zijn (een combinatie van) de analyse van de noden 
van de werkgevers, een analyse van de noden van de 
arbeidsmarkt,  werkgeversbevragingen, prognoses en 
verkenningen, kwalitatieve studies enz. Met de 
resultaten kunnen lijsten van knelpuntberoepen 

opgesteld worden.  

Het doel van deze gerichte studie is het bieden van 

een overzicht van de instrumenten waarover de 
lidstaten beschikken om arbeidstekorten te 
identificeren en om de nood aan buitenlandse 
werknemers uit derde landen te kwantificeren. De 
studie zal ook nagaan hoe de impact van 
arbeidsmigratie op de nationale arbeidsmarkten 

opgevolgd wordt en welke monitoringsinstrumenten 
daarvoor gebruikt worden. De studie richt zich niet 
expliciet op instrumenten die gebruikt worden om de 
emigratie van werknemers vanuit een lidstaat naar 
derde landen te evalueren, wat ook kan bijdragen tot 
arbeidstekorten of arbeidsoverschotten kan 
verminderen.  

Het toepassingsgebied van de studie omvat alle 
vaardigheids- en kwalificatieniveaus van onderdanen 
van derde landen en beperkt zich niet tot hoog- of 
middelmatig geschoolde onderdanen van derde 
landen.  

Meer specifiek is het doel van de studie:  

 Een kort overzicht bieden van het beleid en de 

wetgeving van de EU inzake arbeidsmigratie;  

 De recente EU-instrumenten en studies voor 
het maken van prognoses over 
arbeidsmarkttekorten en de nood aan 
arbeidsmigratie opsommen;  

 Een overzicht bieden van nationaal 
arbeidsmigratiebeleid en van recente publieke 
en beleidsdebatten over arbeidsmigratie;  

 Analyseren of er een verband is tussen 
geïdentificeerde arbeidstekorten en het 
arbeidsmigratiebeleid; 

 Een overzicht geven van de instrumenten die 
gebruikt worden om arbeids- en 
vaardigheidstekorten te identificeren en om de 

                                       
3 Communicatie van de Europese Commissie: “Europe 2020: A 

Strategy for smart, sustainable and inclusive growth” COM (2010)2020 

final 

../../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/29577/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ec.europa.eu/social/BlobServlet%3fdocId=12625&langId=en
../../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/32120/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2S2OPOYZ/ec.europa.eu/social/BlobServlet%3fdocId=9928&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113
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nood aan buitenlandse werkkrachten te 
anticiperen; 

 Onderzoeken hoe lijsten van knelpuntberoepen 

gedefinieerd en geclassificeerd worden en of 
lidstaten een onderscheid maken tussen 
verschillende types van tekorten (bijv. (huidige) 
tekorten op korte termijn versus tekorten op 
lange termijn; tijdelijke versus permanente 

tekorten);  

 Onderzoeken wat de rol is van de sociale 
partners en van andere stakeholders en of er 
formele mechanismen zijn om de sociale 
partners te raadplegen/te betrekken bij het 
bepalen van arbeidstekorten en van de 
geanticipeerde nood aan buitenlandse 

werknemers; 

 Vergelijken hoe de impact van arbeidsmigratie 
op knelpuntberoepen gemonitord wordt in de 
verschillende lidstaten; 

 Statistieken verstrekken over het aantal 
werknemers dat in bepaalde beroepen 
tewerkgesteld is, over verblijfsvergunningen 
uitgereikt aan onderdanen van derde landen en 

over de geraamde oningevulde vacatures van 
de top van knelpuntberoepen en van beroepen 
opgenomen in de knelpuntenlijsten.  
 
 
 

 
 

1.2 STRUCTUUR VAN HET RAPPORT 

Hoofdstuk 1.3 hieronder biedt een overzicht van niet-
ingevulde vacatures en knelpuntberoepen op basis van 

de statistieken verzameld in Bijlage 3 en Bijlage 4 en 
verdere gegevens verstrekt in de nationale rapporten. 

Hoofdstuk 2 schetst het EU-beleid en de wettelijke 
maatregelen op het vlak van arbeidsmigratie. 
Hoofdstuk 3 identificeert de instrumenten op EU-
niveau om een prognose te maken van 
arbeidsmarkttekorten, met bijzondere aandacht voor 
die instrumenten die op migratie focussen. Hoofdstuk 
4 geeft een overzicht van het nationale 

arbeidsmigratiebeleid en recente publieke en 
beleidsdebatten inzake arbeidsmigratie in het licht van 
arbeidstekorten. Hoofdstuk 5 staat verder stil bij 
instrumenten die gebruikt worden om huidige en 
toekomstige arbeids- en vaardigheidstekorten te 
identificeren en om te anticiperen op de nood aan 

arbeidsmigratie. Hoofdstuk 6 onderzoekt de 
manieren waarop lidstaten de impact van 

arbeidsmigratie op knelpuntberoepen monitoren. Een 
Verklarende Woordenlijst vindt u in Bijlage 1. Bijlage 
2 geeft een gedetailleerd overzicht van de 
instrumenten die door de lidstaten gebruikt worden om 
arbeidstekorten te identificeren, terwijl Bijlagen 3 en 

4 statistische bijlagen zijn die respectievelijk focussen 
op: het aantal werknemers tewerkgesteld in specifieke 
beroepen (met een onderscheid tussen nationale 
onderdanen, EU-onderdanen en onderdanen uit derde 
landen) en het geraamde aantal openstaande 
vacatures (Bijlage 3); en de top van beroepen 
opgenomen in de lijsten van knelpuntberoepen (Bijlage 

4). 

1.3 STATISTISCH OVERZICHT VAN 
KNELPUNTBEROEPEN  

Aan de lidstaten werd gevraagd om statistieken te 
leveren voor het recentste jaar waarvoor gegevens 
beschikbaar zijn inzake het aantal tewerkgestelde 

werknemers (met een onderscheid tussen nationale 
onderdanen, EU-onderdanen en onderdanen uit derde 
landen), het aantal uitgereikte verblijfsvergunningen 
en het aantal openstaande vacatures in zes vooraf 

geselecteerde beroepsgroepen volgens ISCO-08 (op 
het niveau van 2 cijfers): specialisten op  het gebied 
van de gezondheidszorg (22); verzorgend personeel 
(53); medewerkers persoonlijke dienstverlening (51); 
geschoolde landbouwers, bosbouwers en vissers (61); 
specialisten op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie (25) en 

onderwijsdeskundigen (23).4 Eenentwintig lidstaten 
leverden statistieken over het aantal tewerkgestelde 
werknemers5 en twaalf lidstaten leverden statistieken 
over niet-ingevulde vacatures in de zes vooraf 
geselecteerde sectorale groepen.6    

Vergelijkingen tussen landen moeten met 
omzichtigheid behandeld worden aangezien de 

lidstaten statistieken aanleverden voor verschillende 
jaren (2011, 2012, 2013 en 2014).7  

Toch kunnen op basis van de ingezamelde statistieken 
een aantal voorlopige observaties gemaakt worden 
over de lidstaten heen op het vlak van (i) de schaal 
van niet-ingevulde vacatures in de EU; en (ii) het type 

beroepen waarbij de tekorten het meest in het oog 
springen.    

Vooreerst is de schaal van openstaande vacatures 
in de EU gedurende de referentieperiode 2011-2014 
significant. Dit blijkt duidelijk, zelfs als enkel de zes 
vooraf geselecteerde beroepen zoals opgesomd in 

Tabel 2 en Bijlage 3 onderzocht worden. Merk op dat 

de lidstaten verschillende methodologieën gebruiken 
om het aantal oningevulde vacatures te bepalen en dat 
er dus met omzichtigheid moet omgegaan worden met 
de statistieken.8 In Oostenrijk, Polen en het 
Verenigd Koninkrijk wordt dit bepaald door een 
bevraging van een aantal werkgevers inzake 
vacatures, terwijl het in Tsjechië, Estland, 

Frankrijk, Hongarije, Slowakije gaat om de 
vacatures die door de PES in het systeem worden 
bijgehouden. Als gevolg van deze verschillende 
methodologieën, kan het meten van openstaande 

                                       
4 De zes beroepsgroepen werden geselecteerd op basis van de 

beroepen die het meest voorkwamen in de lijsten van 

knelpuntberoepen van de lidstaten, zoals geïdentificeerd in het recente 

EMN Inform “Approaches and tools used by Member States to identify 

labour market needs” (2013). Beschikbaar op 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-
studies/emn-

informs/emn_inform_on_labour_market_tests_5dec2013_final.pdf 
5 AT, BE, CZ, DE, EE, HR, FI, FR, HU, IE, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, 

SE, SI, SK, UK. SK leverden schattingen. 
6 AT, BE, CZ, EE, FR, HU, LV, LT, PL, PT, SK, UK 
7 De meeste lidstaten verstrekten statistieken voor 2014 terwijl AT 

statistieken opgaf voor 2013, FR voor 2012 (enkel voor tewerkstelling; 

2014 voor openstaande vacatures) en CZ en EE voor 2011 (enkel voor 

tewerkstelling; 2014 voor verblijfsvergunningen en openstaande 
vacatures). 
8 Voor meer informatie over de gebruikte methodologieën: zie de 

afzonderlijke nationale rapporten.  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-informs/emn_inform_on_labour_market_tests_5dec2013_final.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-informs/emn_inform_on_labour_market_tests_5dec2013_final.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-informs/emn_inform_on_labour_market_tests_5dec2013_final.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-informs/emn_inform_on_labour_market_tests_5dec2013_final.pdf
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vacatures in sommige landen eerder representatief zijn 
voor het personeelsverloop in bepaalde beroepen dan 
wel indicatief voor het arbeidstekort.  

Zoals aangetoond in Tabel 2, werd het hoogste aantal 
openstaande vacatures in lidstaten die statistieken 
aanbrachten, aangetroffen in de sector 
persoonsverzorging in het Verenigd Koninkrijk in 

2013 (ongeveer 77.000) en ook in Frankrijk in 2012 
(ongeveer 19.000) en in België in 2013 (ongeveer 
7.500). Er werd een groot aantal oningevulde 
vacatures in beroepen gericht op persoonlijke 
dienstverlening, zoals koks, kelners en schoonmakers, 
gemeld in het Verenigd Koninkrijk in 2013 
(ongeveer 43.000), in Frankrijk in 2012 (ongeveer 

34.000) en in België in 2013 (meer dan 7.000). In de 
overige sectoren werden er ook oningevulde vacatures 
geregistreerd, maar in mindere mate.   

Tabel 2: niet-ingevulde vacatures in 6 geselecteerde 
sectoren   

  

Jaar 
Gezond-

heid  

Persoon

-lijke 

verzor-

ging  

Persoon

-lijke 

dienst-

verle-

ning  

Land-

bouw, 

bos-

bouw, 

visserij  

ICT  Onderwijs  

AT 2013 233 409 3.563 138 384 188 

BE 2013 7.339 3.949 7.418 Nvt 7.511 15.014 

CZ 2011 754 53 2.091 175 882 538 

EE 2014 523 608 3.907 473 143 702 

FR 2012 2.301 18.997 34.125 2.108 3.957 5.054 

HU 2014 104 609 4.365 3.185 310 357 

LV 2014 251 434 1.457 463 194 380 

LT 2014 28 18 194 0 10 29 

PL 2014 1.716 7 679 54 1.452 536 

PT 2014 431 1,097 5.725 2.343 368 698 

SK 2014 112 67 588 28 42 79 

UK 2014 17.844 76.972 43.145 6.252 23.300 20.566 

Bron: Nationale rapporten voor deze studie 

Vervolgens geeft tabel 3 een overzicht van de meest 
voorkomende beroepen in de lijsten van 
knelpuntberoepen, geclassificeerd aan de hand van 
ISCO-08 of van equivalente nationale classificaties (zie 
ook Bijlage 4 voor meer details). De tabel benadrukt 
de ongelijksoortige arbeidsmarktbehoeften van de 
verschillende lidstaten, zelfs op het vlak van de 

vereiste vaardigheden. De behoeften variëren van 

hooggeschoolde werknemers zoals in België in het 
Brusselse Gewest (leerkracht middelbare school), 
Letland (software ontwikkelaars), Ierland (ICT 
specialisten) en het Verenigd Koninkrijk 
(productiemanagers in mijnbouw en energie) tot 

beroepen die een lager kwalificatieniveau vereisen 
zoals schoonmakers in België (Vlaanderen) en 
mijnwerkers in Hongarije.  
 
Tabel 3: Top van beroepen in de knelpuntenlijsten  

Lid Professioneel niveau 

Top van beroepen opgenomen in de lijsten van 

knelpuntberoepen per land (ISCO-08) 

AT 
Instellers en bedieners van metaalbewerkingsmachines - 

Metaaldraaiers (7223) 

HR Ongeschoolde arbeiders in de veeteelt (9212) 

CZ Ongeschoolde arbeiders in de akkerbouw (9211) 

EE 
Bestuurders van voertuigen en bedieners van mobiele 

installaties (83) 

FI 
 Verkopers via telefoon, internet, callcenter en dergelijke 

(5244) 

HU 
Ongeschoolde arbeiders in de mijnbouw en in steengroeven 

(9311) 

LV Softwareontwerpers (2512) 

PT 
Marktgeoriënteerde landbouwers met een gemengd bedrijf 

(233) 

Top van knelpuntberoepen per land (Gelijkwaardige nationale 
classificatie) 

BE Schoonmaker (Vlaanderen) 

BE Leraar middelbaar onderwijs (Brussel) 

BE Elektricien-installateur (Wallonië) 

HR Herders 

EL Vissers 

HU Mijnwerkers  

LV Elektriciens en elektronici  

LT Internationale vrachtwagenchauffeurs 

MT Kinderverzorgers  

NL Mecaniciens/Onderhoudstechnici 

PL Conciërges  

SE Technici op vlak van mijnbouw en metallurgie 

SI Chauffeurs van vrachtwagens en tractoren 

UK Productiemanagers en directeurs in mijnbouw en energie  

Bron: Nationale rapporten voor deze studie 

Verder bewijs van de niet-gelijklopende 

arbeidsmarktvereisten van de afzonderlijke lidstaten 
wordt geleverd in de nationale rapporten, zoals 
geschetst in het vervolg van dit hoofdstuk.   

De meeste knelpuntberoepen in Oostenrijk tussen 
2012 en 2015 waren ambachtslieden (ISCO 
hoofdberoepsgroep 7), terwijl ook een aantal 
technische beroepen (ISCO-08 hoofdberoepsgroep 3) 

en beroepen op universitair niveau (ISCO-08 
hoofdberoepsgroep 2) in de lijst werden opgenomen. 
Cyprus signaleerde een arbeidstekort op lange termijn 
in de landbouwsector voor ongeschoolde functies. In 
Finland deden de aanwervingsproblemen  zich in 2013 

meestal voor in de sector van de sociale zorg en de 
gezondheidszorg, de transportsector en de bouwsector 

en bij magazijniers. Frankrijk stelde vooral in de IT- 
en de bouwsector arbeidsmarkttekorten vast9.  In 
Ierland werd het in 2014 steeds moeilijker om 
vacatures in te vullen; driekwart van de problemen om 
vacatures in te vullen deed zich voor bij professionele 
beroepen (IT,  engineering en gezondheid).10 

Litouwen signaleerde in de eerste helft van 2015 
vooral tekorten in zowel de industrie (lasser, 
scheepsbouwer, kleermaker) als in de dienstverlening 
(kok en internationaal vrachtwagenchauffeur). In 
Nederland deden tekorten op de arbeidsmarkt zich 
voor bij technische beroepen, tuiniers en sommige 
medisch-technische activiteiten, dit gebaseerd op de 

statistieken voor februari 2015. In Polen waren de 

belangrijkste knelpuntberoepen in 2014 zoals 
geïdentificeerd door het Ministerie van Werk en Sociaal 
Beleid medewerkers in dienstverlening en verkoop en 
administratief ondersteunend personeel, gevolgd door 

                                       
9 In de sector civiele techniek werden acht prioritaire beroepen 

geïdentificeerd door de bevoegde bedrijfstak: diverse wegen- en 

wegennetarbeiders, chauffeur/operator van bouwuitrusting, 

wegenbouwer, tegellegger, civieltechnische constructeur, 

elektromonteur, buizenlegger en site manager 

10 McNaboe, J., Condon, N., Milicevic, I., Hogan, A. and Wowczko, I 
(2015). Vacancy Overview 2014. A Report by the Skills and Labour 

Market Research Unit in SOLAS for the Expert Group on Future Skills 

Needs. Beschikbaar op www.skillsireland.ie  

http://www.skillsireland.ie/
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beroepen uit de groep ambachtslieden. In het 
Verenigd Koninkrijk richtte de lijst van 
knelpuntberoepen in 2013 zich vooral op de 

gezondheidssector en beroepen in verband met 
engineering.  

2 Overzicht van het beleid en de 

regelgeving van de EU inzake migratie  

De Europese Agenda inzake Migratie, gepubliceerd op 

13 mei 201511, probeert een coherente en 

allesomvattende benadering uit te werken om in de 

Europese Unie de vruchten te plukken van migratie en 

tegelijk het hoofd te bieden aan de uitdagingen die 

ermee gepaard gaan. De Agenda identificeert een 

aantal demografische en economische uitdagingen op 

lange termijn en erkent uitdrukkelijk het belang van 

het aantrekken van werknemers uit derde landen met 

de vereiste vaardigheden als een manier om deze 

uitdagingen beleidsmatig aan te pakken. De 

belangrijkste beleidsprioriteiten op korte en 

middellange termijn in verband met legale migratie 

zijn het herzien van de Europese “blauwe kaart”-

regeling om er een meer doeltreffend middel van te 

maken om talent naar Europa aan te trekken, evenals  

de verhoging van de inspanningen om vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te 

stemmen door een betere identificatie van lacunes in 

vaardigheden. 

De EU-aanpak van arbeidsmigratie wordt tot op heden 

uitgevoerd door middel van afzonderlijke richtlijnen die 

focussen op de voorwaarden van toegang en verblijf 

voor specifieke categorieën van werknemers uit derde 

landen, met inbegrip van hooggeschoolde werknemers, 

seizoenarbeiders, binnen een onderneming 

overgeplaatste personen (ICTs) en studenten en 

onderzoekers. Sommige commentatoren stelden dat 

dit geleid heeft tot een zeer gefragmenteerd wettelijk 

kader voor arbeidsmigranten uit derde landen.12  

De Europese “blauwe kaart”-regeling13, het enige 

wettelijke EU-instrument dat tot op heden van kracht 

is op dit gebied, kent een beperkte toepassing14, deels 

ten gevolge van de hoge kosten die de regeling met 

                                       
11 Communication on a European Agenda on Migration, 2015, 

COM(2015) 240 final. 

12 Bijvoorbeeld Lucie Cerna (2013), ‘The EU Blue card: preferences, 

policies and negotiations between Member States’, Katharina Eisele 

(2013), ‘Why come here if I can go there? Assessing the 

attractiveness of the EU’s Blue Card Directive for highly qualified 

immigrants, CEPS Paper in Liberty and Security in Europe No. 60 / 
Oktober 2013; en Iván Martín en Alessandra Venturini (2015) ‘A 

Comprehensive Labour Market Approach to EU Labour Migration 

policy’, Migration Policy Centre Policy Brief, no. 2015/07, Robert 

Schuman Centre for Advanced Studies, European University 

Institute.   
13 Richtlijn van de Raad 2009/50/EC van 25 mei 2009 over de 

voorwaarden van toegang en verblijf voor onderdanen van derde 

landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan 
14 Zie het rapport over de implementatie van Richtlijn 2009/50/EC 
over de voorwaarden van toegang en verblijf voor onderdanen van 

derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (“EU Blue 

Card”), COM(2014) 287 final. 

zich meebrengt voor zowel werkgevers als migranten 

en deels door de coëxistentie en de concurrentie met 

nationale regelingen voor hooggekwalificeerde 

migranten.15  

In het kader van de Europese Agenda inzake Migratie 

is de Europese Commissie begonnen met een 

herziening van de “blauwe kaart”-regeling, met 

inbegrip van een publieke raadpleging en een 

effectbeoordeling die reeds loopt. De Richtlijnen inzake 

seizoenarbeiders16 en binnen een onderneming 

overgeplaatste personen17 werden pas in 2014 

goedgekeurd en wachten nu dus op omzetting door de 

lidstaten om volledig operationeel te zijn. Het rapport 

over de implementatie van de Richtlijn uit 2005 inzake 

onderzoekers heeft echter een duidelijke nood aan 

verbetering aan het licht gebracht wat de inspanningen 

van de lidstaten18 inzake de omzetting ervan betreft. 

Een nieuwe Richtlijn inzake studenten en onderzoekers 

werd voorgesteld en wacht op goedkeuring van het 

Europese Parlement en de Raad19. In het algemeen 

lijkt de hoge mate van beslissingsbevoegdheid van de 

lidstaten bij het implementeren van de EU-Richtlijnen 

inzake arbeidsmigratie de capaciteit van de EU om te 

reageren op arbeidsmarktbehoeften te beperken.  

In deze context is een helder uitgetekend systeem van 

arbeidsmarktinformatie dat deze behoeften in kaart 

brengt en opvolgt, een basisvoorwaarde voor een 

allesomvattend juridisch arbeidsmarktbeleid dat een 

antwoord biedt op de behoeften van de 

arbeidsmarkten in de EU. De Europese Agenda inzake 

Migratie heeft erkend dat “de EU instrumenten nodig 

heeft om die economische sectoren en beroepen te 

identificeren die te kampen (zullen) hebben met  

aanwervingsmoeilijkheden of lacunes in vaardigheden. 

Bestaande instrumenten verschaffen reeds wat 

informatie, maar er is een vollediger beeld nodig.” Tot 

dusver berusten de identificatie- en prognose-

instrumenten voor de Europese arbeidsmarkt, zoals de 

Europese waarnemingspost voor de werkgelegenheid, 

de Europese vacaturemonitor, het EU-

vaardighedenprogramma, de Vaardighedenprognoses 

van Cedefop of het Europese portaal voor 

beroepsmobiliteit, EURES,20 dat kort wordt besproken 

                                       
15 Martina Belmonte (2015) The EU Blue Card Directive: Is there a 

need for a more comprehensive approach? Institute for European 

Studies, Policy Brief, Issue 2015. 
16 Richtlijn van de Raad 2014/36 over de voorwaarden van toegang en 

verblijf voor onderdanen van derde landen met het oog op 

tewerkstelling als seizoenarbeiders.  
17 Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en van de Raad 

van 15 mei 2014 over de voorwaarden van toegang en verblijf voor 
onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing 

binnen een bedrijf. 
18 Report on the application of Directive 2005/71/EC on a specific 

procedure for admitting third-country nationals for the purposes of 

scientific research, 20 December 2011.  
19 COM(2013)0151. 
20 EURES is geen prognose-instrument maar wil informatie, advies en 

dienstverlening inzake aanwerving/plaatsing (job-matching) bieden 

ten behoeve van werknemers, werkgevers en elke burger die wil 
genieten van het principe van vrij verkeer van personen. In die 

hoedanigheid wint EURES relevante informatie in over de vraag naar 

en het aanbod van arbeidskrachten in de EU-lidstaten.  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0287_/com_com(2014)0287_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0287_/com_com(2014)0287_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0287_/com_com(2014)0287_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0287_/com_com(2014)0287_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0066&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0066&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0066&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0066&from=EN
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in Hoofdstuk 3, grotendeels op een samenvoeging van 

gegevens die door de lidstaten worden verzameld. 

Terwijl de EU-arbeidskrachtenenquête langs de 

aanbodzijde van EU-arbeidsmarkt borg staat voor een 

gemeenschappelijke methodologie en een coherente 

benadering in de hele Europese Unie en zo een 

holistische kijk op de Europese arbeidskrachten 

oplevert, is de analyse van de arbeidsvraag op EU-

niveau nog niet zo ver gevorderd.  

Deze studie vat de resultaten samen die verkregen 

werden aan de hand van nationale instrumenten in de 

hele Europese Unie, zoals gerapporteerd door de 

Nationale Contactpunten van het EMN in hun nationale 

bijdragen. Er dient echter opgemerkt te worden dat 

deze methode het potentieel van de mobiliteit binnen 

de EU van Europese werknemers om een deel van de 

vraag in bepaalde geschoolde beroepen in te vullen, 

niet volledig incorporeert. Bovendien vereist de 

toegang van veel niet-economische migranten tot de 

arbeidsmarkt van de EU een meer systematische 

afweging van deze potentiële werknemers bij de 

bepaling van de behoefte van de EU aan 

arbeidsmigratie. Inderdaad, niet-economische 

migranten (mensen die genieten van gezinshereniging, 

asielzoekers of buitenlandse studenten) maken reeds 

80% uit van het totaal aantal eerste 

verblijfsvergunningen die in de lidstaten van de EU 

werden verleend.21 Beleidsmaatregelen om hun 

deelname aan de arbeidsmarkt en het effectieve 

gebruik van hun vaardigheden te verzekeren, vallen 

niet onder deze studie, maar er moet wel rekening 

mee worden gehouden wanneer men de totale impact  

van migratie op de arbeidstekorten in de EU bekijkt.  

Ten slotte wordt de kwestie van mobiliteit binnen de 

EU van onderdanen uit derde landen die legaal in 

Europa verblijven, steeds belangrijker. Waar in 

principe mobiliteitsrechten verleend worden aan 

bepaalde categorieën van onderdanen van derde 

landen waarvoor de EU-Migratierichtlijnen gelden 

(langdurig ingezetenen, houders van een Europese 

blauwe kaart, onderzoekers en gedetacheerde 

werknemers), worden hun mobiliteitsrechten in 

praktijk beperkt door verschillende administratieve en 

juridische hindernissen.22 Houders van een blauwe 

kaart en hun gezinsleden kunnen bijvoorbeeld 

verhuizen met het oog op een hooggeschoolde functie 

nadat ze 18 maand legaal in een lidstaat hebben 

verbleven, maar ze moeten nog steeds een aanvraag 

indienen voor een tweede blauwe kaart. Alle 

voorwaarden waaraan moet voldaan worden om een 

blauwe kaart te krijgen, worden opnieuw onderzocht 

door de tweede lidstaat. Aan legale arbeidsmigranten 

onder de wetgeving van lidstaten wordt geen toegang 

                                       
21 Eurostat, statistieken over uitgereikte verblijfsvergunningen 
22 Zie bijvoorbeeld het rapport van de Commissie over de toepassing 

van Richtlijn 2003/109/EC inzake de status van onderdanen uit derde 

landen die langdurig ingezetenen zijn, COM (2011) 585 final. 

tot de arbeidsmarkt in een andere lidstaat verleend23. 

Terwijl de intra-EU-mobiliteit voor onderdanen uit 

derde landen zou kunnen garanderen dat het beginsel 

van EU-preferentie gerespecteerd wordt, beperkt het 

lage niveau van intra-EU-mobiliteit voor onderdanen 

uit derde landen de efficiëntie van de Europese 

arbeidsmarkten en het op elkaar afstemmen van de 

arbeidsvraag en het arbeidsaanbod in de EU.  

                                       
23 EMN Syntheserapport over intra-EU-mobiliteit van onderdanen van 
derde landen, 2013, p. 7, http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/doc_centre/immigration/docs/studies/emn-

synthesis_report_intra_eu_mobility_final_july_2013.pdf.   

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/studies/emn-synthesis_report_intra_eu_mobility_final_july_2013.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/studies/emn-synthesis_report_intra_eu_mobility_final_july_2013.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/studies/emn-synthesis_report_intra_eu_mobility_final_july_2013.pdf
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3 EU-instrumenten en studies voor het 
opstellen van prognoses inzake 

tekorten op de arbeidsmarkt en de 
behoefte aan arbeidsmigratie  

De laatste jaren hielden de Europese Commissie (met 

name DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) 

en haar agentschappen zich bezig met het identificeren 

en het voorspellen van tekorten van lacunes op de 

arbeidsmarkt en tekorten aan vaardigheden in de 

lidstaten. Zoals vermeld in hoofdstuk 2, steunen deze 

instrumenten echter op een samenvoeging van 

gegevens ingezameld door de lidstaten. De 

instrumenten onderzoeken ook niet specifiek of 

migratie gebruikt kan worden om de lacunes op de 

arbeidsmarkt in te vullen. De noodzaak om bepaalde 

types van economische migranten aan te trekken in 

het licht van de lacunes op de arbeidsmarkt en de 

tekorten aan vaardigheden is vaker het onderwerp 

geweest van ad-hoc-studies in opdracht van de EU en 

van internationale organisaties.  

3.1 PROGNOSE VAN VAARDIGHEDEN DOOR HET 

EUROPEES CENTRUM VOOR DE ONTWIKKELING 
VAN DE BEROEPSOPLEIDING (CEDEFOP) 

Het Europees centrum voor de ontwikkeling van 

de beroepsopleiding (Cedefop) maakt prognoses 

over trends op de arbeidsmarkt in de lidstaten, die 

gericht zijn op zowel het aanbod van als de vraag naar 

arbeid en vaardigheden in geselecteerde sectoren en 

de periode 2013-2025 beslaan. In het algemeen 

omvatten de activiteiten van Cedefop24: 

 De voorspelling van vaardigheidsbehoeften aan de 

hand van een analyse van de vraag naar en het 

aanbod van vaardigheden;  

 De analyse van de mismatch tussen de gevraagde 

en aangeboden vaardigheden door theoretisch en 

empirisch onderzoek;  

 Het onderzoek van toekomstige 

vaardigheidsbehoeften voor een groene economie; 

 De ontwikkeling van een gemeenschappelijke 

Europese werkgeversenquête om veranderende 

vaardigheidsbehoeften te identificeren; en   

 Het bieden van een centraal toegangspunt voor 

gegevens en inlichtingen over 
vaardigheidsbehoeften in het kader van het EU-

vaardighedenpanorama.  

Voor de prognoses van de vraag naar en het aanbod 
van vaardigheden gebruikt Cedefop een 
modelleerkader, dat gebruik maakt van 
geharmoniseerde statistieken en één enkele 
methodologie om vergelijkbare prognoses te 

                                       

24 Cedefop. Het identificeren van vaardigheidsbehoeften: 

http://www.cedefop.europa.eu/en/themes/identifying-skills-needs 

verzekeren. Het gebruikte macro-economische model 

maakt prognoses per economische sector en per land. 
Er worden arbeidsvraagprognoses gemaakt voor 41 
sectoren/industrieën, 27 beroepsgroepen en drie brede 
kwalificatieniveaus. Sinds 2004 wordt het Skillsnet – 
een netwerk van onderzoekers en deskundigen op het 

vlak van vaardigheidsbehoeften en prognoses – 
gecoördineerd door Cedefop. Cedefop realiseerde 
onder meer volgende publicaties met het oog op het 
identificeren van vaardigheidsbehoeften en 
metingsmethodologieën: ‘Future skill supply in 
Europe: Medium-term forecast up to 2020’25 (‘Het 
toekomstige aanbod van vaardigheden in Europa: 

prognose op middellange termijn tot 2020’) in 2009 en 
‘Building on skill forecasts – Comparing methods 
and publications’26 (‘Voortbouwen op 
vaardigheidsprognoses – het vergelijken van methodes 

en publicaties’) in 2012. 

3.2 ARBEIDSMARKTMONITORING DOOR DE 

EUROPESE COMMISSIE 

De Europese Commissie stelt een aantal periodieke 

rapporten op die informatie over 

vaardigheidsbehoeften in lidstaten groeperen.  Deze 

omvatten:  

 Het tweejaarlijkse Europees rapport inzake 

vacatures en aanwerving (European 

Vacancy and Recruitment Report (EVRR)) 

(gepubliceerd in 2012 en 2014). De EVRR is 

een belangrijke component van de 

inspanningen van de Commissie om een 

systematisch monitoringsysteem voor de EU-

arbeidsmarkt te ontwikkelen om zo een 

grotere arbeidsmarkttransparantie te bieden 

aan stakeholders. Door een verscheidenheid 

aan gegevensbronnen te combineren 

identificeert de EVRR gebieden en sectoren 

met arbeidsmarkttekorten in de lidstaten van 

de EU.  

 Het rapport van de Europese Commissie, ‘Het 

in kaart brengen en analyseren van 

knelpuntvacatures op de EU-

arbeidsmarkten’  (‘Mapping and analysing 

the bottleneck vacancies in EU labour 

markets’) gepubliceerd in september 2014, 

analyseerde eveneens de verwachte 

knelpuntvacatures in elke lidstaat. Gebaseerd 

op definities uit het Europese rapport inzake 

vacatures en aanwerving uit 2012 en op 

gegevens verzameld tijdens veldwerk, werden 

als directe indicatoren voor knelpunten 

volgende factoren gebruikt: de tijd die men 

nodig heeft om een vacature in te vullen, de 

                                       
25 www.cedefop.europa.eu/files/4086_en.pdf 
26 www.cedefop.europa.eu/files/5518_en.pdf 
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voorbije/bestaande invulling van vacatures en 

de verwachte knelpuntvacatures.  

 De Eurostat vacature-enquête (Eurostat 

Vacancy Survey) verzamelt 

kwartaalstatistieken van representatieve 

gestratificeerde steekproefenquêtes. De 

gebruikte indicatoren omvatten het aantal 

vacatures en het vacaturepercentage. De 

gegevens blijven echter voorlopig, partieel en 

zijn niet beschikbaar per sector, zoals 

opgemerkt door de ‘Vaardighedenkloof’ (‘Skills 

Mismatch’) (2012)27, een publicatie van 

Cedefop.  

3.3 HET AFSTEMMEN VAN ARBEIDSMIGRATIE OP DE 
ARBEIDSMARKTBEHOEFTEN - AD-HOC-STUDIES 

In een aantal recente publicaties werd de behoefte aan 

arbeidsmigratie om de tekorten op de arbeidsmarkt en 
het gebrek aan vaardigheden in de EU en daarbuiten 
aan te pakken, geanalyseerd. Deze omvatten:  

 ‘Het afstemmen van economische 

migratie op arbeidsmarktbehoeften’ 
(‘Matching Economic Migration with Labour 
Market Needs’), gezamenlijk opgesteld door de 
OESO en de Europese Commissie (2014).

28
 

Gebaseerd op een driejarig project van de 
OESO en de Europese Commissie, levert de 
publicatie bewijsmateriaal voor de rol die 
internationale migratie in Europa en in andere 
geselecteerde OESO-landen vervult op het vlak 
van arbeidskrachten en het invullen van 
beroepen.  

 ‘Het afstemmen van economische 
migratie op arbeidsmarktbehoeften in 
Europa’, (‘Matching Economic Migration with 
Labour market needs in Europe’), een 
beleidsbrief van de OESO over de bevindingen 
in de EU-lidstaten van de voornoemde 
publicatie (2014).29 De publicatie analyseert 

verwachte onevenwichtigheden op de Europese 
arbeidsmarkt, tekorten aan arbeidskrachten en 
het gebruik, de mismatch en de 
arbeidsmarktresultaten van de vaardigheden 
van migranten.  

 ‘Tekorten aan arbeidskrachten en 
migratiepolitiek’, (‘Labour shortages and 

migration policy’): een publicatie van het IOM 
gefinancierd door de Europese Commissie 
(2012)30. De studie onderzoekt en evalueert de 
bestaande trajecten om tekorten aan 

                                       
27 Cedefop. (2012). Skills mismatch: The role of the enterprise. 

Luxembourg: Publications office of the European Union. Beschikbaar 

op: http://www.cedefop.europa.eu/node/11828 
28 OECD/European Union. (2014). Matching Economic Migration with 

Labour Market Needs. Paris: OECD Publishing 
29 OECD/European Union. (2014). Matching Economic Migration with 
Labour Market Needs in Europe: Policy Brief. Paris: OECD Publishing 
30 IOM (2012), Labour shortages and migration policy’, beschikbaar via 

deze link: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9928&langId=en    

arbeidskrachten en vaardigheden te 
identificeren en om de noden op de 
arbeidsmarkt te verbinden met de 

beleidsontwikkeling inzake arbeidsimmigratie, 
gebaseerd op de ervaringen binnen en buiten 
de Europese Unie (EU). 

 ‘Tewerkstelling en sociale ontwikkelingen 
in Europa’, (‘Employment and Social 

Developments in Europe’)31: De Europese 
Commissie evalueert regelmatig de meest 
recente ontwikkelingen in de maatschappij en 
op de arbeidsmarkt binnen de EU. Er worden 
echter geen suggesties gemaakt inzake de 
manier om de nood aan arbeidsmigratie te 

voorspellen.  

 ‘Het groeiende menselijk potentieel in de 
EU en beleidsimplicaties voor toekomstige 

economische groei’, (‘Growing potential of 
EU human resources and policy implications for 
future economic growth’) (2013), een 
werkdocument van de Europese Commissie dat 
kort de vooruitzichten analyseert voor het 

maximaliseren van de potentiële bijdrage van 
migratie als een beleidsmaatregel om de 
werkgelegenheid en de groei van het BNP in de 
Europese Unie te verhogen.32 

4 Nationaal arbeidsmigratiebeleid en 

recente publieke en beleidsdebatten 
over arbeidsmigratie  

De meeste lidstaten die bijdragen aan de studie zien 
migratie uit derde landen als een potentieel belangrijke 

bron van arbeidskrachten, zeker in de context van 
snelle arbeidsmarkttransformaties, demografische 
vergrijzing of technologische veranderingen. De 

lidstaten verschillen echter in de mate waarin ze een 
beleid hebben ontwikkeld om het proces van het 
afstemmen van arbeidsmigranten op de tekorten aan 
specifieke vaardigheden/beroepen op de arbeidsmarkt 
te faciliteren. Ze verschillen ook in het belang dat ze 
hechten aan arbeidsmigratie in vergelijking met 
andere beleidsmaatregelen om deze 

vaardigheidstekorten aan te pakken, met inbegrip van 
de arbeidsmarktactivering van de huidige plaatselijke 
bevolking of het investeren in en/of het hervormen van 
het onderwijs en opleidingsmogelijkheden.  
 
Dit hoofdstuk begint (Hoofdstuk 4.1) met het 

identificeren van de lidstaten die hun migratiebeleid 
expliciet koppelen aan specifieke knelpuntberoepen. 
Zoals u zal zien, doet een meerderheid van de 
lidstaten wel degelijk pogingen om dergelijke 
koppelingen tot stand te brengen. In de meeste 
gevallen proberen de hieruit voortvloeiende 
beleidsaanpassingen slechts een deel van de totale 

instroom van arbeidsmigranten te reguleren; de 

                                       
31 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113  
32 European Union. (2013). Growing potential of EU human resources 

and policy implications for future economic growth. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union, 2013 

../../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/32120/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2S2OPOYZ/ec.europa.eu/social/BlobServlet%3fdocId=9928&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113
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meeste lidstaten blijven arbeidsmigranten toelaten 
zonder hun toegang aan specifieke knelpuntberoepen 
te willen koppelen. (De types van aanpassingen aan 

het migratiebeleid om bijzondere tekorten aan 
arbeidskrachten aan te pakken worden verkend in 
Hoofdstuk 5.5). De analyse gaat dan verder met een 
blik op publieke en beleidsdebatten op nationaal 

niveau over het gebruik van migratie om tekorten aan 
arbeidskrachten aan te pakken (Hoofdstuk 4) 
aangezien deze debatten de publieke beleidskeuzes 
van lidstaten kunnen beïnvloeden.  

4.1 MIGRATIE ALS EEN INSTRUMENT OM TEKORTEN 
AAN ARBEIDSKRACHTEN AAN TE PAKKEN   

Onderzoek heeft twee verschillende benaderingen 

geïdentificeerd om economische migratie aan tekorten 
op de arbeidsmarkt te koppelen.33 Eén benadering is 
‘vraaggestuurd’: dit houdt in dat er versnelde of 
vereenvoudigde toegang wordt verleend aan 

migranten die werk zoeken in vooraf geïdentificeerde 
knelpuntberoepen. In puur vraaggestuurde systemen 
wordt deze beslissing overgelaten aan werkgevers. Bij 

deze benadering moeten onderdanen uit derde landen 
gewoonlijk een specifieke werkaanbieding hebben 
voordat hun aanvraag voor een verblijfsvergunning 
behandeld kan worden.  

De tweede benadering is gericht op ‘menselijk 
kapitaal’- of ‘arbeidsaanbod’-modellen, waarbij de 

kaders voor toelating aangepast worden om migranten 
aan te trekken met karakteristieken die hen in een 
gunstige positie plaatsen voor integratie op de 
arbeidsmarkt, en spill-overeffecten hebben op groei en 
innovatie. In het kader van dit model zijn er 
beleidsinstrumenten nodig om migranten aan te 

trekken met overdraagbare vaardigheden of met 

andere kwaliteiten (bijv. investeringspotentieel) die 
wenselijk worden geacht voor de economie; maar er 
worden geen inspanningen geleverd om deze 
migranten te koppelen aan vooraf gedefinieerde 
knelpuntberoepen.  

In praktijk worden elementen uit beide benaderingen 
vaak gecombineerd.  

                                       
33 Dit tweeledige onderscheid komt uit de IOM-studie, Labour 

Shortages and Migration Policy (2012), p. 14. 
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4.1.1 VRAAGGESTUURDE MODELLEN 

Sommige lidstaten (CY, CZ, HU, LT, LU, NL, PL34, SK) 
hebben een strategische visie op arbeidsmigratie 

ontwikkeld als een instrument om tekorten op de 
arbeidsmarkt aan te pakken. Voor deze lidstaten is de 
link tussen economische migratie en inspanningen om 
tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken indirect: 

de toelating van onderdanen uit derde landen met het 
oog op tewerkstelling (nl. hun recht om een aanvraag 
in te dienen voor een werkvergunning en/of een 
verblijfsvergunning) wordt overgelaten aan de 
marktwerking, meer in het bijzonder aan individuele 
werkgevers, die onderdanen uit derde landen kunnen 
aanwerven, vaak nadat eerst werd nagegaan via de 

implementering van een of andere vorm van 
arbeidsmarkttoets, of er een nationale onderdaan of 
een (mobiele) kandidaat uit de EU beschikbaar is voor 
de vacature (zie ook Hoofdstuk 6.5).  

In Zweden is het arbeidsmigratiebeleid sinds 2008 

vraaggestuurd, waarbij werkgevers het recht hebben 
om onderdanen uit derde landen aan te werven om 

vacatures in te vullen indien zij geen geschikte 
Zweedse of EU-werknemers vinden. Het beleid 
benadrukt flexibiliteit van werkgevers om in te spelen 
op de veranderende omstandigheden op de 
arbeidsmarkt. Er bestaan geen quota om te bepalen 
hoeveel arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt kunnen 

instromen. Het systeem staat open voor 
arbeidsmigranten van alle vaardigheidsniveaus en 
nationaliteiten en legt geen prioriteiten vast omtrent 
de vraag of migranten voor korte periodes of 
permanent in het land blijven.  

In deze groep van landen zijn er bepaalde lidstaten, 
met inbegrip van Luxemburg en Nederland, waar 

buitenlandse werknemers uit derde landen een 
belangrijke bron van arbeidskrachten vormen. Deze 

lidstaten gebruiken de instrumenten voor het 
migratiebeleid echter niet om te proberen om 
werknemers uit derde landen te koppelen aan 
knelpuntberoepen. In het geval van Luxemburg 
betekent de belangrijke aanwezigheid van EU-
werknemers, inclusief degene die genieten van 
grensoverschrijdende werkregelingen, dat de lijsten 

van knelpuntberoepen om onderdanen uit derde 
landen in te huren niet meer gebruikt werden sinds 
2012. Oostenrijk en Nederland blijven ook de 
mening toegedaan dat het werknemerspotentieel 
binnen de EU (vooral na de meest recente uitbreiding) 
voldoende is om tekorten aan arbeidskrachten op te 

vangen.  

Andere lidstaten binnen deze groep, zoals Hongarije 
en Slowakije, verkiezen om tekorten aan 
arbeidskrachten aan te pakken door het ontwikkelen 
van een betere afstemming van het onderwijssysteem 

                                       
34 Ook al zijn er in het systeem van de toegang voor onderdanen uit 

derde landen tot de arbeidsmarkt in Polen sommige elementen die 

gerelateerd zijn aan menselijk kapitaal, toch overheerst het door 

werkgevers geleide vraaggestuurde model.  

op de behoeften van de arbeidsmarkt, eerder dan door 
middel van arbeidsmigratie.35  

4.1.2 MENSELIJK KAPITAAL- OF 

ARBEIDSAANBODMODELLEN   

De meerderheid van de rapporterende lidstaten 
probeert wel degelijk om koppelingen tot stand te 
brengen tussen hun beleid inzake economische 

migratie en specifieke vaardigheidstekorten die op de 
arbeidsmarkt geïdentificeerd zijn. Voor deze lidstaten 
is het beleid inzake economische migratie in zijn 
geheel niet gericht op het invullen van tekorten op de 
arbeidsmarkt; toch wordt erkend dat arbeidsmigratie 
een nuttige rol speelt in het aanpakken van bepaalde, 
eng gedefinieerde tekorten of behoeften aan 

arbeidskrachten.  

Zo zien de meeste lidstaten arbeidsmigratie als een 
belangrijke bron van hooggeschoolde werknemers 
(gedefinieerd in termen van hun opleidingsniveau 

en/of salarisniveau) en van ondernemers. Toch zien 
deze landen het faciliteren van hooggeschoolde 
arbeidsmigratie niet als een middel om tekorten aan te 

pakken maar eerder als een instrument om innovatie 
en de evolutie naar een ‘kenniseconomie’ aan te 
moedigen. Dit is bijvoorbeeld het geval in Nederland, 
waar het aantrekken van en toegang verlenen aan 
hooggeschoolde migranten uit derde landen een 
belangrijke beleidsprioriteit vormt, maar waar geen 

wijzigingen aangebracht worden aan het migratiebeleid 
voor afzonderlijke knelpuntberoepen.  

In veertien lidstaten (AT, BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, 
HR, IE, IT, MT, PT, UK) werden beleidsinstrumenten 
ontwikkeld die gebruik maken van elementen van het 
‘vraaggestuurde’ en/of ‘menselijk kapitaal’-model om 
prioriteit te verlenen aan economische migranten met 

specifieke vaardigheden die schaars worden geacht 
(en/of, zoals in het geval van Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk, om de toegang te beperken 
voor onderdanen uit derde landen met vaardigheden 
waarvan er een overschot bestaat op de 
arbeidsmarkt).  

In de meeste landen zijn deze instrumenten echter 

enkel gericht op bepaalde subgroepen van 
arbeidsmigranten: 

 Sommige landen reserveren het gebruik van 
dergelijke instrumenten om laaggeschoolde 
werknemers aan te trekken voor basisberoepen 
(bijv. helpers bij de oogst in Spanje; werknemers 
in de landbouw, veeteelt en visserij in 

Griekenland); of voor seizoenarbeiders (bijv. in 

Portugal, waar seizoenarbeiders vrijgesteld zijn 
van de jaarlijkse immigratiequota). 

 In andere landen worden deze instrumenten 
aangewend om werknemers voor hooggeschoolde 
beroepen te selecteren en worden ze bewust niet 
gebruikt voor laaggeschoolde werknemers (bijv. 

het Verenigd Koninkrijk en Litouwen).  

                                       
35 In het geval van Hongarije zijn er plannen om te onderzoeken of er 

in de toekomst een directe koppeling kan gemaakt worden tussen het 

beleid inzake arbeidsmigratie en knelpuntberoepen.  
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 In België wordt het arbeidsmigratiebeleid op 
nationaal niveau niet expliciet gebruikt om 
tekorten aan werkkrachten op te lossen, maar de 

Belgische regio’s, die sinds 2014 hun eigen 
arbeidsmigratieregulering kunnen opstellen, 
focussen wel op sommige tekorten op de 
arbeidsmarkt, of zijn dat alvast van plan.  

 Bepaalde lidstaten (bijv. Estland) hebben 

instrumenten ontwikkeld om het migratiebeleid af 
te stemmen op knelpuntberoepen, maar ze 
hebben deze instrumenten nog niet gebruikt.  

 In Letland overwegen deskundigen inzake de 
arbeidsmarkt en migratie het gebruik van 
selectieve migratie-instrumenten die mogelijke 
tekorten aan werknemers zouden kunnen 

invullen.  

In de praktijk is het percentage buitenlandse 

migranten dat toegelaten wordt op basis van 
instrumenten gericht op de aanpak van specifieke 
knelpuntberoepen vaak laag (bijv. Finland, Frankrijk 
en het Verenigd Koninkrijk).  

Ierland blinkt uit wat de inspanningen betreft om de 

meeste types van werkvergunningen af te stemmen op 
geïdentificeerde arbeidsmarkttekorten of –
overschotten (zie Vak 1 hieronder).  

Vak 1. Ierland: het afstemmen van de 
aanwerving van onderdanen uit derde landen op 
arbeidstekorten en –overschotten  

Ierland doet inspanningen om ervoor te zorgen dat de meeste 
types werkgunningen verleend aan onderdanen van derde 
landen rechtstreeks gelinkt zijn aan geïdentificeerde 
arbeidsmarkttekorten of –overschotten. Dit doel wordt 
nagestreefd door het gebruik van twee types beroepenlijsten, 
die beide gebaseerd zijn op de lijst van knelpuntberoepen 
gepubliceerd in het jaarlijkse National Skills Bulletin.  

De twee lijsten voor werkvergunningen zijn (i) een  “Lijst van 
hooggeschoolde beroepen die in aanmerking komen”, “Highly 
Skilled Eligible Occupations List” (HSEOL) en (ii) een “Lijst 
van beroepscategorieën die niet in aanmerking komen voor 
werkvergunningen”,  “Ineligible Categories of Employment for 
Employment Permits List” (ICEL). De HSEOL bevat beroepen 
waarbij er een geïdentificeerd tekort is aan kwalificaties, 
ervaring of vaardigheden, die nodig worden geacht voor het 
goed functioneren van de economie. Kandidaten die over de 
vereiste vaardigheden beschikken, kunnen een aanvraag 
doen voor Werkvergunningen voor essentiële vaardigheden, 
waaraan gunstigere voorwaarden verbonden zijn. Andere 
werkvergunningen (Employment Permits, EPs) zijn ook 
afgestemd op de HSEOL, inclusief Werkvergunningen voor 
stages, waarbij de stage gericht moet zijn op een van de 
beroepen op de lijst.  

Aanvragers van andere types werkvergunningen (Intra-
Corporate Transfer EP36 (Werkvergunning voor overplaatsing 
binnen een bedrijf), General EP (Algemene werkvergunning), 
Contract for Services EP (Werkvergunning voor een 
dienstverleningscontract), Sports and Cultural EP 
(Werkvergunning voor sport en cultuur)) moeten zich 
kandidaat stellen voor beroepen die niet in de ICEL-lijst zijn 

                                       
36 In Ierland wordt deze vergunning een Werkvergunning voor 

Uitgezonden Werknemers genoemd.  

opgenomen.  

Er zijn in Ierland drie types EPs die niet afgestemd zijn op de 
hogervermelde beroepslijsten – Afhankelijke / Partner / 
Echtgenoot EP, Reactivering EP en 
Uitwisselingsovereenkomsten EP. De eerste twee types 
werkvergunningen bevatten echter andere beroepseigen 
geschiktheidsvoorwaarden, meer in het bijzonder de bepaling 
dat de kandidaat niet mag solliciteren voor een baan als 
huishoudelijk  personeel, met uitzondering van bepaalde 
verzorgende functies. Bij een werkvergunning van het type 
uitwisselingsovereenkomst worden de 
geschiktheidsvoorwaarden beschreven in de 
uitwisselingsvoorwaarden zelf.  

Door de lijst van geschikte beroepen die onderdanen uit 
derde landen kunnen uitvoeren uit te breiden of te beperken 
al naargelang een periode van economische bloei of van 
economische achteruitgang, beoogt Ierland zowel het aantal 
als het type van de arbeidsmigranten die het land 
binnenkomen, te beheren.   

 

4.2 PUBLIEKE DEBATTEN IN VERBAND MET HET 
AANWENDEN VAN MIGRATIE OM TEKORTEN AAN 

ARBEIDSKRACHTEN AAN TE PAKKEN   
In meeste rapporterende lidstaten vinden 
beleidsdebatten op het gebied van arbeidsmigratie niet 
plaats binnen de strakke grenzen van de regering 
maar er zijn talrijke actoren bij betrokken, met 
inbegrip van het parlement, de onderzoekswereld, 
sociale partners, NGO’s, en, via de media, het ruime 

publiek. In bepaalde lidstaten, waaronder Frankrijk, 
Estland en Hongarije, werden ook publieke 
raadplegingen over migratie georganiseerd.  

In de meeste landen worden publieke en 
beleidsdebatten gekenmerkt door de bezorgdheid over 
het gebruik van arbeidsmigratie als een instrument om 

tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. De 
debatten geven vaak voorrang aan de noodzaak om 
de beschikbare arbeidskrachtenreserve te 
activeren, met inbegrip van onderdanen uit derde 
landen die reeds in de lidstaat resideren, en stellen 
arbeidsmigratie van onderdanen uit derde landen dus 
voor als een secundaire maatregel om arbeidstekorten 

aan te pakken (AT, BE (Vlaanderen), CY, IE, MT, LT, 
LU). Zo is de overkoepelende beleidsdoelstelling van 
de regering in Ierland om tegemoet te komen aan de 
vraag naar werknemers en vaardigheden door zoveel 
mogelijk aan te werven binnen de EER en om 
arbeidsmigratie van onderdanen uit derde landen te 
beperken tot beroepen waarvoor een tekort aan 

vaardigheden bestaat. In Luxemburg hebben de 
burgemeesters van 4 grote steden (Quattro Pole-

netwerk) een ontwerp van een kaderakkoord opgesteld 
voor levenslang leren en initiële opleidingen om het 
tekort aan gekwalificeerde werknemers op te vangen.  

In de publieke debatten komt nog een andere 

bezorgdheid naar voor: de uitdagingen verbonden 
aan het inschatten van de vraag naar 
buitenlandse arbeid, vooral in het kader van de 
huidige economische situatie (AT, IT, CY). Ook al is het 
inschakelen van buitenlandse werknemers gezien de 
economische crisis erg controversieel, toch wordt het 
in Cyprus aanvaard dat buitenlandse werknemers in 

bepaalde sectoren (ongeschoolde werknemers in de 
landbouw of de veeteelt, geschoolde werknemers in de 
hightech) niet concurreren met binnenlandse 
werknemers. In sommige lidstaten focussen publieke 
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en beleidsdebatten vooral op de noodzaak aan 
hooggeschoolde werknemers (AT, CZ, EE, ES, NL, 
IE, LT, LU, LV, NL).  

In een aantal landen hebben discussies over migratie 
ertoe bijgedragen dat structurele problemen binnen de 
nationale arbeidsmarkt duidelijk werden (FI, FR, MT). 
In Frankrijk richtten de discussies zich vooral op het 

feit dat migratie slechts één manier is om te reageren 
op de structurele problemen op de arbeidsmarkt en 
dat dit gekoppeld zou moeten worden aan 
beleidsmaatregelen op het vlak van werkgelegenheid 
en beroepsopleiding. In Malta heeft de sterke 
afhankelijkheid van onderdanen van andere landen om 
functies in te vullen, de kwestie van het opleiden van 

Maltese werknemers met het oog op bepaalde 
gespecialiseerde jobs aan de orde gesteld. In 
Duitsland belichtte het beleidsdebat de noodzaak aan 
een aanzienlijke immigratietoename gezien de 
demografische vergrijzing.  

In sommige landen spitste het beleidsdebat over 
arbeidsmigratie zich vooral toe op specifieke sectoren, 

met name ICT (DE, IE, LU, IE), andere STEM- (of 
MINT-)37beroepen en de gezondheidssector (DE, LU). 
In Ierland hebben parlementaire debatten 
bijvoorbeeld benadrukt dat de groei van de ICT-
sectoren niet mag belemmerd worden door een tekort 
aan geschoolde werknemers; er werden recent 

maatregelen genomen om vergunningen in deze sector 
soepeler uit te reiken. In Luxemburg heeft de 
regering de strategie “Digitaal Luxemburg” gelanceerd, 
met als hoofddoel het versterken en consolideren van 
de positie van het land in de ICT-sector; één element 
van deze strategie omvat het aantrekkelijk maken van 
het Groothertogdom voor buitenlandse gekwalificeerde 

werknemers. Het publieke debat in Luxemburg spitste 
zich ook toe op het tekort aan huisartsen.  

In bepaalde landen zoals België, Slowakije, 
Nederland, Luxemburg richten publieke debatten 
zich meer op vraagstukken inzake de mobiliteit 
binnen de EU dan op arbeidsmigratie van onderdanen 
uit derde landen. Ook de angst dat migranten jobs 

gaan uitoefenen die daarna ontoegankelijk worden 
voor lokale werknemers en de angst dat buitenlandse 
werknemers misbruik gaan maken van de 
voorzieningen van de sociale zekerheid zijn verdere 
punten van zorg. In België richtte het beleidsdebat 
zich op problemen in verband met intra-EU-mobiliteit 

en dienstverlening, inclusief sociale dumping en 
fraude.  

In Zweden was de uitbuiting van buitenlandse 
arbeidskrachten door onbetrouwbare werkgevers een 
belangrijk thema in het publieke debat en in de media. 
Gevallen van seizoenarbeiders die minder loon kregen 
dan oorspronkelijk was afgesproken, vormden het 

voorwerp van publieke debatten. In dit kader voorziet 
de regering maatregelen om uitbuiting te voorkomen.  

                                       
37 STEM is een acroniem dat verwijst naar ‘science, technology, 

engineering and mathematics’.  MINT verwijst naar ‘mathematics, 

information sciences, natural sciences, and technology’. 

In veel lidstaten werden veranderingen doorgevoerd in 
het migratiebeleid als gevolg van deze publieke 
debatten (EE, IE, LT, LV, NL) of worden wijzigingen 

momenteel besproken (AT, BE, LU, LV). Zo hebben 
uitgebreide raadplegingen in Estland bijvoorbeeld 
geleid tot wijzigingen aan de Vreemdelingenwet om de 
procedures voor het aanwerven van hooggeschoolde 

experts te versnellen, rekening houdend met de 
behoeften van de Estse arbeidsmarkt.  

5 Instrumenten om huidige en 
toekomstige tekorten aan 

arbeidskrachten en vaardigheden te 
identificeren en om te anticiperen op 

de behoefte aan arbeidsmigratie  

5.1 HET VASTSTELLEN VAN ARBEIDSTEKORTEN 
Tekorten op de arbeidsmarkt worden breed 

gedefinieerd als een tekort of ontoereikendheid aan 
gekwalificeerde kandidaten voor tewerkstelling in 
periodes waarin de vraag naar werknemers (hetzij 
permanent hetzij voor een bepaalde termijn) groter is 
dan het aanbod aan werknemers. Tekorten worden 

gemeten als een kwantitatief gebrek aan aanbod van 
werknemers in vergelijking met de vraag in bepaalde 
beroepsgroepen ofwel op basis van prognoses voor de 
toekomst.  

 Huidige tekorten op de arbeidsmarkt worden 
in de overgrote meerderheid van de lidstaten 
vastgesteld.  

 Prognoses over  tekorten aan vaardigheden of 
prognoses over de tekorten op de 

arbeidsmarkt worden opgesteld in BE, EE, FI, 
FR, IT, IE, LU, LV, NL, PT en SE. Slowakije en 
Litouwen zijn bezig met de ontwikkeling van een 
omvangrijk systeem om prognoses op te stellen 
over tekorten op de arbeidsmarkt.   

Zeven lidstaten definiëren en identificeren tekorten op 
de arbeidsmarkt in hun nationale wettelijke 
regelgeving  of in wetten (AT, EE, EL, FR, HU, IE, 
LT)38. Onder andere in Polen en Slovenië werden 
definities over tekorten op de arbeidsmarkt 
opgenomen in soft law-instrumenten.  De meeste 
landen hebben echter geen formele definities over 

tekorten op de arbeidsmarkt opgenomen in hun 
nationale wetgeving of beleidsdocumenten (BE, DE, FI, 
IT, LU, LV, MT, PT, SK, UK, HR). In Letland is de 

verplichting om analyses op te maken over 
arbeidsmarkttekorten opgenomen in de wet39, ook al 
wordt er geen wettelijke definitie van arbeidstekorten 
voorzien.  

                                       
38 In Tsjechië wordt in de Wet op de Werkgelegenheid No. 435/2004 

Coll. (paragraaf 35) een definitie van vacature gegeven. De term 

arbeidsmarkttekort wordt echter niet bepaald en gedefinieerd in deze 
wet. Toch wordt de term arbeidstekorten gezien als niet-ingevulde 

vacatures (op korte termijn/op middellange termijn/op lange termijn).   
39

 Wet inzake steun voor werklozen en werkzoekenden. Latvijas 

Vēstnesis, No.80, 29.05.2002  
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In landen waar de definities niet formeel vastgesteld 
zijn in de wet of in beleidsdocumenten, kunnen 
definities regionaal verschillen en kunnen er 

variaties zijn naargelang van de instanties en 
instellingen die betrokken zijn bij het meten van 
arbeidstekorten. Zo worden arbeidstekorten op 
regionaal niveau gemeten in België, ofschoon wel op 

een gelijkaardige manier. Verder worden in Finland 
verschillende definities gebruikt door verschillende 
autoriteiten en onderzoekers. 

5.2 DE CLASSIFICATIE VAN ARBEIDSTEKORTEN  
Lidstaten gebruiken een brede waaier van systemen 
om arbeidstekorten te classificeren. De meeste landen 
classificeren arbeidstekorten in termen van sectoren 

of beroepsgroepen (BE, DE, EE, ES, HR, HU, IE, FI, 
FR, LT, NL, LU, LV, PT, SE, SI) en/of van kwalificatie- 
en/of vaardigheidsniveaus (DE, IE, LU, NL, LV, SE, 
SI).  
 

Bij het evalueren van tekorten op de arbeidsmarkt 
gebruikt Finland de ISCO-08-classificatie terwijl 

Denemarken, Ierland, Litouwen en het Verenigd 
Koninkrijk equivalente nationale classificaties 
gebruiken. In Letland is de nationale prognose voor 
de economie en de industrieën gebaseerd op de  
Statistische classificatie van economische activiteiten 
in de Europese Gemeenschap NACE Rev. 2. In België 

(Vlaanderen) en Frankrijk is de lijst van beroepen 
waarvoor er een discrepantie tussen de vraag naar en 
het aanbod van werknemers is vastgesteld, gewoonlijk 
gebaseerd op de Operationele Lijst van Beroepen 
(Operational Directory of Professions and Occupations 
(ROME)). In Nederland wordt er weliswaar gebruik 
gemaakt van ISCO-08, maar de Nederlandse 

Standaard Beroepen Classificatie (SBC) wordt vaker 

gebruikt. Andere landen, met inbegrip van 
Griekenland, Italië en Portugal classificeren 
tekorten op de arbeidsmarkt per tewerkstellingstype 
(bijv. seizoensarbeid). In Griekenland worden 
arbeidsmarkttekorten geclassificeerd volgens het 
tewerkstellingstype (tewerkstelling in loondienst, 

seizoensarbeid  en hooggekwalificeerde tewerkstelling) 
en specialisatie.  

De duur van het tekort is een andere, weliswaar 
ongebruikelijke, manier om arbeidstekorten te 
classificeren. In Tsjechië worden types van 
arbeidstekorten bijvoorbeeld geclassificeerd naar de 

duur van de werkaanbieding (0-3 maanden, 3-6 
maanden, 6-12 maanden, meer dan 12 maanden).   

Bepaalde lidstaten classificeren arbeidstekorten naar 
hun ernstgraad (AT, FI, FR, IE, PL).  In Frankrijk 
wordt ‘het tempo waaraan vacatures worden ingevuld’ 
gebruikt door de Pôle Emploi als een indicator van 
‘spanningen’ op de arbeidsmarkt (samen met de 

‘spanningsgraad’ en de ‘graad van openstaande 
vacatures’), eerder dan dat men een formele analyse 
gaat maken van tekorten op de arbeidsmarkt. In 
Finland worden vijf categorieën gebruikt om ramingen 
voor de (mis)match tussen aanbod van en vraag naar 

werknemers40 te classificeren. Verder wordt de 
ernstgraad van vaardigheidstekorten in Ierland 
geclassificeerd als ‘laag’, ‘middelmatig’ en ‘hoog’41.  

In verband met nationale, regionale en 
subregionale classificatieniveaus worden in de 
meeste landen gegevens over tekorten op de 
arbeidsmarkt opgesplitst op regionaal niveau (AT, BE, 

CZ, DE, ES, FI, HU, IT, LT, LV, PL). In Letland worden 
echter enkel prognoses over arbeidstekorten op korte 
termijn beoordeeld per statistische regio. Verder 
voeren de regio’s Vlaanderen en Wallonië in België 
aparte analyses van arbeidstekorten op subregionaal 
niveau uit. In FR, IE, HR, LU, NL, SI, UK, PT42 worden 
analyses van tekorten daarentegen over het algemeen 

vanuit een nationaal perspectief uitgevoerd.  

Dit gezegd zijnde, worden in Frankrijk bepaalde 
relevante indicatoren van spanningen op de 

arbeidsmarkt per beroep op regionaal niveau verwerkt 
door DARES en Pôle Emploi. Verder wordt ook een 
regionaal perspectief ontwikkeld in Nederland. In 
Slovenië worden arbeidstekorten voor twee specifieke 

nationale minderheidsgroepen opgetekend en het VK 
heeft een aparte lijst voor arbeidstekorten voor 
Schotland.  

In een aantal lidstaten maakt men een onderscheid 
tussen arbeidstekorten op korte termijn en op 
lange termijn (AT43, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LV, 

MT, NL, PL, SE). Analyses op korte termijn zijn meestal 
gebaseerd op actuele arbeidsmarktstatistieken, terwijl 
tekorten op lange termijn vastgesteld worden met 
behulp van prognose-instrumenten voor de 
arbeidsmarkt. Toch verschillen tijdskaders wat betreft 
‘lange termijn’. In Slowakije worden prognoses voor 

de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ofwel op 1 jaar 

(korte termijn), ofwel op 5 jaar (lange termijn) 
gemaakt.  

Slechts een klein aantal lidstaten maakt een 
onderscheid tussen cyclische en structurele 
tekorten (FI, FR, IT). In Finland helpen specifieke  
analyses om te bepalen of de onderliggende factoren 
die arbeidstekorten veroorzaken, verband houden met 

economische cycli of met een structureel probleem. In 
Italië omvat de analyse van openstaande vacatures 
en verwachte aanwervingen ook structurele 
componenten en er worden in sommige onderzochte 
sectoren seizoensgebonden gegevens gebruikt om 
cyclische trends te onderzoeken. In Frankrijk maken 

de rapporten van ‘France Strategie’ een onderscheid 

                                       
40 1) Groot tekort aan werkzoekenden 2) Tekort aan werkzoekenden, 

3) Evenwicht, 4) Overschot aan werkzoekenden en 5) Groot overschot 
aan werkzoekenden 
41 In het kader van het National Skills Bulletin, waarop de lijsten van 

werkvergunningen gebaseerd zijn. Laag wordt gedefinieerd als een 

‘tekort van minder dan 1% van het totale tewerkstellingspotentieel’. 

Middelmatig wordt gedefinieerd als een ‘tekort tussen 1 en 3% van het 

totale tewerkstellingspotentieel’ en hoog als een ‘tekort van meer dan 

3% van het totale tewerkstellingspotentieel’.    
42 In Portugal wordt de analyse van de arbeidsmarkt die informatie 

verstrekt aan het quotumdecreet op nationaal niveau uitgevoerd. De 
specifieke kenmerken van de arbeidsmarkt in de Autonome regio’s van 

de Azoren en Madeira worden echter gewaarborgd.  
43 Beide termen hebben geen diepgaande legale definities. 
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tussen tijdelijke, seizoensgebonden en structurele 
spanningen.  

In een beperkt aantal gevallen worden arbeidstekorten 
ook geclassificeerd aan de hand van hun 
oorzaken. België maakt een onderscheid tussen 
kwantitatieve, kwalitatieve en arbeidsvoorwaarden als 
ruime oorzaken van tekorten in het aanbod van 

vaardigheden44. Verder verfijnt Ierland 
vaardigheidstekorten naargelang van de niche waar 
dat relevant is, bijvoorbeeld ten gevolge van 
meertalige behoeften en  behoudsproblemen. In 
Finland kijken de werknemersbevragingen ook naar 
de redenen voor aanwervingsproblemen.  

5.3 HET METEN VAN ARBEIDSTEKORTEN  

Lidstaten verschillen aanzienlijk op het vlak van de 
instrumenten die ze gebruiken om arbeidstekorten te 
meten.45 Het meten van arbeidstekorten omvat 

gewoonlijk een kwantitatieve analyse van vraag en 
aanbod in de beroepsbevolking, dit wordt besproken in 
hoofdstuk 5.4 hieronder. De volgende subsecties 
schetsen de voornaamste methodologieën die hiervoor 

gebruikt worden. Op een paar uitzonderingen na zijn 
de instrumenten die aan bod komen in dit hoofdstuk 
5.2 niet specifiek gericht op het voorspellen van de 
nood aan arbeidsmigratie. Deze instrumenten kunnen 
op hun beurt gebruikt worden om lijsten van 
knelpuntberoepen op te stellen, zoals geschetst wordt 

in hoofdstuk 5.4 hieronder.  

5.3.1.1 Inventarisatie van openstaande vacatures 
Actuele arbeidstekorten kunnen vastgesteld worden 
door het aantal officieel geregistreerde (bijv. in PES-
kantoren) openstaande vacatures voor bepaalde 
beroepen die specifieke relevante kwalificaties 

vereisen, te inventariseren. In sommige landen moet 

er een bepaalde periode verstreken zijn vanaf de 
publicatie van de vacature vooraleer men die als een 
knelpuntberoep kan gaan beschouwen. Zo worden in 
Cyprus arbeidstekorten gedefinieerd als het aantal 
openstaande vacatures die arbeidsvoorwaarden- en 
omstandigheden aanbieden in lijn met de sectorale 
collectieve overeenkomst en die door de openbare 

arbeidsbemiddelingsbureaus niet konden worden 
ingevuld met geschikte lokale werklozen binnen een 
termijn van zes weken vanaf de datum van de 
kennisgeving aan de PES. In Zweden publiceren het 
Openbaar Arbeidsbemiddelingsbureau en Statistieken 
Zweden een analyse over de niet-ingevulde 

arbeidsvraag en het onevenwicht dat betrekking heeft 
op de vraag naar en het aanbod van arbeid (bijv. in 

verband met de sector, kwalificaties, vaardigheden, 
beroep en de geografische (regionale) dimensie van 
deze parameters).  

5.3.1.2 Werkgeverenquêtes 

                                       
44 Die op hun beurt onderverdeeld worden in werkgeversgerelateerde 

oorzaken, persoonlijke oorzaken (bijv. mobiliteitsproblemen en 

zoekgedrag), oorzaken gerelateerd aan openbare en private diensten 

voor arbeidsbemiddeling en de marktomgeving (bijv. economische 

cyclus, demografische ontwikkelingen en frictionele tekorten). 
45 De beschreven methodologieën overlappen elkaar in sommige 

gevallen en/of houden verband met elkaar. Zo kan sectoranalyse ook 

prognoses bevatten of gebaseerd zijn op werkgeversbevragingen.  

Werkgeversenquêtes over aanwervingsbehoeften 
worden gebruikt om vaardigheidstekorten te evalueren 
in de meeste rapporterende lidstaten (AT, BE, DE, EE, 

FI, FR, HR, HU, IT, LV, LU, MT, PL, SE, UK)46. Ze 
bestaan uit geschreven vragenlijsten (bijv. Malta, 
Frankrijk) en/of telefonische interviews (bijv. Ierland, 
Polen). De lidstaten passen verschillende 

steekproeftechnieken toe. In Letland maakt men 
bijvoorbeeld gebruik van quotasteekproeven en 
gestratificeerde steekproefmethodes om 
representatieve steekproeven tot stand te brengen, 
waarbij de sector, de grootte van de onderneming en 
de regio waar de onderneming gevestigd is, in 
aanmerking worden genomen. In Oostenrijk 

verzamelt de vacature-enquête van Statistics Austria 
details over elke vacature op het vlak van: 
functiebenaming, gewenste minimale scholingsgraad 
voor deze vacature, aantal werkuren, verwacht salaris 
en hoe lang men heeft moeten zoeken naar een 
kandidaat.  

De omvang van de steekproeven verschilt ook 

beduidend van land tot land. In Frankrijk voert de 
nationale PES (Pôle Emploi) een 
‘Arbeidsmarktbehoeften’-enquête uit door een 
vragenlijst op te sturen naar meer dan 1,6 miljoen 
ondernemingen in de privésector en in de landbouw, 
evenals naar een deel van de openbare sector.  

In de meeste landen gebruikt men de resultaten van 
de werkgeversenquêtes niet om te anticiperen op de 
nood aan arbeidsmigratie. In het kader van deze 
studie zijn we op drie uitzonderingen gestuit: Finland, 
waar de resultaten van werkgeversenquêtes indirect 
kunnen gebruikt worden bij het bepalen van de nood 
aan arbeidsmigratie; Malta, waar werkgeversenquêtes 

een hoofdstuk bevatten dat gericht is op 
arbeidsmigratie; en het Verenigd Koninkrijk, waar 
werkgeversenquêtes behoren tot de diverse bronnen 
van informatie gebruikt door de Adviescommissie voor 
Migratie (MAC) om de lijst van knelpuntberoepen op te 
stellen.   

5.3.1.3 Sectoranalyse 
Sectoranalyses worden uitgevoerd in een aantal 

lidstaten (AT, BE, DE, EE, FI, FR, HU, IE, LV, LU, NL, 
PL, PT, UK), terwijl in een beperkt aantal landen geen 
sectoranalyse plaatsvindt (CZ, HR, IT, LT, MT). 
Sectoranalyses verschillen van land tot land op vlak 
van de methodologie, de omvang en het type 
organisaties dat ze doorvoert. In Oostenrijk worden 

bijvoorbeeld industrie-beroep-matrices, opgesteld door 

het Oostenrijks Instituut voor Economisch Onderzoek, 
gebruikt als een onderdeel van een econometrisch 
voorspelmodel dat de basis levert voor prognoses op 
middellange en lange termijn inzake wijzigingen in 
behoeften aan arbeid. (Zie Tabel A2.2 in Bijlage 3 voor 
meer details.) 

In Finland publiceert het Ministerie van Tewerkstelling 
en Economie jaarlijkse sectorrapporten en heeft het 
een speciaal rapport over de sociale sector en de 

                                       
46 Zie Tabel A2.3 in Bijlage 3 voor meer details. 
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gezondheidssector uitgebracht. In Frankrijk zijn er 
een aantal tools beschikbaar, waaronder een 
kwartaalenquête; vergelijking van jobaanbiedingen 

binnen sectoren en jaarlijkse rapporten over 
vacatures. In sommige landen worden enkel specifieke 
sectoren geanalyseerd, zoals de ICT-sector in 
Luxemburg en de automobielindustrie in Slowakije. 

In Zweden publiceren een aantal gouvernementele 
agentschappen rapporten en prognoses op specifieke 
gebieden. De Nationale Raad voor Gezondheid en 
Welzijn publiceert bijvoorbeeld voorspellingen over het 
aanbod van en de vraag naar medische beroepen in de 
toekomst.  

In de meeste landen wordt sectoranalyse niet gebruikt 

om de nood aan arbeidsmigratie te bepalen. 
Uitzonderingen zijn Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk, waar sectoranalyse een bijdrage levert 
aan het opstellen van de lijsten van knelpuntberoepen. 
In Ierland identificeert het National Skills Bulletin 

tekorten per ruime beroepsgroep. Dit is een 
belangrijke bron bij het opmaken van de ‘lijst van 

hooggeschoolde beroepen die in aanmerking komen’. 
In het Verenigd Koninkrijk wordt sectoranalyse 
geïntegreerd in de top-down en bottom-up-analyse 
verricht door de Adviescommissie voor Migratie (MAC) 
voor de lijst van knelpuntberoepen.   

5.3.1.4 Prognoses/analyse van de vooruitzichten 

Prognoses/analyses van de vooruitzichten worden in 
een aantal lidstaten geïmplementeerd (AT, BE, DE, EE, 
FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, LT, MT, NL, PL, PT, SE, SK, 
UK) (Zie Bijlage 3). Gegevens die als basis gebruikt 
worden voor prognoses omvatten werkgeversenquêtes 
(DE, FR, HU, IE, LT, PL) en statistieken verstrekt door 
arbeidsbureaus (DE, HU, SK). De frequentie van het 

opstellen van de prognoses varieert van staat tot staat 
van tweemaal per jaar (bijv. DE, de Regionale 
ontwikkelingsvooruitzichten in FI), tot jaarlijks (bijv. 
IE, LT, PT) en tweejaarlijks (bijv. NL).  

Analyses van de vooruitzichten worden in een aantal 
lidstaten (AT, IE, IT, MT, PT, UK) aangewend om te 
anticiperen op de behoeften aan arbeidsmigratie. Het 

blauwe vakje hieronder illustreert de casus van Italië 
en schetst de gebruikte methodologie en benadrukt de 
speciale focus op migratie.  

Vak 2. Excelsiorenquête in Italië  

De Excelsiorenquête levert prognoses op over de 
arbeidsvraag en over beroeps- en opleidingsbehoeften, 
zoals verwoord door bedrijven op een jaarlijkse basis en 
op kwartaalbasis. De gegevens die door de 

Excelsiorenquête zijn ingezameld, focussen op 
kwalitatieve trends, zoals de noodzaak om recent 
aangeworven medewerkers verder op te leiden; de vraag 
naar specifieke ervaring en/of kwalificaties; en de 
professionele profielen, sectoren en vaardigheden waar 
het meest vraag naar is.  

In het Excelsior-informatiesysteem worden de 
economische sectoren in 28 clusters gegroepeerd, 
specifiek gedefinieerd op basis van een theoretisch 
steekproefplan. Deze clusters omvatten divisies 
(tweecijferige codes) en groepen (driecijferige codes), 
zoals gespecificeerd in de officiële classificatie van 
economische activiteiten ATECO 2007.  

Dit instrument is bedoeld om de totale arbeidsvraag van 
ondernemingen te ramen (namelijk zowel binnenlandse 

als buitenlandse werknemers). Het bevat ook een 
hoofdstuk dat gewijd is aan de geanticipeerde behoefte 
aan buitenlandse arbeid. Bovendien bevatten de 
publicaties een jaarlijks rapport en een kwartaalrapport 
dat uitsluitend gewijd is aan buitenlandse arbeid in Italië. 
De prognoses van de Excelsiorenquête over de 
toekomstige vraag werden gebruikt om de Italiaanse 
immigratiequota te bepalen in de meest recente 
driejaarlijkse beleidsdocumenten over immigratie en 
buitenlandse onderdanen (Artikel 3(1) van de 
Immigratiewet). 

5.3.1.5 Kwalitatieve studies of analyse 
Kwalitatieve studies worden in enkele lidstaten (BE, 
DE, EE, FI, HU, IE, LV, MT, NL, PL, PT, SK) uitgevoerd 

(Zie Bijlage 3 voor meer details). In de meeste 
lidstaten worden kwalitatieve analyses niet afgewerkt 
als een stand-alone-component maar zijn ze 
gewoonlijk terug te vinden in andere instrumenten.  

Drie lidstaten (FI, MT, PT) rapporteerden het gebruik 

van kwalitatieve studies bij hun inspanningen om te 
anticiperen op de nood aan arbeidsmigratie. In 

Finland bijvoorbeeld ontwikkelde het rapport van het 
Arbeidsinstituut voor Economisch Onderzoek, “Bestaat 
het arbeidstekort echt?” (“Is labour shortage true?”), 
een statistische indicator die de situatie van de 
arbeidsmarkt in de schoonmaaksector beschrijft en die 
situaties weergeeft waarbij het nuttig zou zijn om de 
arbeidsmigratie op te drijven. In Portugal wordt er 

jaarlijks een rapport over arbeidstekorten gepubliceerd 
door een interministeriële groep die gecoördineerd 
wordt door het Departement Planning en Strategie van 
het Ministerie van Solidariteit, Tewerkstelling en 
Sociale Zekerheid (MSESS).  

5.4 LIJSTEN VAN KNELPUNTBEROEPEN 

In een aantal lidstaten (AT, BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, 
HR, HU, IE, LV, LU, LT, MT, NL, PL, SI ,SE, SK47, UK) 
bestaan lijsten van knelpuntberoepen en ze verwijzen 
in het algemeen naar de identificatie van vacatures 
waarbij de vraag het aanbod overtreft.  

Nationale lijsten van knelpuntberoepen worden 
regelmatig bijgewerkt, elke drie maanden (ES), elk 

jaar (AT, BE, HR, HU, MT) of tweemaal per jaar (IE48, 
EL, LT, SK), elke twee jaar (UK), of zelfs elke drie jaar 
(FI). Nederland heeft geen vaste periodiciteit. 
Bepaalde landen stellen geen lijst van 
knelpuntberoepen op (CZ, IT, LU), andere zijn er nog 
mee bezig (EE vanaf 2016). In Frankrijk voorzag een 
Decreet uit 2008 in een lijst van beroepen die 

aanwervingsmoeilijkheden ondervonden, en dus 

openstaan voor onderdanen uit derde landen.  

Nationale processen om de lijsten van 
knelpuntberoepen op te maken bestaan gewoonlijk uit 

                                       
47 Slowakije heeft nog geen analyse of prognose gemaakt die 

resulteerde in het opstellen van een lijst van knelpuntberoepen. De 

lijst van knelpuntberoepen gemonitord als tekort aan arbeidskrachten 

hoeft niet alle jobs te bevatten, aangezien werkgevers niet verplicht 

zijn om vacatures door te geven aan het arbeidsbureau indien ze die 

niet willen invullen met onderdanen uit derde landen. 
48 De lijsten met werkvergunningen (HSEOL en ICEL) worden 

tweemaal per jaar herzien en maken gebruik van de knelpuntenlijst in 

het National Skills Bulletin, die jaarlijks wordt geüpdatet.  
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(1) de identificatie van relevante criteria om 
knelpuntberoepen te selecteren en het verzamelen van 
relevante gegevens, (2) de organisatie van overleg 

met verscheidene actoren (zie hoofdstuk 5.d. Overleg 
met Stakeholders), en (3) de eindbeslissing over welke 
beroepen in de lijst opgenomen moeten worden, die 
gewoonlijk bij de regering ligt.  

In de meeste landen wordt het uitwerken van de lijst 
van knelpuntberoepen aangestuurd door een 
projectleider, ofwel de PES (BE, DE, EL, HR, LT, LV, 
MT, NL, SE, SK),  ofwel het Ministerie van 
Arbeid/Binnenlandse Zaken (FI, EE, ES, IE, FR49, PL). 
Het Verenigd Koninkrijk vormt de uitzondering, 
aangezien de Adviescommissie voor Migratie (MAC) 

verantwoordelijk is voor de coördinatie van het 
volledige proces van het opstellen van een lijst van 
knelpuntberoepen. In Oostenrijk wordt de lijst 
voorgesteld door de sociale partners en goedgekeurd 
door het Ministerie van Arbeid.   

Lijsten van knelpuntberoepen worden vastgelegd op 

basis van een aantal criteria. Een eerste set van 

criteria betreft de analyse van aanbod en vraag op de 

arbeidsmarkt:  

 Criteria aan de vraagzijde omvatten 
statistieken op basis van werkgeversenquêtes 
en gegevens over vacatures die bij de PES zijn 
geregistreerd (zoals bijvoorbeeld in Letland). 

In Polen richtte de analyse aan de vraagzijde 
zich tot voor kort uitsluitend op vacatures die 
werden doorgegeven aan de PES; er werd 
recent een nieuwe methodologie ontwikkeld in 
het kader van een project dat 

medegefinancierd werd door het ESF, nu is er 
ook een jaarlijkse bevraging van 

ondernemingen evenals een tweejaarlijkse 
analyse van jobaanbiedingen die op het 
internet gepubliceerd zijn.  

 

 Aan de aanbodzijde worden het aantal 
geregistreerde werklozen en hun profielen  
gewoonlijk geanalyseerd. Deze analyse van de 

aanbodzijde kan worden uitgebreid tot het 
aanbod van toekomstige werknemers die naar 
verwachting zullen afstuderen. In Polen 
worden gegevens over werklozen die 
geregistreerd zijn bij de PES bijvoorbeeld 
aangevuld met statistieken over 
afgestudeerden van het hoger middelbaar 

onderwijs, universiteitsstudenten en 
afgestudeerden, tewerkgestelden en vacante 
functies per beroepsgroep en per economische 
sector volgens de Poolse classificatie.  

In een aantal landen leidt de combinatie van 
analyses aan de vraagzijde en aan de 

aanbodzijde tot de berekening van een algemene 
ratio of indicator die gebruikt wordt om de lijst van 
knelpuntberoepen op te stellen (bijv. AT, DE, EE, ES, 

                                       
49 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met het 

Ministerie van Arbeid (FR)  

FR, IE, HR, MT, NL, UK). Zo worden in Oostenrijk 
bijvoorbeeld tekorten op de arbeidsmarkt juridisch 
omschreven als niet meer dan 1,5 geregistreerde 

werkloze werkzoekenden  per vacature 
(kandidaat/vacature-ratio). In Kroatië wordt de lijst 
uitgewerkt op basis van een uitgebreide PES-analyse 
die de gerapporteerde vacatures op de arbeidsmarkt, 

het aantal beschikbare werklozen die geregistreerd zijn 
bij de Kroatische Dienst voor Arbeidsbemiddeling 
(Croatian Employment Service (CES)), het aantal 
personen die bij de CES geregistreerd staan als 
tewerkgesteld gedurende een jaar, de resultaten van 
een werkgeversenquête, het aantal personen dat 
doorverwezen werd naar een opleiding gebaseerd op 

de actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregel “Opleiding 
van de werklozen”, arbeidsmarktanalyses van alle 
regionale bureaus, evenals het aantal 
werkvergunningen dat aan buitenlanders werd 
verleend in het vorige rapportagejaar in vergelijking 
met het totaal geraamde jaarlijkse quotum 

werkvergunningen voor buitenlanders voor het 

voorbije jaar.  

In Litouwen omvat de knelpuntenlijst beroepen 
waarvoor er een hoge vraag en niet voldoende aanbod 
is. Dit is het geval als de vraag dubbel zo groot is als 
het aanbod en de vacature drie maanden open blijft 
staan. In Polen is de belangrijkste indicator om een 

bepaald beroep als een knelpuntberoep te classificeren 
de intensiteitsindicator voor beroepsoverschotten 
(tekorten), uitgedrukt als het aantal ingediende 
openstaande betrekkingen (vacatures)  voor een 
beroep gedeeld door het aantal geregistreerde 
werklozen die dit beroep in een bepaalde 
rapportageperiode vertegenwoordigen.  

In de meeste lidstaten wordt een statisch beeld 
van de actuele arbeidsmarktsituatie gewoonlijk 
aangevuld door prognoses in termen van de 
toekomstige vraag naar arbeid en arbeidstekorten. In 
Nederland bijvoorbeeld wordt de analyse van actuele 
vacatures en geregistreerde werkzoekende aangevuld 
door een arbeidsmarktanalyse en prognose. Ook in 

Estland wordt de lijst van knelpuntberoepen opgesteld 
op basis van een aantal analyses, met inbegrip van de 
prognose van de arbeidsvraag en een kwalitatieve 
analyse van de arbeidsbehoeften, evenals met behulp 
van sectorspecifieke evaluaties, werkgeversenquêtes 
en een  analyse van de actuele vacatures. Oostenrijk 

is een uitzondering aangezien het land zijn lijst 
uitsluitend baseert op de huidige arbeidsmarktsituatie.  

In bepaalde landen wordt er een lokale/regionale 
dimensie opgenomen, hetzij in het proces van 
raadpleging (regio’s en lokale werkgeversorganisaties 
in EL, regionale PES-bureaus in HR, HU, LT) hetzij bij 
het formuleren van regionale beroepsbarometers. In 

verschillende landen (FR, FI, HU) worden inderdaad 
zowel regionale als nationale lijsten van 
knelpuntberoepen opgesteld. In feite bestaat er in 
Finland50 en Hongarije een bottom-up-proces 

                                       

50 In Finland zijn de Bureaus voor Tewerkstelling en Economische 

Ontwikkeling (15) verantwoordelijk voor regionale lijsten. 
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waarbij regionale instanties regionale lijsten van 
knelpuntberoepen zullen uitwerken en die aan het 
nationale niveau zullen communiceren. Omgekeerd is 

het proces in Frankrijk top-down, aangezien de 
oorspronkelijk opgemaakte nationale lijst vervolgens 
wordt onderverdeeld op regionaal niveau. Lidstaten 
kunnen in drie brede categorieën worden 

onderverdeeld, afhankelijk van de mate waarin hun 
lijsten van knelpuntberoepen gebruikt worden om te 
anticiperen op arbeidsmigratiebehoeften. 

 Lidstaten die tekorten identificeren (zoals 

beroepsbarometers of bulletins) maar hun lijsten 

van knelpuntberoepen niet koppelen aan het 

arbeidsmigratiebeleid (HU, LV, LT, MT, NL, PL, 

SE, SI, SK): In sommige lidstaten worden 

regelmatig lijsten van knelpuntberoepen (lists of 

shortage occupations (LSOs)) opgemaakt die de 

knelpuntberoepen identificeren maar geen 

koppeling maken naar het migratiebeleid en/of een 

aanpassing van het migratiebeleid. In Hongarije 

worden de resultaten van de LSOs gebruikt om 

studiebeurzen vast te leggen met het oog op het 

aanmoedigen van het behalen van specifieke 

kwalificaties met betrekking tot knelpuntberoepen. 

In Slowakije worden instrumenten en tools om 

arbeidsmarkttekorten te identificeren enkel 

gebruikt om actieve arbeidsmarkt-

beleidsmaatregelen en het opleidingsbeleid te 

bepalen.  

 Lidstaten die lijsten van knelpuntberoepen 
opstellen voor andere doelen dan 
arbeidsmigratie, maar die wel gebruik maken 

van de lijsten om bepaalde aspecten van hun 
arbeidsmigratiebeleid uit te werken (BE, FI). 
Hoewel de drie regio’s in België allemaal 

beroepsbarometers opstellen, worden LSOs 
toegepast op onderdanen uit derde landen die 
langdurig in andere lidstaten verblijven door te 
voorzien in een vereenvoudigde procedure voor 
deze categorie wat de vastgestelde beroepen 
betreft. In Finland worden regionale 
beroepsbarometers, die een lijst van 

knelpuntberoepen bevatten, gebruikt bij het 
opmaken van het regionale werkvergunningen-
beleid, ook al zijn de beroepsbarometers niet 
direct verbonden aan migratie.  

 Lidstaten die lijsten van knelpuntberoepen 

expliciet opstellen als instrumenten om de 
toelating van onderdanen uit derde landen te 

bepalen (AT, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE51, LU, 

                                                           

(beroepsbarometers) en de nationale beroepsbarometer wordt 

samengesteld door het Ministerie van Tewerkstelling en Economie. 

De beroepsbarometers zijn niet rechtstreeks gelinkt aan migratie, 

maar regionale barometers worden gebruikt bij het opstellen van 

regionale beleidsmaatregelen inzake werkvergunningen door de 

Centra voor Economische Ontwikkeling, Transport en het Milieu 

(15). 
51 Er worden twee types beroepenlijsten expliciet opgesteld als 

instrumenten om de toelating van onderdanen uit derde landen te 

bepalen: de  HSEOL en de ICEL. Beide zijn gebaseerd op een lijst van 

 

UK). In verschillende lidstaten worden lijsten van 
knelpuntberoepen rechtstreeks gebruikt bij het 
bepalen van het toelatingsbeleid voor onderdanen 

uit derde landen. In deze landen zijn de LSOs 
juridisch bindend en kunnen ze de voorwaarden 
voor toegang en verblijf (gunstigere voorwaarden)  
bepalen voor onderdanen uit derde landen in de 

geïdentificeerde beroepen. In Oostenrijk zijn 
bijvoorbeeld twee lijsten van knelpuntberoepen  
(de Regelgeving voor geschoolde werknemers en 
de Regelgeving voor het overschrijden van het 
federale maximale aantal voor de tewerkstelling 
van geschoolde werknemers) juridisch bindend 
voor beslissingen van de bijkantoren van de   

Openbare Dienst voor Arbeidsvoorziening 
Oostenrijk omtrent het al dan niet verlenen van 
een werkvergunning en de voorwaardelijke 
garanties.  

In Zweden is er dan wel geen directe link tussen LSOs 

en toelating, maar er wordt wel tweemaal per jaar een 
LSO gepubliceerd door het Zweeds Agentschap voor 

Migratie in overleg met de PES gebaseerd op welke 
werknemers in bepaalde beroepen een aanvraag 
kunnen indienen terwijl ze al in Zweden zijn en mogen 
wachten op de beslissing van het Agentschap voor 
Migratie zonder het land te verlaten.  

5.5 AANPASSING EN WIJZIGING VAN HET 

(ARBEIDS)MIGRATIEBELEID OM ARBEIDS-
TEKORTEN AAN TE PAKKEN  

Zoals vermeld in Hoofdstuk 4.1 hebben 14 van de 25 
lidstaten die aan deze studie deelnemen, systemen om 
arbeidstekorten te identificeren en passen ze hun 
migratiebeleid aan in het licht van deze tekorten. De 
methodologieën die deze lidstaten gebruiken om lijsten 

van knelpuntberoepen op te stellen, worden besproken 
in Hoofdstuk 5.2. Verschillende landen hebben een 
waaier aan beleidsaanpassingen ingevoerd in reactie 
op deze tekorten, zoals hieronder besproken wordt.  

In sommige landen zijn werkgevers die een onderdaan 
uit een derde land willen aanwerven voor een functie 
uit de lijst van knelpuntberoepen vrijgesteld van het 

uitvoeren van de arbeidsmarkttoets (AT, BE, ES, 
IE, FR, HR, PL). In Ierland geldt dit bijvoorbeeld voor 
onderdanen uit derde landen die een aanvraag 
indienen voor een ‘Werkvergunning kritische 
vaardigheden’ en die geen arbeidsmarkttoets moeten 
doorlopen52. In Polen worden geen lijsten van 

knelpuntberoepen opgemaakt; echter, werkgevers die 
onderdanen uit derde landen willen aanwerven voor 

om het even welk beroep voor een periode tot 6 
maanden binnen een periode van 12 maanden kunnen 
gebruikmaken van een ‘vereenvoudigde procedure’ 

                                                           

knelpuntberoepen verstrekt in het jaarlijkse National Skills Bulletin, 

dat ontwikkeld werd voor andere doeleinden dan arbeidsmigratie. The 

twee werkvergunningenlijsten zijn (i) een “Lijst van hooggeschoolde 

beroepen die in aanmerking komen” (HSEOL) en (ii) een “Lijst van 

beroepscategorieën die niet in aanmerking komen voor 

werkvergunningen” (ICEL).  
52 De Werkvergunning kritische vaardigheden werd ontworpen om 

hooggeschoolde werknemers aan te trekken op de Ierse arbeidsmarkt. 
Beroepen die in aanmerking komen zijn beroepen waar er een groot 

aanbodtekort heerst en die van cruciaal belang worden geacht voor de 

Ierse arbeidsmarkt, of die een jaarsalaris van 60.000+ opleveren.  
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waarbij de onderdaan uit een derde land geen 
arbeidsmarkttoets moet doorlopen en ook geen 
aanvraag hoeft in te dienen voor een 

werkvergunning.53 

Van 3. Toepassing van de arbeidsmarkttoets  

In de meeste lidstaten (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, 
HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, SI, SK, UK) worden 
arbeidsmarkttoetsen gebruikt als een instrument om 
arbeidsmigratie te managen.  

Lidstaten passen uitzonderingen voor bepaalde 
werknemerscategorieën (zoals hooggeschoolde werknemers, 
onderzoekers); deze categorieën variëren echter van lidstaat 
tot lidstaat.  

Lidstaten kunnen ook verschillende methodologieën 
toepassen bij het afnemen van arbeidsmarkttoetsen. Meestal 
wordt er getest of er op de arbeidsmarkt wel degelijk geen 
geschikte nationale of EU-kandidaten beschikbaar waren voor 
een specifieke vacature binnen een gespecificeerde 
tijdsperiode. Zo geldt de arbeidsmarkttoets in Nederland 
niet voor hooggeschoolde werknemers. Elke onderdaan van 
buiten de EU heeft het recht om in Nederland te werken als 
hij meer dan € 4.189,- per maand verdient (indien jonger dan 
30:  € 3.071,- per maand). Een buitenlandse werknemer die 
aan dit looncriterium voldoet, wordt beschouwd als een 
hooggeschoolde werknemer. In Litouwen wordt de 
arbeidsmarkttoets niet uitgevoerd bij hooggeschoolde 
werknemers die driemaal het gemiddelde loon verdienen, 
namelijk € 2.140 per maand in 2015. 

In de meeste lidstaten geeft de werkgever de vereiste 
karakteristieken en kwalificaties voor de functie aan, en geeft 
hij deze door aan de relevante autoriteiten (bijv. Openbare 
dienst voor arbeidsbemiddeling (PES); nationale/lokale 
arbeidsbureaus enz.) voor een bepaalde tijdsduur. In Ierland 
bijvoorbeeld vereist de toets dat de vacature waarvan sprake 
minstens twee weken geadverteerd werd bij de 
tewerkstellingsdiensten van het Departement van Sociale 
Protectie (DSP)/het EURES tewerkstellingsnetwerk, minstens 
drie dagen in een nationale krant en drie dagen hetzij in een 
lokale krant hetzij op een banenwebsite. In Zweden eist men 
dat de vacature tien dagen geadverteerd wordt door de 
Zweedse Dienst voor Arbeidsbemiddeling. De werkgever is 
echter niet verplicht om onderdanen uit de EU of de EER te 
interviewen of aan te nemen of een onderdaan uit 
Zwitserland om de vacature in te vullen. Cyprus past de 
arbeidsmarkttoets toe voor alle beroepen met uitzondering 
van de beroepen uit de lijst van beroepen die niet in 
aanmerking komen voor migratie54 en de beroepen met hoge 
lonen (minimum € 35,000 per jaar). De vacature moet in 
kranten, de PES en EURES geadverteerd worden en volledige 
details over de functies bevatten.  

Andere landen maken uitzonderingen op de 
maxima (quota) die ze toepassen voor de totale 
jaarlijkse migratie (IT, EE, HR, PT), of voeren 

verschillende quota in naargelang van de economische 
sectoren/beroepen afhankelijk van de vraag naar 
arbeid (EL). In Griekenland bijvoorbeeld kan het 
totaal aantal onderdanen uit derde landen die kunnen 

tewerkgesteld worden in specifieke beroepen waar 

                                       
53 De Poolse ‘vereenvoudigde procedure’ wordt het meest gebruikt in 

verband met werknemers in de landbouw, de bouw, de industriële 

verwerking en het transport. Als de werkgever de werknemer langer 

dan 6 maanden in dienst wil houden, moet er na drie maanden een 

werkvergunning worden aangevraagd (de onderdaan uit een derde 
land blijft echter wel vrijgesteld van de arbeidsmarkttoets).  
54 Dit is een maatregel die in werking trad in 2010 als gevolg van het 

effect van de economische crisis.  

schaarste heerst (jaarlijks vastgelegd in een 
Gezamenlijk Ministerieel Besluit) met 10% verhoogd 
worden voor onvoorziene omstandigheden.  

In andere landen wordt een puntensysteem gebruikt 
waarbij migranten die een jobaanbieding voor 
bepaalde knelpuntberoepen krijgen, bijkomende 
punten verwerven. In Oostenrijk bijvoorbeeld kunnen 

onderdanen uit derde landen die een job aangeboden 
kregen in een knelpuntberoep een Rood-Wit-Rode 
(RWR) kaart krijgen (die hen toelaat om gedurende 12 
maanden te werken) als ze een minimum van 50 
punten behalen overeenkomstig bepaalde vooraf 
gedefinieerde criteria, met inbegrip van het type van 
kwalificaties, werkervaring, taalvaardigheden en 

leeftijd. Het puntensysteem van Oostenrijk (de RWR- 
kaart) is echter niet beperkt tot onderdanen uit derde 
landen die een jobaanbieding kregen voor een 
knelpuntberoep. Andere categorieën van onderdanen 
uit derde landen die een aanvraag kunnen indienen 

voor een RWR-kaart bevatten ‘erg hooggeschoolde 
werknemers’, andere belangrijke werknemers, 

universitair afgestudeerden, en zelfstandigen met een 
sleutelfunctie.55 Een ander type van aanpassing aan de 
toelatingsregels die in bepaalde landen gebruikt wordt, 
omvat verlaagde minimale inkomensdrempels 
voor onderdanen uit derde landen die voor bepaalde 
functies worden aangeworven (bijv. EE, EL, IE, LV, NL, 

UK). Zo voorziet de recente wetgeving in Estland 
bijvoorbeeld dat de minimale salarisvereiste voor 
onderdanen uit derde landen die een werkaanbieding 
kregen voor een functie uit de lijst van 
knelpuntberoepen, lager zal zijn dan de minimale 
vereiste voor andere arbeidsmigranten. (De algemene 
vereiste voor arbeidsmigranten in Estland is dat ze een 

salaris moeten verdienen dat minstens gelijk is aan het 

laatste jaarlijkse gemiddelde loon, vermenigvuldigd 
met een coëfficiënt van 1,24. Deze minimale 
inkomensdrempel is hoger voor sommige aanvragers 
van een EU Blauwe Kaart).  

Een verdere aanpassing die in de wetgeving van 
bepaalde lidstaten wordt voorzien, is de 

vereenvoudiging van de toegang tot de 
arbeidsmarkt voor bepaalde groepen onderdanen 
uit derde landen die reeds in het land zijn, zoals 
onderdanen uit derde landen die werden toegelaten 
voor studie en/of asielzoekers en buitenlanders van 
wie de deportatie werd uitgesteld. In Duitsland 

bijvoorbeeld kan de verblijfsvergunning van 
onderdanen uit derde landen die succesvol een studie 
hebben afgerond, verlengd worden voor een periode 

tot 18 maanden (en degene die met succes een 
beroepsopleiding in Duitsland hebben afgerond, 
kunnen tot 12 maand extra krijgen) om een job te 
zoeken die in verhouding staat tot hun kwalificaties. 

Dit is ook zo in Litouwen voor een periode tot 6 
maanden. In Zweden kunnen asielzoekers die een 
definitief besluit hebben gekregen dat hun 
asielaanvraag is afgewezen, een aanvraag doen voor 
een verblijfs- en werkvergunning terwijl ze nog in het 
land zijn. Verder heeft Frankrijk een vergunning voor 

                                       
55 Voor meer details over toelatingscriteria zie  

www.migration.gv.at/en/. 

http://www.migration.gv.at/en/
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één jaar ingevoerd voor studenten die minimum een 
masterdiploma behaalden in Frankrijk en die uitkijken 
naar professionele ervaring, mits ze voldoen aan de 

tewerkstellings- en salarisvoorwaarden in verhouding 
tot hun opleiding.  

Andere lidstaten, zoals Ierland, zorgen dat men  
onmiddellijk in aanmerking komt voor 

familiehereniging mits men in het bezit is van een 
Werkvergunning kritische vaardigheden. Sommige 
lidstaten sluiten bilaterale overeenkomsten af met 
specifieke derde landen die vereenvoudigde 
toegang mogelijk maken voor werknemers uit die 
landen voor bepaalde beroepen (bijv. FR). In 
Frankrijk bijvoorbeeld worden lijsten met 

knelpuntberoepen opgenomen in specifieke bilaterale 
overeenkomsten met derde landen, met inbegrip van 
onder andere Benin, Gabon, Senegal, Tunesië; 
werknemers uit deze landen die een jobaanbieding 
krijgen voor een beroep dat in deze overeenkomsten 

als knelpuntberoep vermeld staat, zijn niet 
onderworpen aan de arbeidsmarkttoets.  

In Finland mogen onderdanen uit derde landen 
gedurende maximaal drie maanden werken in sectoren 
die seizoenarbeiders nodig hebben, zoals 
bessenboerderijen, hetzij met een visum hetzij 
vrijgesteld van de visumverplichting als zij burgers zijn 
van een land dat vrijgesteld is van de 

visumverplichting. 

Tenslotte voeren sommige lidstaten tijdelijke 
regularisatiemechanismen in om onderdanen uit 
derde landen die reeds aan het werk zijn in bepaalde   
knelpuntberoepen te integreren (bijv. Oostenrijk, met 
behulp van het gebruik van handelsvergunningen in de 

verpleegsector; en Frankrijk). 

5.6 OVERLEG MET STAKEHOLDERS 
In de meeste landen vormt overleg met stakeholders 
een belangrijk onderdeel van het proces van het 
formuleren en/of aanpassen van het 
arbeidsmigratiebeleid. In minstens 12 van de 25 
landen die bij deze studie betrokken zijn, werden 
formele overlegstructuren gebruikt of specifiek met dit 

doel opgezet (AT, BE, CZ, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, 
MT, NL), terwijl de betrokkenheid van stakeholders in 
andere landen meer ad-hoc is (CY, HR, PL, LT, SK). In 
Litouwen bestaan er geen instrumenten om overleg 
te plegen met stakeholders bij het formuleren en het 
aanpassen van het arbeidsmigratiebeleid. In Letland 

bestaat er geen instrument dat specifiek gewijd is aan 

het overleg inzake de formulering en de aanpassing 
van het arbeidsmigratiebeleid; ondertussen worden 
vraagstukken inzake het arbeidsmigratiebeleid 
besproken met stakeholders bij de Tripartite Deelraad 
Coördinatie Beroepsopleiding en Tewerkstelling. In 
Portugal kunnen de sociale partners, via de 

Permanente Commissie voor Arbeidszaken, een 
voorafgaand advies uitbrengen over de voorgestelde 
jaarlijkse quota dat daarna moet goedgekeurd worden 
door de Ministerraad. In Cyprus zijn de sociale 
partners lid van sectorale tripartite technische 
commissies, die optreden als overlegorganen tijdens 
de arbeidsmarkttoets.  

Geformaliseerde mechanismen nemen gewoonlijk de 
vorm aan van het lidmaatschap van sociale partners 

van overlegorganen, met inbegrip van de 
administratieve raad bij de PES (AT, CZ), nationale 
adviesraden over de rechten/tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers (BE, CZ), regionale 
commissies/raden voor immigratiezaken (FI, IT), 
Economische en Sociale Raden (CZ, EL, SK, NL), 
representatieve kamers (met inbegrip van 

werknemers, ambachtelijke bedrijven, handel) (LU), 
raden voor beroepsopleiding (HU, SK), stichting van de 
arbeid (NL), of Raad van experts inzake toekomstige 
behoeften aan vaardigheden aangevuld met 
geformaliseerde empirisch onderbouwde 
beoordelingsprocessen (IE). In Zweden wordt in de 
wetgeving voorzien dat sociale partners de kans 

moeten krijgen om hun mening te geven over de 
vraag of de verloning, de verzekering en andere 
arbeidsvoorwaarden die aan een kandidaat voor een 
werkvergunning worden aangeboden, in lijn zijn met 
de voorwaarden in de Zweedse collectieve 
overeenkomsten of de praktijk in de industrie of het 

beroep.   

Naast de sociale partners, die op ruime schaal 
geraadpleegd worden, zijn er in veel gevallen ook nog 
andere stakeholders betrokken (bijv. CZ, EL, FI, IT, 
IE). In Tsjechië bijvoorbeeld bevat de commissie 
inzake de rechten van buitenlanders 
vertegenwoordigers van zowel het openbaar bestuur 

als van het maatschappelijk middenveld 
(internationale organisaties, NGO’s, onderzoekers). 
Evenzo is de  Griekse Economische en Sociale Raad 
gebaseerd op een tripartite divisie van stakeholders 
(werkgevers, ondernemers en werknemers) en andere 
organisaties van landbouwers, freelancers, 
consumenten, milieuverenigingen, organisaties voor de 

rechten van mensen met een beperking, organisaties 

voor gendergelijkheid en lokaal bestuur.  

In alle lidstaten die lijsten van knelpuntberoepen 
opstellen (AT, BE, DE, EE, EL, ES, FI56, FR, HR, HU, IE, 
LV, LU, LT, MT, NL, PL, SE, SK, UK) vinden tijdens dit 
proces raadplegingen met stakeholders plaats – los 
van het feit of deze lijsten al dan niet verbonden zijn 

met arbeidsmigratiebeleid. In deze landen is er een 
coördinerende projectleider – gewoonlijk de PES of het 
Ministerie van Arbeid – die een waaier aan 
stakeholders raadpleegt bij het identificatieproces van 
knelpuntberoepen.  

Verschillende ministeries en 

staatsagentschappen/administratie spelen in veel 
landen (AT, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, LV, MT, NL) 

een belangrijke rol bij het opstellen van de lijst van 
knelpuntberoepen. In Ierland werkt het Departement 
van Jobs, Onderneming en Innovatie bijvoorbeeld 

                                       
56 In Finland worden verschillende stakeholders (met inbegrip van 

sociale partners) geconsulteerd bij het opmaken van het regionale 

beleid inzake werkvergunningen. Dergelijke raadplegingen vinden 

echter niet plaats bij het opmaken van beroepsbarometers (regionale 

beroepsbarometers worden opgesteld door de Bureaus voor 

Tewerkstelling en Economische Ontwikkeling waarna de nationale 

barometer door het Ministerie wordt samengesteld). Anderzijds wordt 
met deze regionale beroepsbarometers rekening gehouden bij het 

opmaken van de regionale beleidsmaatregelen inzake 

werkvergunningen.  
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nauw samen met de Health Service Executive en het 
Departement Gezondheid aangezien tussen een vierde 
en een derde van alle werkvergunningen in 2014-2015 

verleend zijn aan werknemers in de 
gezondheidssector. In Estland zal de eerste lijst van 
knelpuntberoepen, die moet verschijnen in 2016, 
vooral bepaald zijn door een samenwerking tussen 

verschillende ministeries. In Frankrijk verstrekken 
een aantal nationale agentschappen en diensten 
gegevens om de nationale lijst van knelpuntberoepen 
uit te werken, met inbegrip van de PES, door de 
overheid gefinancierde onderzoeksinstellingen/organen 
(DARES, INSEE), en de verstrekker van 
werkloosheidsuitkeringen. In Malta worden entiteiten 

zoals de Toeristische Instantie van Malta, de Sportraad 
van Malta, het Departement gezondheid, de Nationale 
Raad voor voortgezet en hoger onderwijs 
geraadpleegd. In Griekenland worden regionale 
administraties geconsulteerd.  

 In de meeste lidstaten zijn de sociale 
partners de voornaamste stakeholders bij 

het opstellen van lijsten van knelpuntberoepen 
(AT, SE, ES, EL, BE, FR, FI57, HR, HU, IE, LV, 
NL). Hun kennis van de arbeidsmarkt en van 
de toekomstige behoeften aan vaardigheden 
maken van hen een eerste gesprekspartner 
binnen het nationale overleg. Oostenrijk 
blinkt uit op dit vlak aangezien sociale partners 

een centrale rol spelen in het tot stand 
brengen van de lijst via een speciale 
tweeledige commissie. Sociale partners en 
werkgevers worden rechtstreeks geraadpleegd 
– gewoonlijk aan de hand van 
werkgeversenquêtes en/of interviews (BE, EE, 

LV, PL) of overleg met werkgeversverenigingen 

en vertegenwoordigers van sociale partners – 
en/of via representatieve organen, zoals de 
Economische en Sociale Raad (EL), 
professionele kamers (HR, HU) en ruimere 
organen die uit meerdere partijen bestaan (zie 
hieronder).  

 In een aantal lidstaten worden een aantal 
andere organisaties/instellingen die uit 
meerdere partijen bestaan geraadpleegd 
om de lijst van knelpuntberoepen op te stellen 
(FI58, HU, IE). In Hongarije  zijn 
beroepsopleidingscommissies op 
districtsniveau verantwoordelijk voor het 

opmaken van lijsten van knelpuntberoepen op 
districtsniveau; deze commissies bestaan uit 7 

leden die lokale werknemers en 
werkgeversorganisaties, de PES, het 
departement onderwijs van de plaatselijke 
overheid en de algemene vergadering van het 
district vertegenwoordigen. In Ierland wordt 

                                       
57 Enkel in verband met beleidsmaatregelen voor regionale 

werkvergunningen. Deze beleidsmaatregelen worden uitgewerkt door 

de Centra voor Economische Ontwikkeling, Transport en het Milieu in 

samenwerking met de bureaus voor Tewerkstelling en Economische 

Ontwikkeling, arbeidsmarktorganisaties en andere partners met het 
oog op het in kaart brengen van de situatie op de arbeidsmarkt en de 

beschikbaarheid van arbeid in verschillende professionele werkvelden.  
58 Zie voetnoot 57. 

het werk van de Deskundigengroep inzake de 
toekomstige behoeften aan vaardigheden, 
samengesteld uit vertegenwoordigers uit de 

zakenwereld, werknemers, onderwijs, 
gouvernementele departementen en 
staatsagentschappen, overwogen door het 
Departement van Jobs, Onderneming en 

Innovatie op het moment dat de lijst van 
knelpuntberoepen samengesteld wordt. Het  
Departement van Jobs, Onderneming en 
Innovatie komt ook samen met diverse 
stakeholders met inbegrip van werkgevers, 
gouvernementele agentschappen en 
vakbonden.  

 Deskundigen inzake de arbeidsmarkt en 
migratie worden gewoonlijk ook betrokken bij 
het opmaken van de lijst van 
knelpuntberoepen (BE, NL, UK; in BE zijn deze 

deskundigen afkomstig uit de PES). In de UK 
in het bijzonder worden knelpuntenlijsten 
opgesteld door de Adviescommissie voor 

Migratie (Migration Advisory Committee 
(MAC)). De MAC is een niet-ministerieel 
overheidsorgaan bestaande uit economisten en 
migratiedeskundigen die advies verlenen aan 
de regering. De MAC doet ook een oproep aan 
relevante stakeholders tot het indienen van 
feitelijke gegevens.   

5.6.1 UITDAGINGEN EN RISICO’S VERBONDEN MET 
INSPANNINGEN OM ARBEIDSTEKORTEN TE 
IDENTIFICEREN  

Een aantal lidstaten heeft uitdagingen en risico’s 
geïdentificeerd die verbonden zijn met het gebruik van 

instrumenten om knelpuntberoepen en de behoefte 

aan arbeidsmigratie vast te stellen (BE, CZ, DE, EL, FI, 
FR, IE, IT, LT, LV, NL, PL, SK, UK). De meeste 
gerapporteerde uitdagingen zijn methodologisch van 
aard (BE, CZ, DE, FI, IE, IT, LV, UK) en/of verbonden 
aan externe uitdagingen die van invloed zijn op de 
inspanningen om arbeidstekorten te voorspellen, met 
inbegrip van technologische, economische, politieke en 

sociologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (DE, 
FI, NL). Merk op dat in landen waar er geen 
(significante) schaarste aan arbeid werd vastgesteld 
(bijv. Letland), de effecten van methodologische 
problemen niet erg belangrijk worden geacht. Verder 
rapporteerden Finland, Letland en Polen dat er nood 
is in hun land aan een meer systematische en 

gecoördineerde manier om bestaande instrumenten te 

gebruiken en de resultaten te verspreiden om het 
beleid te vereenvoudigen.  

Spanje heeft gerapporteerd dat de arbeidsmarkttoets 
slechts een beperkte impact heeft op het beheer van 
de stromen aangezien de toets enkel toepasbaar is 

voor arbeidsmigratie maar niet voor familiale migratie.  

5.6.2  METHODOLOGISCHE UITDAGINGEN  

Zelfs bij uitstekende gegevens over de arbeidsmarkt 
en bij het gebruik van een combinatie van 
benaderingen om knelpuntberoepen vast te stellen, 
zijn er aan de identificatie van arbeidstekorten een 
aantal methodologische uitdagingen verbonden die te 

maken hebben met het nauwkeurig inschatten van 
externe factoren (zoals de economische cyclus, 
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technologische ontwikkelingen, grensoverschrijdende 
uitbesteding, wijzigingen op vlak van onderwijs en 
opleiding, alsook veranderingen in de organisatie van 

de productie, lonen en werkvoorwaarden).59  
 
Een vaak vastgestelde uitdaging in Oostenrijk, 
Tsjechië, Duitsland, Finland, Ierland en Litouwen 

is dat openbare diensten voor arbeidsvoorziening niet 
van alle openstaande vacatures op de hoogte worden 
gebracht door de werkgevers. In Duitsland en 
Finland raamt men dat er dubbel zoveel openstaande 
vacatures kunnen zijn als uit de publieke statistieken 
blijkt, wat de juistheid van het 
beroepsbarometersysteem op basis van de schattingen 

van de bureaus voor Tewerkstelling en Economische 
Ontwikkeling zou kunnen aantasten. In België vormt 
de classificatie van individuele beroepen een uitdaging 
voor de lijsten van knelpuntberoepen die gebruikt 
worden voor arbeidsmigratie. De lijst van 
knelpuntberoepen die in 2006 werd opgesteld, bevat 

naar verluidt te brede beroepen, waardoor het moeilijk 

wordt om de lijst als een instrument voor 
arbeidsmigratie te gebruiken. In Oostenrijk heeft de 
Openbare Dienst voor Arbeidsvoorziening eerder 
beperkte informatie over vacatures in het 
hooggekwalificeerde segment omdat de geregistreerde 
jobaanbiedingen en werkzoekenden zich meestal in de 

laaggekwalificeerde en gekwalificeerde segmenten van 
de arbeidsmarkt bevinden. Frankrijk heeft 
uitdagingen gerapporteerd die verband houden met 
het gebrek aan verbinding tussen de instrumenten die 
gebruikt worden om arbeidstekorten te identificeren en 
de lijst van knelpuntberoepen. Bovendien zijn deze 
lijsten niet in overeenstemming met de 

arbeidsmarktbehoeften zoals de privésector die heeft 
geanalyseerd.  

In het Verenigd Koninkrijk ziet men als voornaamste 
uitdaging in verband met de lijst van 
knelpuntberoepen het feit dat de lijst gebaseerd is op 
bestaande statistieken en als dusdanig eerder reactief 
dan proactief is. Om deze uitdaging het hoofd te 

bieden, heeft de Adviescommissie voor Migratie in 
2014 opdracht gegeven voor een onderzoeksproject 
dat een evaluatie probeert te geven van bestaande 
methodes om migratie te voorspellen. 

5.6.3 UITDAGINGEN IN VERBAND MET EXTERNE 
ONTWIKKELINGEN 

Externe uitdagingen zijn gewoonlijk van invloed op de 
inspanningen om veranderingen in het aanbod van en 

de vraag naar arbeid te voorspellen. In Finland lijkt 
de uitdaging te bestaan in het evenwicht brengen 
tussen het aanbod en de vraag op de arbeidsmarkt: 
zelfs binnen hetzelfde gebied kunnen er tegelijkertijd 
zowel werkloze werkzoekenden zijn als vacatures die 

volgens de werkgevers moeilijk in te vullen zijn. De 
vooruitzichten op de arbeidsmarkt worden beïnvloed 
door de regionale mobiliteit die ook weer verslechtert 
door de situatie op de huizenmarkt.  

                                       
59 IOM (2012), ‘Labour shortages and migration policy’, beschikbaar 

onder deze link: 

ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9928&langId=en  

 
In Nederland merkte de Sociale en Economische Raad 
op dat onvoorziene technologische ontwikkelingen van 

invloed kunnen zijn op arbeidsmarktprognoses. Door 
de handel te versoepelen, bijvoorbeeld, kunnen 
technologische ontwikkelingen een directe invloed 
hebben op de aard van de beroepen en het aantal 

benodigde werknemers. Economische, politieke en 
sociale ontwikkelingen zouden ook de relaties tussen 
sectoren en tussen landen kunnen wijzigen.  
 

6 Toezicht op de resultaten van het 

arbeidsmigratiebeleid met betrekking 
tot knelpuntberoepen   

Een analyse van de effecten van arbeidsmigratie op 

knelpuntberoepen zou nuttige informatie kunnen 

verstrekken aan de beleidsmakers gericht op het 

aanpassen van het toelatingsbeleid om zo tekorten op 

de arbeidsmarkt aan te pakken. Ook al beschikken de 

meeste lidstaten over mechanismen om 

arbeidsmigratie in het algemeen op te volgen, toch 

wordt de impact van arbeidsmigratie op 

knelpuntberoepen in het bijzonder in de meeste 

lidstaten niet als dusdanig opgevolgd (CY, EE, EL, LT, 

LU, LV, NL, PT, SK, UK), of enkel in beperkte mate 

opgevolgd (BE, DE, ES) of op een ad-hoc-basis (AT, 

DE, FI, FR, SE). De invloed van migratie op 

knelpuntberoepen wordt opgevolgd in Kroatië, 

Ierland, Italië, Malta en Polen. Het monitoren van 

de invloed van migratie op knelpuntberoepen is 

juridisch vastgelegd in Kroatië en Italië; en 

overwogen in soft law in Malta.   

6.1 LIDSTATEN WAAR DE INVLOED VAN MIGRATIE 

OP KNELPUNTBEROEPEN NIET WORDT 
GEMONITORD  

In negen lidstaten wordt de invloed van migratie op 
knelpuntberoepen niet gemonitord (CY, EE, EL, LT, LU, 
LV, NL, PT, SK, UK). Ook al volgen deze lidstaten de 
stromen van arbeidsmigratie in het algemeen op (bijv. 
in verband met netto stromen van migranten, types 

van verleende verblijfsvergunningen en visa), toch 
strekt de monitoring zich niet uit tot de invloed op 
knelpuntberoepen.  

Met betrekking tot plannen voor toekomstige 
maatregelen, zal in Estland een lijst van 
knelpuntberoepen geïntroduceerd worden in 2016 om 

daarna elke twee jaar herzien te worden, in combinatie 
waarmee de match van arbeidsimmigranten en 
arbeidsmarktbehoeften meer van dichtbij zal 
opgevolgd worden. In Griekenland zal een Commissie 
voor Arbeidsmigratiebeleid en Sociale Integratie 
opgericht worden, die onder andere als taak zal 
hebben om de ontwikkelingen in migratiebewegingen 

te monitoren. In Portugal wordt er geen formeel 
monitoringinstrument gepland; een rapport opgesteld 
door het Instituut voor Tewerkstelling en 
Beroepsopleiding analyseert echter wel de mate van 
implementatie van de quota.  

6.1.1 LIDSTATEN WAAR ER OP EEN AD-HOC-BASIS 
WORDT GEMONITORD 

../../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/32120/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2S2OPOYZ/ec.europa.eu/social/BlobServlet%3fdocId=9928&langId=en
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Vijf lidstaten dat, ook al bestaan er geen 

systematische of periodieke instrumenten om de 

effecten van arbeidsmigratie op de knelpuntberoepen 

te monitoren, de effecten op knelpuntberoepen wel 

geëvalueerd werden op een ad-hoc-basis (AT, DE, FI, 

FR, SE). In Oostenrijk verstrekten evaluatierapporten 

van de Rood-Wit-Rode kaart in 2012 en 2013 een 

statistische analyse van de beroepsprofielen van 

kaarthouders en werden de  effecten van de kaart als 

een immigratiemanagementinstrument geanalyseerd. 

In Duitsland werden studies over tekorten aan 

geschoolde arbeidskrachten en migratie, met inbegrip 

van prognoses en toekomstverwachtingen 

gepubliceerd door onderzoeksinstellingen en 

beroepsverenigingen. In Finland wordt rekening 

gehouden met de doeltreffendheid van het vorige 

beleid bij het opstellen van regionale 

beleidsmaatregelen inzake werkvergunningen. Er vond 

ook een ad-hoc-monitoring van arbeidsmigratie op 

beroepen in specifieke sectoren plaats Zo werd begin 

2015 de situatie van stewards/stewardessen 

opgevolgd omdat de nationale luchtvaartmaatschappij 

Finnair zijn personeel had uitbesteed als een 

kostenbesparende maatregel. In Frankrijk werd de 

impact van knelpuntberoepen in 2011 bij het 

aanpassen van de lijst geanalyseerd. Het onderwerp 

werd nogmaals behandeld als deel van een jaarlijks 

rapport over immigratie en asiel, gepubliceerd door het 

parlement, en werd ook behandeld tijdens een 

parlementair debat in 2013; de debatten hebben tot 

op heden echter nog niet tot nieuwe maatregelen 

geleid.  

6.2 LIDSTATEN WAAR ER EEN BEPERKTE MATE VAN 
MONITORING IS MET BETREKKING TOT 
SPECIFIEKE CATEGORIEËN  

In België publiceren de regionale economische 

migratiediensten statistieken over verleende 

werkvergunningen die een opsplitsing mogelijk maken 

naar specifieke knelpuntberoepen voor burgers van 

nieuwe EU-lidstaten voor wie beperkingen op het vrije 

verkeer van werknemers gelden (Kroatië tot 

30/06/1560) en onderdanen uit derde landen die 

langdurig in een andere lidstaat verblijven, aangezien 

voor beide categorieën een werkvergunning vereist is 

voor een specifiek knelpuntberoep om toegang te 

krijgen tot de arbeidsmarkt. In Duitsland houdt het 

Federaal Tewerkstellingsagentschap dan wel geen 

gegevens bij over het invullen van knelpuntberoepen 

door nieuwkomers uit derde landen, maar zijn wel 

statistieken beschikbaar voor medische 

beroepsbeoefenaren (ISCO-08 functiecategorie 221) 

opgesplitst per land van oorsprong.61  

                                       
60 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1067  
61 Statistieken bevatten enkel cumulatieve waarden in de loop van een 

jaar.  

6.3 LIDSTATEN DIE DE INVLOED VAN 
ARBEIDSMIGRATIE OP KNELPUNTBEROEPEN OP 
REGELMATIGE BASIS MONITOREN 

Vijf lidstaten hebben instrumenten om arbeidstekorten 

en migratie op permanente basis te monitoren (IE, IT, 

HR, MT, PL). In Kroatië en Italië wordt opgevolgd in 

hoeverre arbeidsmigranten arbeidstekorten invullen als 

onderdeel van een geformaliseerd proces om de 

jaarlijkse toelatingsquota te bepalen, terwijl deze 

analyse in Ierland en Malta bijdraagt aan het 

opstellen van lijsten van knelpuntberoepen. In Polen 

wordt het toezicht op beroepen met tekorten en 

overschotten en op migratiewerk enkel gebruikt voor 

analytische doeleinden om het overzicht te behouden 

van fenomenen in verband met de vraag naar en het 

aanbod van arbeidskrachten per gebied en beroep. Vak 

4 hieronder geeft meer details over de methodologieën 

die in Ierland en Italië gebruikt worden voor de 

monitoring. 

Vak 4. Toezicht op de impact van migratie op 
knelpuntberoepen – het voorbeeld van 
Ierland en Italië  

In Ierland heeft het National Skills Bulletin (NSB), een 
jaarrapport dat gericht is op het identificeren van tekorten 
op de Ierse arbeidsmarkt, een specifieke component 
binnen zijn analyse die focust op het effect van migratie 
op de Ierse arbeidsmarkt. Het Departement van Jobs, 
Onderneming en Innovatie houdt continu toezicht op het 
aantal verleende vergunningen in het kader van een 
tweejaarlijkse herziening van de knelpuntenlijsten. Het 
National Skills Bulletin, gepubliceerd door de Expert 
Group on Future Skills Needs (EGFSN), identificeert 
beroepsgroepen met behulp van het classificatiesysteem 
SOC 2010. Het demografische profiel van 130 
beroepsgroepen wordt geanalyseerd, evenals de 
groeicijfers, vervanging en verloop en aandeel van niet-
Ierse tewerkgestelden. Een breed spectrum van bronnen 
wordt door de SLMRU gebruikt om cumulatief een 
alomvattend beeld op te bouwen van de beschikbaarheid 
van vaardigheden. De EGFSN publiceert ook een 
Overzicht van Vacatures en studies.  

In Italië werd er een elektronisch register van vraag naar 
en aanbod van buitenlandse arbeidskrachten opgezet. Het 
is verbonden met de registers van het Nationaal Instituut 
voor Sociale Zekerheid (INPS) en de Questure (de 
provinciale politiehoofdkwartieren). Het elektronische 
register verstrekt geautomatiseerde en gecentraliseerde 
informatie bij de Single Desk voor Immigratie voor entries 
voor werkdoeleinden en arbeidsverhoudingen en maakt 
een regelmatige controle mogelijk. Deze  controleactiviteit 
dient als basis voor het opstellen van toekomstige 
immigratiequota. Het elektronische register van het INPS 
bevat informatie over het type werk en beroep. Dit type 
informatie is echter niet  openbaar. De informatie kan 
enkel verkregen worden na een schriftelijk verzoek en na 
goedkeuring door de bevoegde instantie.  

Sociale partners en andere stakeholders nemen deel 

aan de monitoring in de meeste lidstaten die 
beschikken over een of ander monitoringinstrument 
(DE, FI, HR, IE, IT, MT, PL, UK). In sommige landen 
worden sociale partners betrokken bij de besprekingen 
over het uitwerken van toelatingsinstrumenten (FI, 
HR, IE, UK) terwijl ze in andere landen informatie 

hebben verstrekt of rapporten hebben opgemaakt. In 
Duitsland bijvoorbeeld heeft een aantal 
beroepsverenigingen zoals de Vereniging van Duitse 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1067
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Ingenieurs analytische rapporten en prognoses 
opgesteld. Frankrijk heeft gemeld dat 
vertegenwoordigers van diverse beroepssectoren 

ontgoocheld waren omdat ze niet betrokken werken bij 
het opstellen van knelpuntberoepen en 
monitoringmaatregelen. Deze instellingen hebben hun 
eigen waarnemings- en prognose-instrumenten 

uitgewerkt om knelpuntberoepen te monitoren. Dit is 
een indicator voor de reikwijdte van verdere 
maatregelen waarbij deze stakeholders actief moeten 
betrokken worden.  

6.4 UITDAGINGEN VERBONDEN MET HET 
MONITOREN VAN DE INVLOED VAN 
ARBEIDSMIGRATIE OP KNELPUNTBEROEPEN 

Lidstaten hebben melding gemaakt van uitdagingen bij 
het monitoren van de impact van arbeidsmigratie op 
knelpuntberoepen, ook van moeilijkheden inzake en 
gebrek aan een gestandaardiseerde dataverzameling 

(AT, BE, CZ, EL, FI, PL, SE), beperkte personele 
middelen om de gegevens te evalueren en te 
analyseren (HR), ontbreken van een geformaliseerde 

rol van de sociale partners (BE) en gebruik van andere 
kanalen voor verblijfsvergunningen (FI). In het 
bijzonder hebben Oostenrijk, België en Finland 
melding gemaakt van een gebrek aan 
gestandaardiseerde monitoring die tewerkstelling 
koppelt aan immigratiestatistieken. Vak 5 hieronder 

schetst de problemen in het geval van België en 
Finland. 

Vak 5. Moeilijkheden bij de dataverzameling – de 
voorbeelden van België en Finland 

In België zouden de regionale diensten voor economische 
migratie in staat moeten zijn om elke werkvergunning per 
beroep te registreren om de invulling van knelpuntberoepen 
te monitoren en er zou een gezamenlijke inspanning moeten 
geleverd worden om twee verschillende systemen aan elkaar 
te linken: 1) de databanken van de regionale openbare 
diensten voor arbeidsbemiddeling die een accurate benaming 
en beschrijving van elk (knelpunt)beroep geven, gekoppeld 
aan beroepscodes (idealiter vergelijkbaar op Europees 

niveau), en 2) de applicatiesystemen van de regionale 
diensten voor economische migratie. Deze laatste zouden dan 
enkel werkvergunningen afleveren op basis van de op de 
codes gebaseerde databank. Zo zou arbeidsmigratie exact 
gekoppeld zijn aan wat de openbare dienst voor 
arbeidsbemiddeling weet over de behoeften van de 
arbeidsmarkt en de knelpuntberoepen.  

In Finland zijn de statistieken van verschillende 
administratieve sectoren niet compatibel. In zijn rapport van 
de doelmatigheidscontrole van immigratie in het kader van 
werk, wees het Nationaal Auditbureau (the National Audit 
Office (NAO)) van Finland op de tekorten bij de registratie 
van en bij de statistieken over het inschakelen van 
buitenlandse arbeidskrachten. Aangezien de informatie over 
tijdelijke buitenlandse werknemers gefragmenteerd aanwezig 
is in de registers van verschillende autoriteiten, is het moeilijk 
om een betrouwbare schatting te maken van het aantal 
buitenlandse krachten en van het gebruik dat men van hen 
maakt. Een werkgroep stelde een statistisch systeem voor als 
oplossing; de ontwikkeling van het systeem is echter nog niet 
aangevat omwille van financiële redenen. Bovendien is er 
geen systematische controle over het belang dat de verleende 
vergunningen hebben (hadden) vanuit het gezichtspunt van 
arbeidstekorten. Verder is er ook geen controle over wat er 
gebeurt nadat de vergunning is verleend – nl. zijn de 
betrokken personen in het land gebleven of vertrokken en 
hebben zij ander werk gevonden.  

 
6.5 MECHANISMEN OF TOOLS OM DE INTRA-EU-

MOBILITEIT TE MONITOREN 

6.5.1 DE MONITORING VAN DE MOBILITEIT VAN EU-
ONDERDANEN  

De meeste lidstaten die bij deze studie betrokken zijn, 
rapporteerden dat de invulling van knelpuntberoepen 
door onderdanen van binnen de EU niet specifiek 

wordt opgevolgd, ook al worden er statistieken 
verzameld over de tewerkstelling van mobiele EU-
onderdanen (bijv. in de vorm van administratieve 
gegevens, bevragingen en tellingen).  

 Gegevensbronnen over de tewerkstelling van 
mobiele EU-onderdanen omvatten 
administratieve gegevens die ingewonnen 

worden door arbeidsbureaus of Ministeries van 
Arbeid (AT, BE, CZ, DE, FI, HU, IT, SK), 
immigratiediensten (HU, FI, SE voor 2014), 

belastingdiensten (FI, SE) en/of nationale 
bureaus voor statistiek (AT, FI – enkel voor 
permanente ingezetenen - HR, SI). In 
Oostenrijk bijvoorbeeld registreert een 

arbeidsmarktdatabank elke arbeidsverhouding 
in de privésector vanaf het ogenblik dat de 
instanties voor de sociale zekerheid ervan op 
de hoogte werden gesteld. De databank 
registreert echter enkel de bedrijfstak van de 
werkgever en niet het specifieke beroep van de 
werknemer. De Kroatische Dienst voor 

Tewerkstelling heeft informatie over de intra-
EU-mobiliteit van onderdanen van derde 
landen maar enkel in het geval dat ze als 
werkloze werden geregistreerd.  

 Bevragingen (IE, UK) – In Ierland is de 
voornaamste bron van inlichtingen over EU-
burgers die in Ierland werken het Centrale 

Bureau voor Statistiek dat elk kwartaal de 
resultaten van een arbeidskrachtenbevraging 
publiceert in de vorm van de Nationale 
Kwartaalhuishoudenquête. In het Verenigd 
Koninkrijk wordt de immigratie van EU- (en 
niet-EU-) burgers met het oog op werk geschat 
aan de hand van de Internationale 

Passagiersenquête (International Passenger 
Survey (IPS))62. De IPS maakt een 
onderscheid tussen personen met een 
werkaanbieding en personen die werk zoeken, 
maar registreert niet of personen met een 
werkaanbieding openstaande vacatures 

invullen en of de vacatures beschouwd worden 
als vacatures voor knelpuntberoepen.  

 Volkstellingen (bijv. EE, FR, HR, LT).  

                                       
62 IPS http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/get-involved/taking-part-

in-a-survey/information-for-households/a-to-z-of-household-and-

individual-surveys/international-passenger-survey/index.html; De 

gegevens worden elk kwartaal gepubliceerd als onderdeel van de 

driemaandelijkse publicatie Migratiestatistieken van het Bureau voor 

Nationale Statistiek (MSQR 
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/migration-statistics-

quarterly-report/february-2015/stb-msqr-feb-2015.html). 

 

http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/get-involved/taking-part-in-a-survey/information-for-households/a-to-z-of-household-and-individual-surveys/international-passenger-survey/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/get-involved/taking-part-in-a-survey/information-for-households/a-to-z-of-household-and-individual-surveys/international-passenger-survey/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/get-involved/taking-part-in-a-survey/information-for-households/a-to-z-of-household-and-individual-surveys/international-passenger-survey/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/migration-statistics-quarterly-report/february-2015/stb-msqr-feb-2015.html
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/migration-statistics-quarterly-report/february-2015/stb-msqr-feb-2015.html
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In het geval van Griekenland, Letland, Malta en 
Portugal worden helemaal geen statistieken 
ingezameld over de tewerkstelling van mobiele EU-

onderdanen.  

6.5.2 DE MONITORING VAN DE INTRA-EU-
MOBILITEIT VAN ONDERDANEN UIT DERDE 
LANDEN 

Sommige lidstaten verstrekten informatie over hun 
benadering van de monitoring van de intra-EU-
mobiliteit van onderdanen uit derde landen (BE, EL, 
FR, HU, LT, LU, UK). De meeste van deze landen (EL, 
FR, LT, LU, UK) meldden dat er momenteel geen tools 
bestaan om de intra-EU-mobiliteit van werknemers die 
vacatures invullen op te volgen. In België echter 

registreert de LIMOSA-databank63 van de federale 
regering werknemers die  vanuit een ander EU-land of 
vanuit een derde land gedetacheerd worden om een 
tijdelijke opdracht uit te voeren in België, evenals 

zelfstandigen die in België werkzaamheden komen 
verrichten. In Hongarije wordt de instroom van 
werknemers uit derde landen jaarlijks statistisch 

geanalyseerd; het aantal werkvergunningen en de 
respectievelijke sectoren worden onderzocht. Deze 
analyse heeft echter geen rechtstreeks contact met 
beleidsmaatregelen inzake tekorten op de 
arbeidsmarkt. In Tsjechië zijn werkgevers verplicht 
om de PES te informeren wanneer ze een buitenlander 

in dienst nemen, maar er gebeurt geen systematische 
controle van intra-EU-mobiliteit.  

Deze anekdotische gegevens kunnen aangevuld 
worden met de bevindingen van de studie van het EMN 
uit 2013,  ‘Intra-EU mobility of third-country nationals’ 
(‘Intra-EU-mobiliteit van onderdanen van derde 

landen’), waarin men tot de conclusie kwam dat er 

maar een beperkt aantal relevante statistieken over 
het fenomeen van intra-EU-mobiliteit van onderdanen 
van derde landen beschikbaar zijn.64  

7 Conclusies  

De statistische gegevens die in het kader van deze 
studie werden verzameld, laten ons toe om een aantal 

voorzichtige opmerkingen te maken over de reikwijdte 
en het type van arbeidstekorten die heersten in de 
lidstaten. Vooreerst is de omvang van openstaande 
vacatures in de EU significant, zelfs wanneer slechts 
zes vooraf geselecteerde sectoren in aanmerking 
worden genomen. (Zie Tabel 1 in Hoofdstuk 1.3). Ten 
tweede krijgen niet enkel hooggeschoolde beroepen te 

maken met tekorten aan werknemers – er is ook vraag 
naar middelmatig geschoolde en laaggeschoolde 
beroepen, met inbegrip van personeel voor 
persoonlijke verzorging thuis, koks, obers en 
schoonmakers. 

De afgelopen jaren waren de Europese Commissie en 
haar agentschappen actief in het identificeren en 

                                       
63 )  
https://www.socialsecurity.be/foreign/en/employer_limosa/home.html  
64 European Migration Network (2013), ‘Synthesis Report Intra-EU 

Mobility of Third-Country Nationals” 

voorspellen van tekorten aan werknemers en 
vaardigheden in de verschillende lidstaten. Deze 
instrumenten staan echter niet specifieke stil bij de 

vraag of migratie gebruikt kan worden om 
arbeidstekorten in te vullen.  

Terwijl de meeste lidstaten migratie zien als een 
potentieel belangrijke bron van arbeidskrachten, 

verschillen ze in de mate waarin ze hun 
arbeidsmigratiebeleid hebben gemoduleerd met het 
oog op het afstemmen van arbeidsmigratie op 
specifieke knelpuntberoepen. Veertien van de 
vijfentwintig lidstaten die deelnamen aan deze studie 
hebben dan wel dergelijke beleidsmaatregelen 
geïntroduceerd, maar in de meeste gevallen focussen 

de daaruit voortvloeiende aanpassingen van het beleid 
op een zeer specifiek, eng gedefinieerde lijst van 
(knelpunt)beroepen; de meeste lidstaten blijven 
arbeidsmigranten toelaten zonder dat ze proberen o 
hun toegang te koppelen aan specifieke 

knelpuntberoepen. Ierland vormt een uitzondering 
vermits het beleidstools heeft ontwikkeld die gericht 

zijn op het afstemmen van bijna alle types 
economische migratie aan vastgestelde 
knelpuntberoepen.  

De huidige publieke en beleidsdebatten over 
arbeidsmigratie tonen aan dat de publieke opinie een 
belangrijke hinderpaal kan vormen voor de lidstaten 

bij het ontwikkelen van meer uitgebreide koppelingen 
tussen hun beleid inzake economische migratie en 
vastgestelde knelpuntberoepen. Er heerst publieke 
bezorgdheid over veel kwesties, met inbegrip van  het 
substitutie-effect, waarbij onderdanen uit derde landen 
geacht worden aangeworven te worden ten koste van 
de lokale arbeidspopulatie, sociale dumping en het 

gebruik van sociale uitkeringen.  

De ruime meerderheid van lidstaten beschikt over 
systemen met het oog op het trachten te identificeren 
van actuele tekorten aan arbeidskrachten; minder 
landen (slechts tien van de 25 deelnemende landen 
aan deze studie) hebben gemeld dat ze systemen 
hebben om toekomstige arbeidstekorten te 

voorspellen. Lidstaten verschillen sterk in de 
methodologieën die ze gebruiken om arbeidstekorten 
te meten en te classificeren. De meest gebruikte 
methode in de lidstaten is de inventarisatie van 
openstaande vacatures (berekend als het verschil 
tussen het aantal bekendgemaakte vacatures en het 

aantal ingevulde vacatures hiervan); andere methodes 
bevatten werkgeverenquêtes (vijftien van twintig 

lidstaten); sectoranalyse (veertien van twintig 
lidstaten); prognoses/analyse van de vooruitzichten 
(negentien lidstaten) en kwalitatieve studies of analyse 
(twaalf lidstaten). De aandacht moet erop worden 
gevestigd dat deze instrumenten elkaar vaak 

overlappen en/of gezamenlijk worden ingevoerd.  

Lijsten van knelpuntberoepen (LSOs) bestaan in 21 
van de 25 lidstaten uit deze studie. De lidstaten 
gebruiken dan wel verschillende criteria om te 
beslissen welke beroepen in deze knelpuntenlijsten 
opgenomen moeten worden, maar er wordt gewoonlijk 
een procedure in drie stappen gevolgd bij het opmaken 

van de lijsten, met inbegrip van (1) kwantitatieve 
analyse van de arbeidsmarkt met inbegrip van het 
inwinnen van gegevens over de vacaturevooruitzichten 

https://www.socialsecurity.be/foreign/en/employer_limosa/home.html
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op basis van een vooraf ontwikkelde methodologie; (2) 
raadpleging van verschillende spelers; en (3) een 
eindbesluit, dat gewoonlijk bij de regering ligt, inzake 

de beroepen die in de lijst opgenomen moeten worden. 

LSOs kunnen gegroepeerd worden in drie brede 
categorieën afhankelijk van de mate waarin ze gelinkt 
zijn aan arbeidsmigratie. In een eerste groep landen 

(HU, LV, LT, MT, NL, PL, SK) identificeren LSOs 
arbeidstekorten maar zijn ze niet expliciet gekoppeld 
aan het migratiebeleid (dit is bijvoorbeeld het geval bij 
Beroepsbarometers). In een tweede groep landen zijn 
LSOs expliciet ontwikkeld als instrumenten om de 
toelating van onderdanen uit derde landen te bepalen 
en zijn ze juridisch bindend (AT, DE, EE, EL, ES, FR, 

HR, IE, LU, UK). Tenslotte worden LSOs in België en 
Finland ontwikkeld voor andere doeleinden maar 
worden ze ook gebruikt om aspecten van het 
arbeidsmigratiebeleid uit te werken.  

Er zijn twee ruime benaderingen om economische 
migratie aan arbeidstekorten te koppelen: de 
‘menselijk kapitaal’- of ‘arbeidsaanbod’-modellen 

die migranten willen aantrekken met overdraagbare 
vaardigheden of andere kwaliteiten (bijv. 
investeringspotentieel) die wenselijk geacht worden 
voor de economie maar geen bijzondere link hebben 
met de vooraf gedefinieerde knelpuntberoepen; en een 
‘vraaggestuurd’ model waarbij versnelde of 

vereenvoudigde toegang wordt verleend aan 
migranten die werk zoeken in vooraf geïdentificeerde 
knelpuntberoepen. De meeste lidstaten hebben de 
neiging om beide benaderingen te combineren.   

In landen waar het menselijk kapitaalmodel werd 
aangenomen, wordt het versoepelen van 

hooggeschoolde arbeidsmigratie niet gezien als een 

instrument om arbeidstekorten aan te pakken maar 
eerder als een instrument om innovatie aan te 
moedigen en te evolueren naar een ‘kenniseconomie’. 
Dit is bijvoorbeeld het geval in Nederland, waar het 
aantrekken van en toegang verlenen aan 
hooggeschoolde migranten uit derde landen een 
belangrijke beleidsprioriteit vormt, maar waar  het 

migratiebeleid niet verwijst naar specifieke 
knelpuntberoepen.   
 
In lijn met het vraaggestuurde model hebben lidstaten 
een brede waaier aan beleidsmaatregelen aangenomen 
om het arbeidsmigratiebeleid aan te passen/te 

moduleren met het oog op knelpuntberoepen, met 
inbegrip van vrijstellingen van de arbeidsmarkttoetsen 

(AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, PL); 
uitzonderingen op vlak van de vooraf bepaalde quota 
(IT, HR); toegang tot een puntensysteem voor 
kandidaten die over een werkaanbieding in een 
knelpuntberoep beschikken (AT); verlaagde minimale 

inkomensdrempels (bijv. EE, EL, IE, LV, NL en UK); 
versoepeling van de toegang tot de arbeidsmarkt voor 
bepaalde groepen onderdanen uit derde landen die 
reeds in het land zijn (Duitsland); onmiddellijke 
mogelijkheid tot familiehereniging (bijv. IE); bilaterale 
overeenkomsten met specifieke derde landen (FR); en 
tijdelijke regularisaties (AT, FR). 

In de meeste landen vormt overleg met stakeholders 
een belangrijk onderdeel van het proces van het 
formuleren en/of aanpassen van het 

arbeidsmigratiebeleid. In minstens 12 van de 25 
landen die bij deze studie betrokken zijn, werden 
formele overlegstructuren gebruikt of specifiek met dit 
doel opgezet (AT, BE, CZ, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, 

MT, NL), terwijl de betrokkenheid van stakeholders in 
andere landen meer ad-hoc is (CY, HR, PL, LT, SK) of 
er in andere landen geen instrumenten zijn om 
meerdere stakeholders te betrekken (LT, LV). In het 
bijzonder met het oog op het identificeren en het 
opmaken van lijsten van knelpuntberoepen wordt een 
waaier aan stakeholders geconsulteerd en bij het 

proces betrokken, met inbegrip van verschillende 
ministeries en staatsagentschappen/administratie (AT, 
EE, EL, FI, FR, IE, LV); sociale partners (AT, EL, ES, 
FR, FI, HR, HU, IE, LV); andere 
organisaties/instellingen die uit meerdere partijen 
bestaan (FI, HU, IE) en deskundigen inzake de 

arbeidsmarkt en migratie (UK).  

Zeventien lidstaten hebben uitdagingen en risico’s 
verbonden aan de identificatie van arbeidstekorten 
geïdentificeerd (AT, BE, CZ, DE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, 
LT, LU, LV, NL, PL, SK, UK). Deze uitdagingen 
omvatten beperkingen van bestaande methodologieën 
voor de identificatie van arbeidstekorten (BE, CZ, FI, 

IE, IT, LT, LV, UK) en/of externe uitdagingen bij het 
voorspellen van arbeidstekorten zoals snelle 
technologische, economische, politieke en 
sociologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (FI, 
NL).  

Ook al beschikken de meeste lidstaten over 
instrumenten om de arbeidsmigratie in het algemeen 

op te volgen, toch wordt de impact van 
arbeidsmigratie op knelpuntberoepen in het bijzonder 
niet opgevolgd (CY, EL, HU, LU, NL, SK), of slechts in 
beperkte mate opgevolgd (BE, DE, ES) of op een ad-
hoc-basis (AT, DE, FI, FR). Vijf lidstaten (IE, IT, HR, 
MT, PL) hebben meer uitgebreide instrumenten om de 
impact van migratie te monitoren. Deze omvatten 

monitoring als onderdeel van een geformaliseerd 
proces om jaarlijkse toelatingsquota te bepalen (HR, 
IT) of lijsten van knelpuntberoepen op te stellen (IE, 
MT) of enkel voor analytische doeleinden (PL). 

Ook al bestaan er een aantal databronnen over de 
tewerkstelling van mobiele EU-onderdanen (zoals 

bevragingen, administratieve gegevens en 
volkstellingen), toch wordt in termen van het 

monitoren van de effecten van intra-EU-mobiliteit van 
EU-onderdanen de invulling van knelpuntberoepen  
door intra-EU-onderdanen en door mobiele 
onderdanen uit derde landen niet specifiek opgevolgd. 
In de meeste lidstaten is de publicaties van vacatures 

binnen de EU een manier om rekening te houden met 
intra-EU-mobiliteit van EU-arbeid.  
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Bijlage 1 Woordenlijst en 
afkortingen 

 De volgende termen die in het rapport gebruikt 

worden, worden als volgt gedefinieerd: 

‘Circulaire migratie’ is een herhaling van legale 

migratie door dezelfde persoon tussen twee of meer 

landen. (Bron: EMN Glossary V3) 

‘Economische migratie’ verwijst naar migratie 

hoofdzakelijk omwille van economische redenen of om 

materiële verbeteringen inzake levensonderhoud te 

zoeken. (Bron: EMN Glossary V3) 

‘Werknemer’ wordt gedefinieerd als een persoon die 

een expliciet of impliciet tewerkstellingscontract heeft, 

dat hem recht geeft op een basisvergoeding die 

onafhankelijk is van de inkomsten van de eenheid 

waarvoor hij werkt. (Bron: EMN Glossary V3) 

‘Werkgever’ wordt gezien als een natuurlijk  persoon 

of een rechtspersoon, uitzendondernemingen 

daaronder begrepen, voor wie of onder wiens leiding 

en/of toezicht de tewerkstelling plaatsvindt. (Bron: 

EMN Glossary V3) 

‘Tewerkstelling’ wordt gedefinieerd als het verrichten 

van activiteiten die bestaan uit om het even welke 

vorm van arbeid of werk die door nationale wetgeving 

of overeenkomstig de gevestigde praktijk is geregeld, 

voor of onder de leiding en/of toezicht van een 

werkgever. (Bron: EMN Glossary V3) 

‘Immigratiequotum’ wordt gedefinieerd als een 

quotum opgesteld voor en door het land, gewoonlijk 

met het oog op arbeidsmigratie, voor de toegang van 

immigranten. (Bron: EMN Glossary V3) 

‘Binnen een onderneming overgeplaatste 

persoon’ verwijst naar een onderdaan van een derde 

land die tijdelijk gedetacheerd wordt van een buiten 

het grondgebied van een lidstaat gevestigde 

onderneming waarmee deze onderdaan van een derde 

land een arbeidsovereenkomst heeft gesloten naar een 

entiteit die behoort tot dezelfde onderneming of tot 

hetzelfde concern en die is gevestigd op het 

grondgebied van een lidstaat. (Bron: EMN Glossary 

V3) 

‘Intra-EU-mobiliteit’ is een actie van personen (EU-

onderdanen of wettelijk verblijvende onderdanen van 

derde landen) die gebruikmaken van hun recht op 

verkeer door te verhuizen van de ene EU-lidstaat naar 

een andere. (Bron: EMN Glossary V3) 

‘Arbeidsmarkttoets’ een mechanisme dat ervoor 

moet zorgen dat arbeidsmigranten enkel toegelaten 

worden nadat werkgevers vruchteloos hebben gezocht 

naar nationale werknemers, EU-burgers (in EU-

lidstaten betekent dit ook EER-werknemers) of 

wettelijk verblijvende onderdanen uit derde landen 

met toegang tot de arbeidsmarkt overeenkomstig de 

nationale wetgeving. (Bron: EMN Glossary V3) 

‘Arbeidsmigratie’ is een beweging van personen van 

een staat naar een andere, of binnen hun eigen land of 

verblijfplaats, met het oog op tewerkstelling. (Bron: 

EMN Glossary V3) 

‘Arbeidstekort’ is een tekort aan of een 

ontoereikendheid van bekwame kandidaten voor 

tewerkstelling (in een economie, land) (Collins 

Dictionary) 

‘Beroep’ wordt gedefinieerd als een set functies 

waarvan de belangrijkste taken en verplichtingen 

gekenmerkt worden door een hoge mate van 

overeenkomst. (Bron: EMN Glossary V3) 

‘Sociale partners’ verwijst naar 

werkgeversverenigingen en vakbonden die de twee 

zijden van de sociale dialoog uitmaken (Bron: 

European Quality Assurance in Vocational Education 

and Training (EQAVET); European Commission 

Glossary65) 

‘Seizoenarbeider’ is een onderdaan van een derde 

land die zijn wettige verblijfplaats in een derde land 

heeft, maar tijdelijk en legaal op het grondgebied van 

een lidstaat verblijft met het oog op het verrichten van 

arbeid in een seizoengevoelige sector, op basis van 

één of meer arbeidscontracten voor bepaalde tijd die 

rechtstreeks tussen de onderdaan van een derde land 

en de in die lidstaat gevestigde werkgever zijn 

gesloten. (Source: EMN Glossary V3) 

‘Vaardigheidstekorten’ verwijst naar tekorten aan 

specifieke vaardigheden op de arbeidsmarkt. 

Vaardigheidstekorten kunnen cyclisch en structureel 

zijn. Enerzijds zijn tekorten gewoon tijdens periodes 

van snelle economische groei, wanneer er weinig 

werkloosheid is en de pool van beschikbare 

arbeidskrachten tot een minimum herleid is. Dit type 

van tekorten kan doorgaans tijdens de cyclus echter 

overwonnen worden. Anderzijds kunnen sommige 

structurele veranderingen, zoals de invoering van 

nieuwe technologieën, de vraag doen toenemen naar 

bepaalde vaardigheden die niet meteen beschikbaar 

zijn op de arbeidsmarkt, waardoor zelfs bij hoge 

werkloosheid vaardigheidstekorten ontstaan. In feite 

                                       
65 Beschikbaar op: http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/s/social-

partners.aspx   

http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/s/social-partners.aspx
http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/s/social-partners.aspx


34 

34 

Syntheserapport – Vaststellen van tekorten aan arbeidskrachten en de nood aan arbeidsmigratie uit derde landen in de EU 

 

garandeert een grote pool van werkloze niet dat 

werkgevers passend geschoolde personen kunnen 

vinden om hun vacatures in te vullen. (Bron: OECD) 

‘Sociale dumping’  verwijst naar de praktijk waarbij 

werknemers salaris- en/of arbeids- en 

leefomstandigheden krijgen die ondermaats zijn in 

vergelijking met degene die gespecifieerd zijn door de 

wet of door collectieve overeenkomsten op de 

betrokken  arbeidsmarkt, of anderszins daar de norm 

zijn. (Source: EMN Glossary V3) 

 

Gebruikte afkortingen 

ICT – ‘intra-corporate transferees’: binnen een 

onderneming overgeplaatste personen 

LSO – ‘List of shortage occupations’: lijst van 

knelpuntberoepen  

PES – ‘Public Employment Service’: Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening 

TCN – ‘third-country national’: onderdaan uit derde 

landen 
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Bijlage 2   Comparatieve tabellen van de lijst van knelpuntberoepen en andere instrumenten om arbeidstekorten te 
identificeren  

Tabel A2.1  Lijst van knelpuntberoepen (LSOs) 

Lid 
Worden er  

LSOs gebruikt in de 
lidstaat? 

Wordt dit instrument 
gebruikt om de behoefte 
aan arbeidsmigratie te 

bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse en 
classificatie 

Verantwoordelijke organisaties 
Geografisch niveau 

(nationaal, regionaal, 
stedelijk) 

AT Ja 
(1) Richtlijn inzake 
geschoolde 
werknemers 
 
(2)Richtlijn inzake het 
overschrijden van het 
federale 
maximumaantal voor 
de tewerkstelling van 
geschoolde 
werknemers 

Ja (1) Knelpuntberoepen worden 
gedefinieerd op basis van de 
verhouding tussen vacatures en 
werkzoekenden voor elk beroep 
(ratio sollicitant-vacature)  
(2) Staat toe dat er 
werkvergunningen worden 
uitgereikt aan EU-onderdanen die 
onder overgangsbepalingen vallen 
(momenteel toegepast voor 
Kroatische onderdanen), mits ze 
een gespecialiseerde opleiding 
hebben in bepaalde beroepen.  

(1) Verhouding tussen vacatures 
en werkzoekenden (ratio 
sollicitant-vacature) gebaseerd op 
de nationale classificatie 
(classificatie van beroepen door 
de Openbare Dienst 
Arbeidsvoorziening Oostenrijk) 
(2) Beroepen gebaseerd op de  
nationale classificatie (classificatie 
van beroepen door de Openbare 
Dienst Arbeidsvoorziening 
Oostenrijk) 
 

(1) Openbare Dienst Arbeidsvoorziening 
Oostenrijk (een commissie van de raad 
van bestuur), het Federaal Ministerie van 
Arbeid, Sociale Zaken en 
Consumentenbescherming, het Federaal 
Ministerie van Wetenschap, Onderzoek en 
Economie   
(2) het Federaal Ministerie van Arbeid, 
Sociale Zaken en 
Consumentenbescherming 

(1) Nationaal niveau 
(federale regering);  
(2) Nationaal niveau 
(federale regering); de 
minister kan potentieel 
geografische beperkingen 
invoeren. 

BE Ja 
 

Ja, maar slechts heel partieel 
voor één beroepscategorie 
(onderdanen uit derde landen 
langdurige ingezetenen uit een 
andere lidstaat)  
De lijsten dienen, inter alia, 
voor het opmaken van het 
beleid van de RVA en voor 
onderwijsplanning – de lijsten 
worden gebruikt door 
verschillende aanbieders van 
opleidingen om nieuwe 
opleidingsvormen voor te 
stellen of om de bestaande 
opleidingsmodules aan te 
passen.  

Een combinatie van statistische 
methodes en interne en externe 
consultancy  

Beroepen 
Wallonië gebruikt de Code ROME 
v2 met 5 cijfers; Vlaanderen 
gebruikt een eigen classificatie die 
grotendeels gebaseerd is op ISCO 
08; Brussel gebruikt zijn eigen 
classificatie  

Regionale openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening  

Regionaal niveau  

CY Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

CZ Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

DE Ja 
“Positieve lijst” van 
het Federaal 
Tewerkstellings-
agentschap  

Ja, maar slechts gedeeltelijk. 
De lijst bevat echter geen 
quota of kwantitatieve 
doelstellingen. Hij wordt 
gebruikt als een instrument om 
de toegang voor niet-
academische onderdanen van 
derde landen tot de 
arbeidsmarkt te versnellen: 
voor beroepen vermeld op de 

Op basis van de knelpuntenanalyse 
die tweemaal per jaar uitgevoerd 
wordt door het Federaal 
Agentschap voor 
Arbeidsvoorziening – de focus ligt 
op het identificeren van 
economische sectoren waarin er 
een noodzaak bestaat aan arbeid 
door migranten.  

(i) De verhouding tussen 
vacatures en werkzoekenden 

(ratio sollicitant-vacature).  Duur 
van de vacature (in verhouding 
tot de gemiddelde en absolute 
toename in dagen)  
(ii) Gebaseerd op de nationale 
Classificatie van Beroepen (KldB 
2010) die erg vergelijkbaar is met 
ISCO-08. 

Federaal Agentschap voor 
Arbeidsvoorziening in coördinatie met het 
Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken  

Nationaal niveau 
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Lid 
Worden er  

LSOs gebruikt in de 
lidstaat? 

Wordt dit instrument 
gebruikt om de behoefte 
aan arbeidsmigratie te 

bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse en 
classificatie 

Verantwoordelijke organisaties 
Geografisch niveau 

(nationaal, regionaal, 
stedelijk) 

lijst wordt afgezien van het 
prioriteitsexamen.  

EE Ja 
(vanaf 1 januari 
2016) 

Ja, dit instrument is erop 
gericht om tekorten te 
identificeren voor de totale 
arbeidspopulatie (inclusief 
nationaal/EU) en stelt een lijst 
van beroepen voor waarbij 
immigranten op een 
vereenvoudigde manier een 
aanvraag kunnen indienen 
voor een verblijfsvergunning 
om te werken.  

Er zullen verschillende analyses 
gebruikt worden om de lijst van 
knelpuntberoepen op te stellen. Bij 
het samenstellen van de lijst wordt 
vooral gebruik gemaakt van de 
Prognose Arbeidsvraag en van een 
kwalitatieve analyse van de 
behoefte aan arbeidskrachten en 
eventueel ook andere analyses 
(sectorspecifiek, 
werkgeversbevragingen, vacatures 
enz.).  

Kwantitatieve analyse van de 
arbeidsvraag per sector, beroep 
(gebaseerd op ISCO-08) en 
scholingsgraad 

De lijst wordt samengesteld in 
samenwerking met verschillende 
ministeries: het Ministerie van 
Economische Zaken en Communicatie, 
het Ministerie van Sociale Zaken, het 
Ministerie van Onderwijs en Onderzoek, 
het Ministerie van Cultuur en wordt door 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
ter goedkeuring aan de Regering 
voorgelegd.  

Nationaal niveau  

EL Ja 
 

Ja. Het focust op de 
identificatie van de behoefte 
aan toelating van migranten 
met het oog op werk.  

Tot de criteria die in overweging 
zijn genomen, behoren de 
beschikbaarheid voor het werk 
van nationale onderdanen, EU-
onderdanen en legaal verblijvende 
onderdanen uit derde landen per 
specialisatie en de 
werkloosheidspercentages per 
arbeidssector.  

Beroepen De bevoegde Ministers (Binnenlandse 
Zaken en Administratieve Hervorming, 
Buitenlandse Zaken, Economie 
Infrastructuur Scheepvaart en Toerisme, 
Werk en Sociale Solidariteit) in overleg 
met de regio’s en de 
werkgeversorganisaties  

Hoofdzakelijk op het 
niveau van de Regio’s en 
van Regionale Eenheden 

ES Ja Het focust uitsluitend op de 
identificatie van de behoefte 
aan arbeidsmigratie.  

Dit instrument is gebaseerd op de 
beschikbare informatie over 
vacatures gepubliceerd door 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening en op 
statistieken over werkzoekenden.  

Beroepen; “La clasificación 
nacional de ocupaciones” binnen 
het kader van ISCO-08 

De openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening 

Regionaal niveau 

FI Ja 
(1) Beroepsbarometer 
(2) Regionaal beleid 
inzake 
werkvergunningen 
vanuit de Centra voor 
Economische 
Ontwikkeling, 
Transport en het  
Milieu  

(1) De beroepsbarometer 
wordt niet rechtstreeks 
gebruikt om de nood aan 
arbeidsmigratie te bepalen, 
maar heeft een invloed op de 
regionale beleidslijnen inzake 
werkvergunningen. 
(2) De beleidslijnen inzake 
werkvergunningen leggen 
specifiek vast voor welke 
beroepsdomeinen men beroep 
kan doen op werknemers van 
buiten de EU/EER. De Centra 
voor Tewerkstelling en 
Economische Ontwikkeling 
nemen hun preliminaire 
beslissingen inzake 
verblijfsvergunningen voor 
werknemers op basis van de 
regionale beleidslijnen voor 
werkvergunningen.  

(1) De beroepsbarometer is een 
instrument voor arbeidsbeheer 
waarmee het arbeidsaanbod en de 
-vraag in zowat 200 beroepen en 
in verschillende regio’s worden 
geraamd. De barometer verstrekt 
ook een prognose voor ongeveer 
zes maanden.   
(2) De Centra voor Economische 
Ontwikkeling, Transport en het 
Milieu stellen de 
beleidsmaatregelen inzake 
werkvergunningen per regio op op 
basis van statistieken, de 
beroepsbarometer en tripartite 
onderhandelingen.  

(1) De beroepsbarometer wordt 
opgemaakt op het niveau van 
specifieke beroepen. Sinds juli 
2014 maakt men gebruik van de 
ISCO classificatie (op het niveau 
van 4 cijfers). 
(2) De beleidsmaatregelen inzake 
werkvergunningen zijn opgesteld 
op het niveau van vakgebieden. 
Sinds juli 2014 maakt men 
gebruik van de ISCO classificatie. 

De beroepsbarometer en de 
beleidsmaatregelen inzake 
werkvergunningen zijn instrumenten die 
gebruikt worden door de 
arbeidsvoorzieningsinstanties (het 
Ministerie voor Tewerkstelling en 
Economie, de Centra voor Economische 
Ontwikkeling, Transport en het Milieu, de 
Bureaus voor Tewerkstelling en 
Economische Ontwikkeling). 

(1) De beroepsbarometer 
wordt opgesteld door elk 
Bureau voor 
Tewerkstelling en 
Economische Ontwikkeling 
(15 bureaus) in hun 
regio’s, de subregionale 
eenheid (67 eenheden) is 
daarbij het meest 
gedetailleerde niveau.  
(2) Regionaal niveau 

FR Ja Ja (1) Deze lijst van beroepen die (1)  Deze lijsten stellen beroepen Deze lijsten worden door de Prefecten (1) Deze lijst van 30 
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Lid 
Worden er  

LSOs gebruikt in de 
lidstaat? 

Wordt dit instrument 
gebruikt om de behoefte 
aan arbeidsmigratie te 

bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse en 
classificatie 

Verantwoordelijke organisaties 
Geografisch niveau 

(nationaal, regionaal, 
stedelijk) 

(1) Nationale lijst van 
30 beroepen 
vastgelegd bij het 
Decreet van 18 
januari 2008  
(2) Lijst van beroepen 
vastgelegd in een 
bilaterale 
overeenkomst 

gekenmerkt worden door krapte en 
aanwervingsmoeilijkheden kwam 
tot stand na overleg met de sociale 
partners en was het resultaat van 
voorbereidend werk en van diverse 
indicatoren.  
(2) De lijsten opgesteld door een 
bilaterale overeenkomst werden 
gedefinieerd op basis van de 
knelpuntberoepen voor 
onderdanen van nieuwe lidstaten 
die onderworpen zijn aan 
overgangsmaatregelen en houden 
rekening met de bijzonderheden 
van elk land.  

voor die geïdentificeerd zijn door 
ROME en die verbonden zijn met 
een functiebeschrijving voor elke 
code.  
(2) Er werd gebruik gemaakt van 
de bewoordingen van de Pôle 
Emploi om deze lijsten op te 
maken. De terminologie sluit dicht 
aan bij de International Standard 
Classification of Occupations 
(ISCO).  

gebruikt om aanvragen voor 
werkvergunningen te behandelen.  

beroepen voor 
onderdanen uit derde 
landen is verdeeld per 
regionaal niveau 
afhankelijk van de 
bijzonderheden van de 
lokale arbeidsmarkt en het 
arbeidsmarktgebied. Zes 
beroepen zijn geldig voor 
geheel Europees Frankrijk.  
(2) Nationaal niveau 

HR Ja Ja, uitsluitend Om een officieel voorstel voor het 
bepalen van het totaal aantal 
werkvergunningen voor 
buitenlanders op te stellen, 
verstrekt de Kroatische Dienst voor 
Arbeidsvoorziening de analyse van 
de gerapporteerde vacatures op de 
arbeidsmarkt, het aantal 
beschikbare werklozen die bij de 
Kroatische Dienst voor 
Arbeidsvoorziening geregistreerd 
zijn, het aantal personen dat die 
dienst tewerkgesteld heeft in de 
loop van één jaar, de resultaten 
van de werkgeversbevraging, het 
aantal personen dat werd 
doorverwezen naar een opleiding 
gebaseerd op de ALMP (Activerend 
Arbeidsmarktbeleid)-maatregel 
“Scholing van werklozen”, de 
analyses van de arbeidsmarkt van 
alle regionale bureaus, evenals het 
aantal werkvergunningen die 
tijdens het vorige 
rapporteringsjaar aan 
buitenlanders werden verstrekt in 
vergelijking met het geraamd 
jaarlijks totaal aantal 
werkvergunningen voor 
buitenlanders voor het vorige jaar.   

Beroepen en sectoren gebaseerd 
op de nationale classificatie 

Kroatische Dienst voor 
Arbeidsvoorziening 
De Regering gebruikt dit mechanisme om 
informatie te verstrekken over 
competentietekorten.  

Nationaal niveau 

HU Ja Nee, de lijst wordt vooral 
gebruikt om professionele 
studiebeurzen voor 
knelpuntberoepen te 
ondersteunen.  
 

Het Districtscomité voor 
Ontwikkeling en Opleiding (CDEC) 
beslist over de lijst van 
knelpuntberoepen op basis van ‘de 
vragen vanuit de economie, de 
situatie van de arbeidsmarkt en de 
gegevens over beroepsopleidingen 

De lijst is gebaseerd op specifieke 
beroepen die kampen met 
schaarste, maar die sterk 
verbonden zijn met economische 
sectoren.  

Het Districtscomité voor Ontwikkeling en 
Opleiding (CDEC)  

Regionaal 
Het analyseniveau is 
gebaseerd op de verdeling 
van Hongarije in 
administratieve districten. 
De hoofdstad Budapest 
wordt apart behandeld.  
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Lid 
Worden er  

LSOs gebruikt in de 
lidstaat? 

Wordt dit instrument 
gebruikt om de behoefte 
aan arbeidsmigratie te 

bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse en 
classificatie 

Verantwoordelijke organisaties 
Geografisch niveau 

(nationaal, regionaal, 
stedelijk) 

Zie ook bijlage A2.2. 
Sectoranalyse voor de lijst van 
knelpuntberoepen in de 
gezondheidszorg  

in het land, in de regio en in het 
district/de hoofdstad’.    

IE Ja 
(1) De Lijst van 
hooggeschoolde 
beroepen die in 
aanmerking komen 
(Highly Skilled Eligible 
Occupations List = 
HSEOL);  
(2) De lijst 
opgenomen in het  
National Skills Bulletin 
(NSB) (Nationaal 
Vaardighedenbulletin) 

 (1) De HSEOL focust op het 
bepalen van de nood aan 
werknemers uit niet-EER-landen in 
wat betreft knelpuntberoepen 
(2) Het NSB heeft als doel om 
tekorten aan kwalificaties op de 
Ierse arbeidsmarkt te identificeren 
(en heeft ook een component die 
focust op migratie)  

Beroepen gebaseerd op het 
Standard Occupational 
Classification (SOC) systeem 
(2010) (Standaard 
Beroepsclassificatie)  

(1) Departement voor Jobs, 
Onderneming en Innovatie  
(2) Opgemaakt door de 
Onderzoekseenheid Vaardigheden en 
Arbeidsmarkt, ‘Skills and Labour Market 
Research Unit’ (SLMRU) namens de 
Expertgroep voor toekomstige 
Vaardighedenbehoeften, ‘Expert Group 
for Future Skills Needs’ (EGFSN)  

Nationaal niveau 

IT Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

LV Ja Nee Twee maal per jaar worden 
prognoserapporten op de korte 
termijn inzake overschotten en 
tekorten op de arbeidsmarkt 
opgesteld door de publieke 
tewerkstellingsinstantie - de 
Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening. 

Sectoraal niveau (maar er worden 
slechts een beperkt aantal 
sectoren geanalyseerd);  
De beroepen worden 
geclassificeerd volgens ISCO-08  
(vier cijfers), maar voor de 
kwalificaties werd er een 
algemene classificatie 
aangewend; Scholingsgraad.  

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening  Nationaal en regionaal 
niveau 

LU Ja 
Vermeld in de 
gewijzigde 
Verordening van het 
Groothertogdom van 
26 september 2008. 
Dit instrument is 
echter tot op heden 
nog niet gebruikt.  

Ja. 
De focus ligt op de identificatie 
van de sectoren waarin arbeid 
door migranten nodig is.  

Dit instrument kan aangewend 
worden voor jobs in de 
beroepsgroepen 1 en 2 van ISCO-
08 waarvoor een bijzondere 
behoefte aan werknemers uit 
derde landen werd erkend door de 
regering.  

Beroepsgroepen 1 en 2 van ISCO-
08  

Het Ministerie bevoegd voor immigratie in 
samenwerking met het Ministerie van 
Arbeid, Tewerkstelling, Solidaire 
Economie en het Ministerie van Economie  

Nationaal niveau 

LT Ja Nee 
De lijst wordt momenteel niet 
langer gebruikt als een 
instrument om de toegang 
voor buitenlandse werknemers 
te vergemakkelijken.  

Het belangrijkste mechanisme dat 
werd aangewend om tekorten op 
de arbeidsmarkt te bepalen is de 
analyse van het geregistreerde 
arbeidsaanbod (werklozen) en van 
de vraag (vacatures). De lijst van 
onderbemande beroepen werd 
opgesteld op basis van volgende 
criteria: hoge vraag naar 
arbeidskrachten; de vraag is 
tweemaal hoger dan het aanbod; 
het is moeilijk om vacatures in te 
vullen (een job is meer dan 3 
maanden vacant of er is sinds 
meer dan 3 maanden geen 

Sectoren en beroepen gebaseerd 
op een nationale classificatie  

Litouwse Arbeidsbemiddeling Nationaal en regionaal 
niveau 
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Geografisch niveau 

(nationaal, regionaal, 
stedelijk) 

kandidatuur geweest die voldoet 
aan de vereiste kwalificaties); 
analyse van de beroepen van 
buitenlanders die tewerkgesteld 
zijn in Litouwen. Bij het opstellen 
van deze lijst werden zowel 
individuele territoriale en 
economische parameters als 
andere algemene parameters 
gemeten.   

MT Ja Ja Aantal vacatures in specifieke 
sectoren die tekorten op de 
arbeidsmarkt vertonen; 
Competenties van zich 
registrerende werklozen in 
vergelijking met die van de 
onderdanen van derde landen  

Aantal vacatures in specifieke 
sectoren die tekorten op de 
arbeidsmarkt vertonen 

Dienst voor Tewerkstelling en Opleiding 
(de openbare dienst voor 
arbeidsvoorziening van Malta)  

Nationaal niveau  

NL Ja 
(1)Spanningsmeter 
arbeidsmarkt 
(2)Knelpuntberoepen 

Nee (1) De spanningsmeter 
arbeidsmarkt wordt gebruikt voor 
tekorten op de korte termijn en 
wordt berekend door het aantal 
openstaande vacatures op de 
totale arbeidsmarkt te delen door 
het aantal werkloze 
werkzoekenden die geregistreerd 
zijn bij de UWV en die minder dan 
zes maanden werkloos zijn.  
(2) Wanneer de spanningsmeter 
aangeeft dat de arbeidsmarkt voor 
een specifiek beroep krap of erg 
krap is, betekent dit een initiële 
indicatie van tekorten. 
Knelpuntberoepen ontstaan 
wanneer er een relatief hoge vraag 
is voor personeel in verhouding tot 
het beschikbare aanbod 
werkzoekenden.  

Beroepen. De spanningsmeter kan 
omgezet worden naar ISCO 

Uitvoeringsinstituut Werknemers 
Verzekeringen (UWV) 

(1) Spanningsmeter op 
regionaal niveau  
(2) Knelpuntberoepen: 
nationaal (op de lange 
termijn ook regionaal)  

PL Ja Uitsluitend onrechtstreeks, bij 
het opstellen van sommige 
analyses  

In lijn met de huidige 
methodologie van beroepen met 
overschotten en schaarste, werd 
als hoofdindicator om een bepaald 
beroep als een knelpuntberoep, 
een beroep in evenwicht of een 
beroep met overschotten te 
classificeren, gebruik gemaakt van 
de intensiteitsindicator van het 
beroepsoverschot (of de 
schaarste), die uitgedrukt wordt 
als het aantal ingediende 
jobaanbiedingen voor een beroep 
in een bepaalde rapportageperiode 

Beroepen, tot op 4 cijfers; secties 
van activiteiten gebaseerd op de 
nationale classificatie  

Ministerie van Werk en Sociale Politiek, 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening  
 

Lokaal, regionaal en 
nationaal niveau 
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gedeeld door het aantal 
geregistreerde werklozen die dat 
beroep vertegenwoordigen in een 
bepaalde rapportageperiode. In 
2015 werden nieuwe indicatoren 
geïmplementeerd:  
a) indicator van de 

beschikbaarheid van 
jobaanbiedingen, uitgedrukt als 
het gemiddelde maandelijks 
aantal geregistreerde werklozen 
die een beroep 
vertegenwoordigen in een 
bepaalde rapportageperiode 
gedeeld door het gemiddelde 
maandelijks aantal beschikbare 
jobaanbiedingen voor dat 
beroep; 

b) indicator van de langdurige 
werkloosheid, uitgedrukt als het 
aantal langdurig werklozen die 
een beroep vertegenwoordigen 
op het einde van de 
rapportageperiode gedeeld door 
het totaal aantal geregistreerde 
werklozen die dat beroep 
vertegenwoordigen op het einde 
van de periode; 

c) indicator van de liquiditeit van 
de werkloosheid, uitgedrukt als 
de uitstroom van werklozen die 
een beroep vertegenwoordigen 
in een bepaalde periode gedeeld 
door de instroom in dezelfde 
periode van werklozen die dat 
beroep vertegenwoordigen.  

Bovendien worden een keer per 
jaar enquêtes bij ondernemingen 
uitgevoerd door lokale 
arbeidsbureaus (op het niveau van 
een ‘powiat’ = district) en 
tweemaal per jaar worden door 
regionale arbeidsbureaus (op het 
niveau van een ‘wojewodztwo’ = 
provincie) studies verricht naar 
jobaanbiedingen die op het 
internet worden gepubliceerd.  

PT Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

SE Ja Deels 
Lijsten met knelpuntberoepen 
worden opgesteld met het oog 
op evaluatie en prognose. Het 

Lijsten met knelpuntberoepen 
(knelpuntindex) zijn gebaseerd op 
gegevens en assessments die 
verzameld worden aan de hand 

Beroepen, niveau 4 cijfers; De 
Zweedse nationale classificatie, 
SSYK 96, wordt gebruikt 
(gebaseerd op ISCO-88). 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening  Nationale en regionale 
focus 
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Lid 
Worden er  

LSOs gebruikt in de 
lidstaat? 

Wordt dit instrument 
gebruikt om de behoefte 
aan arbeidsmigratie te 

bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse en 
classificatie 

Verantwoordelijke organisaties 
Geografisch niveau 

(nationaal, regionaal, 
stedelijk) 

enige doel van deze lijst is om 
te worden gebruikt als basis 
voor het nemen van de 
beslissing of een aanvrager in 
een specifieke beroepsgroep al 
dan niet een vergunning kan 
krijgen zonder het land te 
verlaten.  

van op ondernemingen gebaseerde 
enquêtes (interviews met 12 000 
werkgevers, vooral in de 
privésector).  
Beroepsprognoses op lange 
termijn.  

SI Ja Dit is een project van de 
Dienst Tewerkstelling van 
Slovenië Prognose van 
Tewerkstelling [Napovednik 
Zaposlovanja] (voor de periode 
maart 2014 – november 
2015). Het project was 
gebaseerd op representatieve 
enquêtes onder werkgevers 
om prognoses op korte termijn 
inzake de toekomstige 
arbeidsvraag mogelijk te 
maken en zo te zorgen voor 
een beter evenwicht tussen 
vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt.  

Het resultaat van het project is 
een lijst van beroepen waarvoor 
individuele bedrijven 
werknemers zoeken of waarvoor 
ze een gebrek aan geschikte 
kandidaten rapporteren.  

 
 
 

Dienst voor Arbeidsvoorziening 
van Slovenië. 

 
 
 

Nationaal niveau.  
 
 
 

Dit is een project van de 
Dienst Tewerkstelling van 
Slovenië Prognose van 
Tewerkstelling 
[Napovednik 
Zaposlovanja] (voor de 
periode maart 2014 – 
november 2015). Het 
project was gebaseerd op 
representatieve enquêtes 
onder werkgevers om 
prognoses op korte 
termijn inzake de 
toekomstige arbeidsvraag 
mogelijk te maken en zo 
te zorgen voor een beter 
evenwicht tussen vraag en 
aanbod op de 
arbeidsmarkt. 

SK Ja (monitoring van 
tekorten op de 
arbeidsmarkt) 

Nee Momenteel volgt Slowakije het 
arbeidsmarkttekort enkel op via de 
agenten van de vacatures die door 
arbeidsbureaus zijn geregistreerd. 
Deze cijfers zijn echter onvolledig, 
aangezien werkgevers niet 
verplicht zijn om vacatures door te 
geven aan het respectievelijke 
arbeidsbureau. De werkgever is 
slechts verplicht om vacatures 
door te geven aan het Centraal 
Bureau voor Arbeid, Sociale Zaken 
en Familie of aan het 
arbeidsbureau indien hij bereid is 
om een onderdaan uit een derde 
land in dienst te nemen.  

Nvt Arbeidsbureaus, Centraal Bureau voor 
Arbeid, Sociale Zaken en Familie 

 

UK Ja Ja De lijst knelpuntberoepen van de 
UK heeft betrekking op migranten 
van niveau 2 (Algemeen), die 
geclassificeerd zijn als geschoolde 
arbeiders. Top-down en bottom-
up-methodologieën worden 
toegepast op elk begrip. Nationale 
gegevens van de 

De lijst knelpuntberoepen wordt 
gedefinieerd aan de hand van de 
Standaard 
Beroepsclassificatieniveaus          
(‘Standard Occupational 
Classification’ (SOC)). Hiervan is 
de meest recente versie de 
SOC2010. SOC2010 is 

De Adviescommissie voor Migratie 
(‘Migration Advisory Committee’ (MAC)) 
kreeg sinds de oprichting in 2008 
regelmatig als taak om beroepen aan te 
bevelen voor de lijst van 
knelpuntberoepen (SOL). De MAC is een 
niet-ministerieel overheidsorgaan 
samengesteld uit economen en experten 

Een lijst knelpuntberoepen 
voor heel het Verenigd 
Koninkrijk met 
bijkomende knelpunten 
die enkel van toepassing 
zijn in Schotland, om zo 
de verschillende 
arbeidsmarktnoden te 
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Lid 
Worden er  

LSOs gebruikt in de 
lidstaat? 

Wordt dit instrument 
gebruikt om de behoefte 
aan arbeidsmigratie te 

bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse en 
classificatie 

Verantwoordelijke organisaties 
Geografisch niveau 

(nationaal, regionaal, 
stedelijk) 

Arbeidskrachtenenquête, de 
Jaarlijkse Werkuren- en 
Loonstructuurenquête en de 
Vaardighedenenquête van de 
Werkgevers van de Commissie UK 
worden aangewend voor de top-
down benadering. Materiaal 
ingediend door werkgevers, 
vakbonden en andere stakeholders 
wordt aangewend voor de bottom-
up-benadering. 

onderverdeeld in 9 hoofdgroepen, 
25 sub-hoofdgroepen, 90 kleinere 
groepen en 369 eenheidsgroepen 
(de hoogste resolutie). Net zoals 
bij ISCO-08, is de hoogste 
resolutie voor SOC2010 een 
viercijferige code, die 
overeenkomt met een 
beroepsgroep.  

op het vlak van migratie die advies 
inzake migratie verlenen aan de 
Regering. De lijst van knelpuntberoepen 
is eigendom van de Regering. De MAC 
doet aanbevelingen inzake de 
samenstelling van de lijst, maar de 
Regering is niet verplicht om de 
aanbevelingen van de MAC op te volgen.  
 

weerspiegelen in 
vergelijking met de rest 
van het Verenigd 
Koninkrijk.  
 

De tabel bevat geen informatie voor BG, RO en NO aangezien deze landen geen jaarrapporten hebben ingediend.  
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Tabel A2.2  Sectoranalyse  

Lid 

Wordt er gebruik 
gemaakt van een 

sectoranalyse in de 
lidstaat? 

Wordt dit instrument 
gebruikt om de behoefte 
aan arbeidsmigratie te 

bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse 
(vaardigheden, 

bezigheden, sectoren, 
beroepen) en classificatie 

Verantwoordelijke 
organisaties 

Geografisch niveau 
(nationaal, regionaal, 

stedelijk) 

AT Ja 
Industrie-beroepen- 
matrices  

Nee Gebruikt als een integraal 
bestanddeel van econometrische 
prognosemodellen; levert de basis 
voor prognoses op middellange en 
lange termijn inzake veranderingen 
in arbeidsbehoeften per beroep en 
per industriële sector  

Beroepen, inclusief 
kwalificaties, industrieën; 
Nationale classificatie 
(classificatie van beroepen 
door de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening van 
Oostenrijk) 

Oostenrijks Instituut voor 
Economisch Onderzoek 

Nationaal (federale regering) 
en in sommige gevallen 
regionaal niveau (bijv. de 
provincies Opper-Oostenrijk 
en Steiermark) 

BE Ja Nee Bestaat uit overleg met 
vertegenwoordigers van de sector: 
wanneer de statistische fase van 
het opmaken van de jaarlijkse lijst 
van knelpuntberoepen voltooid is, 
plegen de regio’s overleg met 
vertegenwoordigers van de 
sectoren met het oog op het 
inwinnen van bijkomende 
informatie en het verfijnen van de 
selectie. Deze input wordt 
geïntegreerd om de lijsten van 
knelpuntberoepen af te werken. 

Sectoraal niveau Regionale dienst voor 
arbeidsvoorziening 

Regionaal 

CY Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

CZ Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

DE Ja, bijvoorbeeld voor de 
gezondheidszorg of voor 
STEM (MINT) beroepen. 

Ja, maar slechts gedeeltelijk. 
Sectie 2 subsectie 2 van de 
Toelatingsbeschikking voor 
buitenlanders met het 
oogmerk arbeid te gaan 
verrichten (BeschV) vermeldt 
expliciet ISCO-08 
beroepsgroepen 21, 221 en 25 
als vastgestelde 
knelpuntberoepen. Voor de 
vermelde beroepen wordt het 
prioriteitsexamen voor 
onderdanen van derde landen 
opgeheven. 

(i) Regionale of sectorspecifieke 
analyses maken deel uit van de 
knelpuntanalyse die twee keer per 
jaar uitgevoerd wordt door het 
Federaal Agentschap voor 
Tewerkstelling. Er zijn geen quota 
of kwantitatieve doelstellingen 
inbegrepen. Op basis van de 
kandidaat-vacature ratio zijn de 
parameters gelijkaardig aan die van 
de nationale analyse.   
(ii) Private instellingen en 
belangengroepen voeren eigen 
studies en sectoranalyses uit waarin 
eventueel wel quota en 
kwantitatieve doelstellingen 
vermeld kunnen worden.   

Beroepen, vaardigheden, 
niveau van kwalificaties; 
nationale classificatie van 
beroepen (KldB 2010) 

Federaal Agentschap voor 
Arbeidsvoorziening in 
coördinatie met het Ministerie 
van Arbeid en Sociale Zaken 

Nationaal en Regionaal 
(Federale Länder) 

EE Ja Nee, gebruikt voor de 
identificatie van algemene 
arbeidsmarkttekorten, niet 
rechtstreeks gelinkt aan 

  Ministerie van Economische 
Zaken en Communicatie, 
Ministerie van Sociale Zaken, 
De Estse Kwalificatie-

Nationaal  
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Lid 

Wordt er gebruik 
gemaakt van een 

sectoranalyse in de 
lidstaat? 

Wordt dit instrument 
gebruikt om de behoefte 
aan arbeidsmigratie te 

bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse 
(vaardigheden, 

bezigheden, sectoren, 
beroepen) en classificatie 

Verantwoordelijke 
organisaties 

Geografisch niveau 
(nationaal, regionaal, 

stedelijk) 

arbeidsmigratie  autoriteit  

EL Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

ES De analyse werd 
voorgenomen in de Wet 
14/2013, hoewel ze nooit 
werd gebruikt.  

Ja Nvt Nvt Ministerie van Tewerkstelling 
en Sociale Zekerheid en het 
Ministerie van Economie  

Nvt 

FI Ja 
(1) “De toereikendheid van 
arbeid in de sociale en 
gezondheidssector nu en 
in de toekomst”, rapporten 
van het Ministerie van 
Tewerkstelling en de 
Economie66 
(2) sectorrapporten van 
het Ministerie van 
Tewerkstelling en de 
Economie67 
 

(1) Niet rechtstreeks. De 
conclusies van het rapport 
stellen dat een meer extensief 
gebruik van technologie, de 
verbetering van de 
aantrekkingskracht van de 
sector en van de kwaliteit van 
het werkend leven, de 
vernieuwing van 
arbeidsprocessen, de 
ontwikkeling van nieuwe 
dienstverleningsconcepten en 
de hervorming van 
taakstructuren in 
overeenstemming met 
servicebehoeften een sleutelrol 
zullen spelen in het verzekeren 
van het aanbod van 
geschoolde arbeid. Indien het 
bovenstaande niet 
gerealiseerd wordt, zal men 
zich moeten voorbereiden op 
het invullen van de 
arbeidsbehoefte met daarnaast 
ook andere middelen, zoals 
door geschoolde arbeiders 
voor de sector vanuit het 
buitenland aan te werven. 
(2) Nee, de sectorrapporten 
worden niet gebruikt om de 
behoefte aan arbeidsmigratie 
te bepalen.  

(1) Het rapport bespreekt het 
huidige overzicht van de situatie en 
de vooruitzichten op korte en op 
lange termijn in de sociale sector en 
in de gezondheidssector. Bij het 
opmaken van prognoses wordt onder 
andere gebruik gemaakt van de 
beroepsbarometer, de ForeAmmatti 
dienst en VATT’s studies. 
(2) De sectorrapporten vormen een 
jaarlijks bijgewerkte reeks 
publicaties over de huidige situatie 
en de vooruitzichten voor de 
toekomstige activiteit in diverse 
sectoren. Arbeid vormt één dimensie 
in de sectorrapporten, en bij het 
inschatten van de beschikbaarheid 
van arbeid wordt de 
beroepsbarometer in aanmerking 
genomen. Het startpunt van de 
reeks publicaties van sectorale 
rapporten is het verzamelen en 
combineren van materiaal van 
verschillende bronnen tot 
sectorspecifieke informatiepakketten 
die de visie van experten aanbieden 
om zo de besluitvorming in kleine en 
middelgrote ondernemingen te 
ondersteunen.  

(1) De sociale sector en 
gezondheidszorg, het 
professionele werkveld en 
beroepen. De ISCO 
classificatie. 
(2) Acht sectorgroepen: 
- voedingsindustrie, 
- timmerwerk en houten 
huizen,  
- hernieuwbare energie, 
- mijnindustrie, 
- toeristische 
dienstverlening, 
- sociale dienstverlening en 
gezondheidzorg, 
- private 
tewerkstellingsdiensten en  
- creatieve sectoren. 
 

(1) Het Ministerie van 
Tewerkstelling en Economie  
 
(2) Het Ministerie voor 
Tewerkstelling en Economie, 
de Centra voor Economische 
Ontwikkeling, Transport en 
het Milieu 

(1) Nationaal niveau en het 
regionale niveau van de 
Centra voor Economische 
Ontwikkeling, Transport en 
het Milieu. 

(2) Nationaal niveau 

FR Ja 
(1) De Acemo-studie 
(2) Het DARES-rapport 

Nee (1) De Acemo-studie wordt per 
kwartaal uitgevoerd door DARES in 
alle concurrerende sectoren 

(1) De Acemo-studie, het 
DARES-rapport, het rapport 
van de CEO bekijken 

Ze worden gebruikt door 
beroepssectoren en 
bedrijven, alsook in de 

Nationaal niveau 

                                       

66 Sosiaali- ja terveysalan työvoiman riittävyys nyt ja tulevaisuudessa, Eija-Leena Koponen, Ministry of Employment and the Economy publications 13/2015: 

http://www.tem.fi/files/42288/TEMraportti_13_2015_web_27022015.pdf  Het rapport is een update van het rapport Mistä tekijät sosiaali- ja terveysalalle – työvoimatarpeen ja –tarjonnan kehitys vuoteen 2015 (Hoe 

werknemers vinden voor de sociale en de gezondheidssector – ontwikkeling van de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod tegen 2015), afgewerkt in de herfst van 2012, met de laatst beschikbare informatie. 
67 www.temtoimialapalvelu.fi/toimialaraportit  

http://www.tem.fi/files/42288/TEMraportti_13_2015_web_27022015.pdf
http://www.temtoimialapalvelu.fi/toimialaraportit
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Lid 

Wordt er gebruik 
gemaakt van een 

sectoranalyse in de 
lidstaat? 

Wordt dit instrument 
gebruikt om de behoefte 
aan arbeidsmigratie te 

bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse 
(vaardigheden, 

bezigheden, sectoren, 
beroepen) en classificatie 

Verantwoordelijke 
organisaties 

Geografisch niveau 
(nationaal, regionaal, 

stedelijk) 

over jobaanbiedingen 
verzameld door de Pôle 
Emploi inzake 
werkzoekenden die bij de 
Pôle Emploi zijn 
ingeschreven.  
(3) Het rapport van de 
COE (Franse Voorlichtings- 
en Adviesraad voor 
Tewerkstelling)  

(behalve landbouw en de publieke 
sector) in Europees Frankrijk. De 
studie berekent wijzigingen in 
lonen, tewerkstelling en 
tewerkstellingsduur.  
 (2) Deze publicatie vergelijkt 
werkaanbiedingen geregistreerd 
door de Pôle Emploi en 
werkzoekenden ingeschreven bij de 
Pôle Emploi.  
(3) Het rapport van de COE maakt 
de balans op van de situatie van de 
arbeidsmarkt in Frankrijk door 
statistieken te verstrekken die niet-
ingevulde vacatures en 
aanwervingsmoeilijkheden per 
beroep en per activiteitensector 
beschrijven.  

bedrijfssectoren in relatie tot 
beroepsgebieden.  
(2) Er wordt gebruik 
gemaakt van de FAP- 
classificatie. Deze FAP-lijst 
combineert de ROME-lijst 
van beroepen die door Pôle 
Emploi gebruikt wordt en de 
socio-professionele 
categorieën die door INSEE 
gebruikt worden.  

publieke sector (meer in het 
bijzonder door het Ministerie 
van Werk, Tewerkstelling, 
Beroepsopleidingen en 
Sociale Dialoog) om een 
overzicht te krijgen van de 
arbeidsmarkt.  

HR Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

HU Ja (voor de gezondheids-
sector) 

Nee De gezondheidszorg vormt een heel 
apart werkveld, waarin 
knelpuntberoepen voortdurend 
verzameld en gemonitord worden. In 
Hongarije is er wat de bepaling van 
knelpuntberoepen in de sector van 
de gezondheidszorg betreft, een 
toepasselijk rechtsvoorschrift dat 
uitsluitend betrekking heeft op de 
gespecialiseerde opleiding van 
artsen. De lijst van 
knelpuntberoepen voor artsen wordt 
sinds 2010 gepubliceerd door de 
minister bevoegd voor het 
gezondheidszorgsysteem.  
Gelijklopend met de logica die heerst 
in het systeem van 
beroepsopleidingen, leidt de 
classificatie als ‘knelpuntberoep’ tot 
maandelijkse financiële voordelen 
voor degenen die gespecialiseerde 
opleidingen in deze 
knelpuntberoepen aanvatten (dit is 
een soort van studiebeurs), 
gebaseerd op de thans geldende 
regelgeving. Gegevens inzake de 
situatie van werknemers in de 
gezondheidszorg worden ingezameld 
door een aantal instanties en 
autoriteiten.  

Specifieke sector (gezond-
heidszorg)  

In Hongarije worden 
gegevens over de situatie 
van de werknemers in de 
gezondheidszorg door 
verschillende instanties en 
autoriteiten ingezameld. Het 
Ministerie van 
Gezondheidszorg publiceert 
de lijst.  

 Regionaal 

IE Ja 
(1) De analyse in het 

Ja 
 

(1) Het jaarlijkse NSB identificeert 
vaardigheidstekorten per sector en 

(1) NSB: Analyseert de 
arbeidsmarkt op het niveau 

Expertgroep voor 
toekomstige 

Nationaal 
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Wordt er gebruik 
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lidstaat? 

Wordt dit instrument 
gebruikt om de behoefte 
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bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse 
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Geografisch niveau 
(nationaal, regionaal, 

stedelijk) 

Nationaal 
Vaardighedenbulletin  
(National Skills Bulletin 
(NSB)).  
(2) Diepgaande sectorale 
studies opgezet door het 
EGFSN. 
 

ruimere beroepsgroepen. De analyse 
is voornamelijk gebaseerd op 
gegevens die bijgehouden worden in 
de SLMRU Nationale Vaardigheden 
Databank, hoewel er ook informatie 
ingewonnen wordt uit de sectorale 
studies van het EGFSN en ander 
relevant onderzoek.  
(2) Het EGFSN publiceert sectorale 
studies, bijv. Assessing the Demand 
for Big Data and Analytics Skills, 
2013 – 2020. 

van beroepen. Er wordt 
gebruik gemaakt van het 
‘Standard Occupational 
Classification system’ (SOC 
2010) dat aan ISCO-88 kan 
gekoppeld worden. 
(2) EGFSN sectorale studies 
voor specifieke sectoren; met 
inbegrip van de Sector 
Vrachtvervoer, Distributie en 
Logistiek, ICT, Productie enz. 
Dergelijke rapporten zijn 
diepgaand en aangepast aan 
de behoefte. Ze kunnen als 
dusdanig een veellagige 
analyse van vaardigheden, 
bezigheden, sectoren, 
beroepen en 
kwalificatieniveaus bieden. 
EGFSN sectorale studies: 
waar een classificatiesysteem 
relevant is, wordt SOC 
gebruikt.  

vaardigheidsbehoeften, 
‘Expert Group for Future 
Skills Needs’ (EGFSN) 

IT Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

LV Ja Nee Diepgaande interviews met 
sectorale werkgeversorganisaties 
als deel van het opmaken van 
prognoses op korte termijn. De 
geselecteerde organisaties worden 
geïnterviewd na de 
werkgeversenquêtes.  

Analyseniveau:  
-sector;  
-beroepen - ISCO-08 (vier 
cijfers) wordt toegepast  
-vaardigheden 
-kwalificaties 

Staatsdienst voor 
Arbeidsvoorziening   

Nationaal niveau 

LU Ja Nee.  
Het is een instrument dat erop 
gericht is om tekorten aan het 
licht te brengen in de 
betrokken sectoren en het 
pakt de kwestie van 
migrantenarbeid niet aan.  
 

Het doel is het vaststellen van 
arbeidstekorten in de sectoren om 
zo de perspectieven van 
inzetbaarheid en het scheppen van 
werkgelegenheid in de diverse 
vakgebieden te kunnen evalueren. 
De Kamer van Koophandel en 
Ambachten plant in het tweede 
semester van 2015 een onderzoek 
om de arbeidstekorten in de sector 
van Handel en Ambachten vast te 
stellen.  

Sector 
 

Luxemburgse Kamer van 
Koophandel en Ambachten  

Nationaal niveau 

LT Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

MT Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

NL Ja Nee Sectorale beschrijvingen schetsen 
de tekorten en overschotten per 
sector. Deze beschrijvingen per 
sector geven een actueel beeld van 
de tekorten en overschotten op de 
arbeidsmarkt.   

Beroepsgroep Uitvoeringsinstituut 
Werknemers Verzekeringen 
(UWV) (UWV ontvangt 
hiervoor instructies van 
sociale partners en maakt 
gebruik van de 

Nationaal 
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Wordt er gebruik 
gemaakt van een 

sectoranalyse in de 
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Geografisch niveau 
(nationaal, regionaal, 

stedelijk) 

arbeidsmarktanalyses van de 
sectoren.)  

PL Ja  Ja, maar in erg beperkte 
mate. Adviezen van 
deskundigen in opdracht van 
individuele ministeries, zoals 
bijvoorbeeld het advies van 
deskundigen inzake 
seizoensarbeid in de 
landbouw. Tot nu zonder 
werkelijke invloed op het 
migratiebeleid op het vlak van 
economische migratie  

Adviezen van deskundigen in 
opdracht van individuele ministeries  

Sectoren (bijvoorbeeld 
landbouw) 

Instituut van Landbouw- en 
Voedingseconomie in 
opdracht van het Ministerie 
van Landbouw en 
Plattelandseconomie 

Nationaal 

PT Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

SE Ja Nee Enquêtes onder ondernemingen Bepaalde beroepen  Het Openbare Agentschap 
voor Tewerkstelling, 
Statistieken Zweden (SCB), 
Ad-hoc-rapporten door 
sociale partners 

Nationale en regionale focus 

SI Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

SK Gedeeltelijk. 
Sectoranalyses worden 
niet vaak gebruikt in 
Slowakije, met 
uitzondering van de 
automobielindustrie.  

Nee Nvt In het kader van het project 
Prognose van de 
ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt 
geïmplementeerd door het 
Centraal Bureau van Arbeid, 
Sociale Zaken en Familie, 
daarna werd het 
(on)evenwicht tussen 
arbeidsaanbod en 
arbeidsvraag gemonitord aan 
de hand van de tweecijferige 
SK NACE classificatie, 
herziening 2. 

Nvt Nvt 

UK Ja Ja De sectoranalyse wordt 
geïntegreerd in de top-down en 
bottom-up analyse uitgevoerd door 
de Adviescommissie Migratie (MAC) 
voor de lijst van knelpuntberoepen 
en om die reden is er geen duidelijk 
onderscheid tussen de lijst van 
knelpuntberoepen en de 
sectoranalyse. Brede sectoren die 
voorheen aan de orde kwamen bij 
de MAC zijn gezondheid  
(februari 2013, 2015), engineering 
(februari 2013) en digitale 
technologie (februari 2015), samen 
met specifieke beroepsgroepen en 
functietitels.  

(1) De sectoranalyse wordt 
voor de top-down analyse 
gevoerd op een niveau van 
SOC2010 met vier cijfers, 
gelijk aan de beroepsgroep. 
De bottom-up analyse wordt 
gevoerd op het niveau van 
functietitel. Zo wordt de top-
down analyse bijvoorbeeld 
gevoerd op het niveau van 
SOC2010 “2211 Artsen”, 
terwijl de bottom-up analyse 
slaat op spoedgeneeskunde, 
klinische radiologie en 
geriatrische psychiaters.  
2) Ook al is SOC2010 geen 
internationale classificatie, 

 Adviescommissie Migratie 
(MAC)  

Nationaal niveau 
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Lid 

Wordt er gebruik 
gemaakt van een 

sectoranalyse in de 
lidstaat? 

Wordt dit instrument 
gebruikt om de behoefte 
aan arbeidsmigratie te 

bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse 
(vaardigheden, 

bezigheden, sectoren, 
beroepen) en classificatie 

Verantwoordelijke 
organisaties 

Geografisch niveau 
(nationaal, regionaal, 

stedelijk) 

toch is ze goed afgestemd op 
ISCO-08 en koppelingen 
tussen beide classificaties 
zijn beschikbaar via het 
Bureau voor Nationale 
Statistiek, waar 67% van de 
SOC2010 codes met succes 
gekoppeld zijn aan ISCO-08 
op het niveau van 4 cijfers, 
terwijl de overige op het 
niveau van 3 cijfers 
gekoppeld zijn.  

De tabel bevat geen informatie voor BG, RO en NO aangezien deze landen geen jaarrapporten hebben ingediend. 
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Tabel A2.3  Werkgeversenquêtes 

Lid 
Wordt er gebruik gemaakt 
van werkgeversenquêtes in 

de lidstaat? 

Wordt dit 
instrument gebruikt 
om de behoefte aan 
arbeidsmigratie te 

bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse 
(vaardigheden, 

bezigheden, sectoren, 
beroepen) en classificatie 

Verantwoordelijke organisaties 

Geografisch 
niveau (nationaal, 

regionaal, 
stedelijk) 

AT Ja 
Vacature-enquête 

Nee Gebruikt als een instrument om 
arbeidstekorten te identificeren. 
Er wordt een enquête gehouden 
bij een steekproef van 
bedrijven. Deelname is vrijwillig.  

(1) Details ingezameld voor 
elke vacature: Functienaam; 
Gewenste minimale 
scholingsgraad; Stage 
(ja/nee); Aantal werkuren; 
Seizoensarbeid (ja/nee); 
Hoelang heeft men gezocht 
naar een kandidaat; 
Verwacht bruto 
maandinkomen  

(2) Internationale classificatie 

Statistieken Oostenrijk  Nationaal niveau 
(federale regering) 

BE Ja Nee Statistieken ingezameld bij 
individuele werkgevers 

 Regionaal PES Regionaal  

CY Nee Nvt  Nvt Nvt Nvt Nvt 

CZ Nee Nvt  Nvt Nvt Nvt Nvt 

DE   Ja,  
Het Federaal 
Tewerkstellingsagentschap 
maakt gebruik van de enquête 
inzake nationale vacatures 
uitgevoerd door het Instituut 
voor Tewerkstellingsonderzoek 
(‘Institute for Employment 
Research’ (IAB)) voor de 
analyse van knelpunten bij 
geschoolde arbeid.  

Nee, het wordt enkel 
gebruikt als een 
instrument om 
arbeidstekorten en 
arbeidsbehoeften te 
identificeren.  

Heeft betrekking op alle 
bedrijven en administraties met 
tenminste één werknemer 
onderworpen aan sociale 
bijdragen. Een disproportionele, 
gestratificeerde aselecte 
steekproef van ongeveer  
75.000 bedrijven en 
administraties wordt een keer 
per jaar uit deze 
enquêtepopulatie getrokken en 
onderverdeeld in 28 
economische sectoren, acht 
categorieën inzake 
bedrijfsgrootte en de 16 federale 
Länder.   

 Functienaam 
 Aantal 

werknemers/stagiairs 
 Kwalificatieniveau 
 Salaris 
 Arbeidsbehoefte tijdens 

de laatste 12 maand 
 Tijd nodig om 

kandidaten te zoeken, 
enz.  

Instituut voor Tewerkstellingsonderzoek Nationaal niveau 

EE Ja Nee, wordt gebruikt 
om de algemene 
arbeidsmarkttekorten 
te identificeren maar 
niet gekoppeld aan 
arbeidsmigratie. 

Interviewen en bevragen van 
werkgevers  

Beroepen, sectoren Ministerie van Sociale Zaken, Ministerie van 
Economische Zaken en Communicatie  

Nationaal niveau 

EL Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

ES Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

FI Ja 
I. De werkgeverinterviews van 
Statistieken Finland in opdracht 
van het Ministerie van 
Tewerkstelling en Economie 

I. De 
werkgeversinterviews 
worden niet 
rechtstreeks gebruikt 
bij het bepalen van de 

I. De gegevensinzameling voor 
de studie is gebaseerd op een 
steekproef van bedrijven en 
overheidsinstanties van het 
register van ondernemingen en 

I. (1) Voornaamste sectorale 
niveaus, hoofdsectoren, 
(vaardigheden als redenen 
voor aanwervingsproblemen) 
(2) De werkgeversenquêtes 

I. Statistieken Finland stelt ze op in opdracht 
van MEE, ze worden gebruikt in plannen op 
regionaal niveau. 
II.  
Statistieken Finland stelt ze op, ze worden 

I.  
Het Centrum voor 
Economische 
Ontwikkeling, 
Transport en het 
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Lid 
Wordt er gebruik gemaakt 
van werkgeversenquêtes in 

de lidstaat? 

Wordt dit 
instrument gebruikt 
om de behoefte aan 
arbeidsmigratie te 

bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse 
(vaardigheden, 

bezigheden, sectoren, 
beroepen) en classificatie 

Verantwoordelijke organisaties 

Geografisch 
niveau (nationaal, 

regionaal, 
stedelijk) 

II. De vacature-enquête van 
Statistieken Finland  
III. Enquête naar vaardigheden 
en arbeidsvraag bij de lokale 
overheden (KT) als werkgever, 
rapport over de vaardigheden 
en de arbeidsbehoefte bij 
gemeenten en de 
gemeenschappelijke 
gemeentelijke autoriteit in 2014 
IV. Het rapport van de lokale 
overheden (KT) als werkgever 
over de arbeidssituatie in 
bepaalde beroepsgroepen in de 
sociale sector en in de 
gezondheidszorg op 
gemeentelijk vlak in 2012 

nood aan 
arbeidsmigratie.  
II. De enquête wordt 
niet rechtstreeks 
gebruikt bij het 
bepalen van de nood 
aan arbeidsmigratie. 
III. De enquête wordt 
niet gebruikt om de 
nood aan 
arbeidsmigratie te 
bepalen, hoewel aan 
lokale overheden als 
werkgever gevraagd 
wordt om informatie te 
verstrekken over 
anderstalig personeel 
dat zij in dienst 
hebben en om een 
schatting te maken 
van de evolutie van 
het aantal dergelijke 
personeelsleden.  
IV. Indirect, kan 
gebruikt worden om 
arbeidsmigratie te 
rechtvaardigen binnen 
de bepaling van de 
beschikbaarheid van 
arbeid. 

instellingen van Statistieken 
Finland. De steekproefgrootte is 
ongeveer 10.000 per jaar, 
gelijkmatig verdeeld over de 
kwartalen. De antwoorden op de 
enquête worden online of in een 
telefonisch interview gegeven. Er 
wordt onder meer nagegaan 
hoeveel entiteiten 
aanwervingsproblemen hebben 
ondervonden en zonder 
arbeidskrachten bleven zitten.  
II. De gegevensinzameling voor 
de studie is gebaseerd op een 
steekproef van bedrijven en 
overheidsinstanties van het 
register van ondernemingen en 
instellingen van Statistieken 
Finland. De steekproefgrootte is 
ongeveer 10.000 per jaar, 
gelijkmatig verdeeld over de 
kwartalen. De antwoorden op de 
enquête worden online of in een 
telefonisch interview gegeven. Er 
wordt onder meer gevraagd naar 
informatie over het aantal 
vacatures en de moeilijkheden 
die de bedrijven en instanties 
ondervinden om ze in te vullen.  
III. Om de twee jaar worden 
lokale overheden als werkgever, 
dit zijn gemeenten en 
gemeenschappelijke 
gemeentelijke autoriteiten, 
bevraagd via een elektronisch 
formulier over de vaardigheden 
en de aanwervingsbehoeften in 
de gemeentelijke sector.  
IV. Om de paar jaar worden 
lokale overheden als werkgever, 
dit zijn gemeenten en 
gemeenschappelijke 
gemeentelijke autoriteiten, 
bevraagd over 
personeelstekorten in bepaalde 
beroepsgroepen (niet-ingevulde 
vacatures). Er is een follow-up 
over de tijdreeksen voor de jaren 
2004–2012. 

worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de 
industriële classificatie (niet-
ISCO). 
II. (1) Vacatures worden 
onderverdeeld per 
sectorgroep, sector en 
grootte van de werkgevende 
instantie.   
(2) Informatie over het 
beroepsniveau wordt niet 
opgenomen in de 
basispublicatie van de 
enquête. Het materiaal bevat 
informatie met een op ISCO-
O8 gebaseerde classificatie. 
III. (1) De 
aanwervingsbehoeften van 
lokale overheden als 
werkgever worden 
geregistreerd volgens 
opleidingsgebied en niveau.  
(2) - 
IV. - 

gepubliceerd op de website voor algemeen 
gebruik. 
III. Gemeenten en gemeenschappelijke 
gemeentelijke autoriteiten evenals lokale 
overheden als werkgever (KT), de centrale 
werkgeversorganisatie die hen 
vertegenwoordigt. Met de informatie wordt 
rekening gehouden bij het anticiperen van 
opleidings- en arbeidsbehoeften.  
IV. Gemeenten en gemeenschappelijke 
gemeentelijke autoriteiten evenals lokale 
overheden als werkgever (KT), de centrale 
werkgeversorganisatie die hen 
vertegenwoordigt. Met de informatie wordt 
rekening gehouden bij het anticiperen van het 
aantal beschikbare plaatsen voor nieuwe 
studenten in opleidingsinstellingen. De 
enquête wordt gepland in samenspraak met 
het Ministerie van Sociale Zaken en 
Gezondheid.  

Milieu van de 
regio’s.  
II.  
De resultaten 
worden 
gepubliceerd op het 
hoogste regionaal 
niveau (classificatie 
van hoofdregio’s uit 
2012) 
III.  
Gemeenten en 
gemeenschappelijke 
gemeentelijke 
autoriteiten.   
IV. Gemeenten en 
gemeenschappelijke 
gemeentelijke 
autoriteiten. 

FR Ja 
a) De MEDEF TEC 

Nee a) Elk kwartaal neemt de MEDEF 
TEC waarnemingspost een 

a) (1) De MEDEF 
waarnemingspost bekijkt 

a) De MEDEF TEC waarnemingspost is gericht 
op regionale MEDEF-groeperingen en op 

a) De MEDEF 
waarnemingspost 
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Lid 
Wordt er gebruik gemaakt 
van werkgeversenquêtes in 

de lidstaat? 

Wordt dit 
instrument gebruikt 
om de behoefte aan 
arbeidsmigratie te 

bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse 
(vaardigheden, 

bezigheden, sectoren, 
beroepen) en classificatie 

Verantwoordelijke organisaties 

Geografisch 
niveau (nationaal, 

regionaal, 
stedelijk) 

waarnemingspost 
b) De Enquête van de 
Manpowergroep over het tekort 
aan talent   
c) De Pôle Emploi BMO enquête  

enquête af bij ongeveer 42.000 
ondernemingen om de 
aanwervingsmoeilijkheden en de 
noden per beroep te 
identificeren, de opgedoken 
problemen te begrijpen, en de 
nodige vaardigheden te 
identificeren.  
b) Elk jaar bevraagt de 
Manpower Groep ongeveer 
40.000 werkgevers in 42 landen 
en regio’s om 
vaardigheidstekorten en de 
getroffen beleidsmaatregelen op 
het vlak van human resources te 
identificeren.    
c) Elk jaar stuurt Pôle Emploi 
een vragenlijst naar meer dan 
1,6 miljoen bedrijven in de 
private en de landbouwsector, 
en ook naar een deel van de 
openbare sector om de 
aanwervingsbehoeften te 
begrijpen en dus te anticiperen 
op aanwervingsmoeilijkheden 
voor die opduiken.  

activiteiten- en 
beroepssectoren per regio.  
(2) Er wordt gebruik 
gemaakt van de FAP-
classificatie, aangepast aan 
de betrokken private sector, 
met uitzondering van de 
landbouwsector, de drie 
publieke sectoren (centrale 
overheid, lokale overheid en 
ziekenhuisdiensten), 
particulieren, associaties en 
zelfstandigen.  
b) (1) De enquête van de  
Manpower Groep belicht 
activiteiten- en 
beroepssectoren op nationale 
schaal in 42 landen.  
(2) De gebruikte classificatie 
is specifiek voor de 
Manpower Groep en bevat 
200 beroepen.  
c) (1) De Pôle Emploi belicht 
activiteiten- en 
beroepssectoren per regio en 
arbeidsmarktgebied voor 
geheel Frankrijk (22 
Europese regio’s en 5 
overzeese gebieden). 
(2) De FAP-classificatie wordt 
gebruikt door Pôle Emploi.  

businessleden van MEDEF. 
b) De enquête van de Manpower Groep richt 
zich op werkgevers. 
c) De Pôle Emploi BMO enquête wordt 
gebruikt door de Pôle Emploi en door het 
Directoraat-Generaal Werkgelegenheid en 
Beroepsopleiding (DGEFP). 

heeft een regionaal 
karakter.   
b) De enquête van 
de Manpower Groep 
heeft een 
internationaal 
karakter (42 
landen). 
c) De Pôle Emploi 
BMO enquête is 
nationaal.   

HR Ja Nee 
Het is een instrument 
om knelpuntberoepen 
voor de hele 
arbeidspopulatie te 
identificeren.  

Eens per jaar wordt een 
steekproef van werkgevers 
bevraagd door het CES. Er 
wordt hen gevraagd of ze 
moeilijkheden hebben 
ondervonden bij het invullen van 
vacatures ten gevolge van een 
tekort aan gekwalificeerde 
werknemers.  

Men gebruikt de nationale 
classificatie van beroepen die 
overeenstemt met ISCO-08. 

De Kroatische Werkgelegenheidsdienst 
publiceert de resultaten van de enquête.  

Nationaal en 
regionaal niveau 

HU Ja Nee Naast de bepaling van 
knelpuntberoepen en het 
systeem van professionele 
studiebeurzen is de Nationale 
Tewerkstellingsdienst (‘National 
Employment Service’ (NES)) ook 
in staat om een paar 
beroepscategorieën te 
identificeren waarin het voor 
een werkzoekende moeilijk is 
om een job te vinden of waarbij 
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Lid 
Wordt er gebruik gemaakt 
van werkgeversenquêtes in 

de lidstaat? 

Wordt dit 
instrument gebruikt 
om de behoefte aan 
arbeidsmigratie te 

bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse 
(vaardigheden, 

bezigheden, sectoren, 
beroepen) en classificatie 

Verantwoordelijke organisaties 

Geografisch 
niveau (nationaal, 

regionaal, 
stedelijk) 

werkgevers te kampen hebben 
met arbeidstekorten op lange 
termijn, gebaseerd op zijn 
nationale databank, waar of 
waarin het plaatsen van 
werknemers moeilijk is. Dit zijn 
in principe individuele beroepen 
die niet officieel beschouwd 
worden als knelpuntberoepen. 
De vertegenwoordiger van het 
lokale arbeidsbureau is lid van 
het Lokaal Comité voor 
Ontwikkeling en Opleiding 
(‘county development and 
training committee’, hierna  
CDTC genoemd), wanneer het 
CDTC een beslissing uitvaardigt 
over de knelpuntberoepen, kan 
men echter beroep doen op de 
kennis van het NES.  

IE Nee 
De Onderzoeksunit Vaardigheden 
en Arbeidsmarkt geeft de 
voorkeur aan een veelzijdige 
benadering om vacatures te 
ramen boven een bevraging op 
grote schaal van werkgevers, 
want het laatste is duur en het 
duurt te lang voor er resultaten 
beschikbaar zijn. Ook al beschikt 
Ierland niet over een 
werkgeversenquête die specifiek 
is opgesteld om 
vaardigheidstekorten te 
identificeren, er worden toch 
vragen over vaardigheden 
opgenomen in de 
werkgeversenquête die de visie 
van werkgevers op 
afgestudeerden onderzoekt.  
 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

IT Ja Nee De VELA-enquête meet 
vacatures, ‘stocks & flows’ van 
beroepen, werkuren en betaalde 
uren in bedrijven met 10-499 
werknemers in de industrie, de 
distributie of dienstverlening aan 
bedrijven (secties B-N van de 
Ateco 2007 classificatie) en in 
bedrijven met tenminste 10 
werknemers die sociale of 

Vacatures Deze enquête wordt georganiseerd in 
overeenstemming met Richtlijn (EC) No 
453/2008 van het Europese Parlement en de 
Raad van 23 april 2008 inzake 
kwartaalstatistieken over vacatures in de 
Gemeenschap. Deze enquête werd uitgevoerd 
door het Italiaans Nationaal Instituut voor 
Statistiek en de resultaten werden openbaar 
gemaakt in een kwartaalpublicatie, die 
beschikbaar is op de website: 

De enquête 
bevraagt 
ondernemingen met 
tenminste 10 
werknemers die 
actief zijn in de 
industrie of in 
sommige 
dienstverlenende 
sectoren, de 
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Lid 
Wordt er gebruik gemaakt 
van werkgeversenquêtes in 

de lidstaat? 

Wordt dit 
instrument gebruikt 
om de behoefte aan 
arbeidsmigratie te 

bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse 
(vaardigheden, 

bezigheden, sectoren, 
beroepen) en classificatie 

Verantwoordelijke organisaties 

Geografisch 
niveau (nationaal, 

regionaal, 
stedelijk) 

persoonlijke diensten leveren 
(secties P-S van Ateco 2007). 
De gegevens worden 
onderverdeeld per 
activiteitensector (Ateco 2007) 
en per geografische verdeling 
(Noord-, Centraal- en Zuid-Italië 
en de eilanden). 

http://www.istat.it/it/archivio/138419  bedrijven worden 
gehaald uit het 
Statistisch register 
van actieve 
ondernemingen 
(ASIA).  
Het geografische 
niveau bestaat uit 3 
regio’s: Noord-, 
Centraal- en Zuid-
Italië.  

LV Ja Nee Inzamelen van quota en 
gestratificeerde 
steekproefmethodes worden 
gebruikt om een representatief 
staal te creëren, dat rekening 
houdt met de sector, de grootte 
van de onderneming en de regio 
waar de onderneming gevestigd 
is. Voor de interviews worden 
CATI en CAWI8 technieken 
gebruikt. (2556 werkgevers 
werden geïnterviewd ter 
voorbereiding van de prognose 
op korte termijn voor het 
tweede semester van 2014). De 
gegevens worden gewogen voor 
statistische analyse.  

Grootte van de onderneming 
(aan de hand van het aantal 
werknemers)  
Regio  
Sector  
Beroepsgroep 
Scholingsgraad  

Staatsagentschap voor Tewerkstelling  Nationaal en 
regionaal  

LU Ja 
(1) Een bevraging naar 
kwalificaties die in de toekomst 
nodig zullen zijn in de 
Informatie- en 
Communicatiesector (ICT). 
(2) Een enquête gericht op 
bedrijven in de industrie, de 
bouw en openbare werken 
inzake hun wervingsprognoses 
in de komende twee jaar   

(1) Nee, maar het kan 
ook gebruikt worden 
voor 
migratiedoeleinden.  
(2) Nee, maar het kan 
ook gebruikt worden 
voor 
migratiedoeleinden. 

(1) De bevraging wordt elke 
twee jaar afgenomen en is 
gericht op industriële, financiële 
en commerciële ondernemingen 
met het oog op hun 
wervingsprognoses in de 
komende twee jaar.  
(2) De bevraging wordt elke 
twee jaar afgenomen en is 
gericht op industriële bedrijven, 
bouwbedrijven en openbare 
werken met het oog op hun 
wervingsprognoses in de 
komende twee jaar. 

(1)De enquête slaat op 
volgende sectoren:  
-bouw  
-financiële dienstverlening  
-handel en diensten aan 
bedrijven   
-productienijverheid 
De keuze van beroepen is 
gebaseerd op de 
nomenclaturen van de 
functies in IT-systemen 
(2011). 
Nee. De ISCO-classificatie 
wordt hier niet gebruikt.  
(2) De enquête slaat op 
volgende sectoren:  
-bouw 
-industrie  
-openbare werken  
Niet alle branches van de 
industrie en van de 
bouwsector, zoals 
gedefinieerd door de NACE-

(1) Kamer van Koophandel via de 
Luxemburgse School voor Financiën, het 
Ministerie van Nationale Opvoeding, het 
Ministerie van Hoger Onderwijs en 
Onderzoek, het Ministerie van Arbeid, 
Tewerkstelling en Sociale en Solidaire 
Economie en de ADEM 
(2) FEDIL 
 
 
 

Nationaal  

http://www.istat.it/it/archivio/138419
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code, zijn inbegrepen.  

LT Ja Nee Voor een lijst met 
knelpuntberoepen wordt 
opgesteld, komen ambtenaren 
van de dienst 
arbeidsbemiddeling regelmatig 
samen met 
werkgeversorganisaties. Tijdens 
de vergaderingen drukken de 
werkgeversorganisaties hun 
standpunt uit over het tekort 
aan bepaalde beroepen in de 
vertegenwoordigde sectoren, ze 
bespreken de hoofdvereisten 
voor onderbemande beroepen 
en analyseren opportuniteiten 
om de nodige vaardigheden te 
ontwikkelen bij werklozen door 
middel van een 
beroepsopleiding. De 
vergaderingen worden ook 
bijgewoond door 
vertegenwoordigers van de 
vakbonden, die ook hun visie 
geven op de lijsten van 
knelpuntberoepen.  

Beroepen, sectoren  Litouwse Arbeidsbemiddeling Nationaal, regionaal 
en gemeentelijk 
niveau 

MT Ja Ja Er wordt een vragenlijst gebruikt 
om de tekorten voor de totale 
arbeidspopulatie te identificeren.  

1. Beroepen, vaardigheden, 
kwalificaties en competenties  
2. Internationale classificatie 

Maatschappij voor Tewerkstelling en Opleiding 
(de PES van Malta)  

Nationaal 

NL Ja 
(1) Vacatures in Nederland 
(2) De toekomst van flexibel 
personeel  

Nee (1) Een tweejaarlijkse enquête 
bij ondernemingen om de 
vraagzijde van de arbeidsmarkt 
te identificeren.  
(2) Aan meer dan 900 
ondernemingen uit 9 sectoren 
wordt gevraagd welke 
flexibiliteitsmaatregelen zij 
toepassen, wat de omvang is 
van hun flexibele arbeidsschil, 
welk beleid ze op dat niveau 
voeren en welke ontwikkelingen 
ze verwachten.  

(1) Sectoren en 
beroepsclassificaties  
(2) Sectoren 

(1) UWV 
(2) Algemene Bond Uitzendondernemingen 
(ABU) 

Nationaal en 
regionaal (UWV 
district) 

PL Ja 
(1) Een onderzoeksproject 
Studie van Menselijk Kapitaal in 
Polen sinds 2008 over de 
professionele competentie van 
de Polen en veranderingen op 
de arbeidsmarkt worden 
opgevolgd, met inbegrip van de 

Nee 
 

(1) De bevraagde werkgevers 
kregen vragen over 
aanwervingsproblemen, de 
impact van het tekort aan 
werknemers met gewenste 
kwalificaties op hun 
ondernemingen en over de 
strategieën van bedrijven als 

Zelfstandigen en instanties 
uit verscheidene sectoren 
van de Poolse Classificatie 
van Activiteiten (PKD), zoals 
landbouw, werden 
uitgesloten uit de 
ondervraagde 
werkgeverspopulatie. We 

1) Pools Agentschap voor de Ontwikkeling van 
Bedrijven in samenwerking met de 
Jagiellonische Universiteit 
2) De Manpower Groep  

Nationaal 
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tewerkstellingsnoden van Poolse 
werkgevers.  
(2) Rapporten van de Manpower 
Groep getiteld Tekort aan Talent  

antwoord op dit probleem. 
Telefonische bevragingen van 
werkgevers en een analyse van 
gepubliceerde vacatures.  
(2) De meningen van Poolse 
werkgevers dragen bij tot de 
voorbereiding van volgende 
edities van rapporten van de 
Manpower Groep.  

gebruiken de ISCO-O8 
beroepenclassificatie; 
vervolgens werd de 
informatie over afzonderlijke 
beroepen opgesplitst in 
hoofdgroepen die negen 
algemene beroepsgroepen 
omvatten en in 
subhoofdgroepen die 38 
meer specifieke 
beroepsgroepen bevatten.  

PT Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

SE Ja Nee Bijv. de Vacature-enquête en 
enquête naar tendenzen op de 
arbeidsmarkt van SCB, naast 
andere enquêtes die hierboven 
werden vermeld onder “Lijsten 
van knelpuntberoepen” (Zie 
Tabel A2.1.) 

Opleidingsprogramma’s 
(SUN, gebaseerd op ISCED), 
het bedrijfsleven  

Het Openbaar Agentschap voor 
Tewerkstelling, Statistieken Zweden (SCB), 
Het Nationaal Instituut voor Economisch 
Onderzoek (NIER) 

Nationaal en 
regionaal 

SI Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

SK Dit is geen systematisch 
instrument, aangezien er geen 
systeem is voor 
gegevensinzameling bij 
werkgevers inzake hun 
toekomstige vraag naar 
werknemers. Er werden 
bepaalde pilootactiviteiten 
uitgevoerd binnen verscheidene 
projecten waarbij werkgevers 
bevraagd werden aan de hand 
van kwalitatieve 
steekproefenquêtes onder 
werkgevers.  

Nee Nvt Nvt Nvt Nvt 

UK Ja 
(1)  Werkgeversenquête over 
vaardigheden (ESS) 
(2) Vacature-enquête van ONS 

(1) Ja 
(2) Nee 

(1) Als onderdeel van de 
analyse van knelpuntberoepen 
van de Migratie Analyse 
Commissie (MAC), omvat de 
top-down-analyse het inzamelen 
van gegevens van de UK 
Commissie voor 
Werkgelegenheid en 
Vaardigheden. De enquête werd 
voor het eerst gehouden op het 
niveau van het hele Verenigd 
Koninkrijk in 2011, en is 
gegroeid uit een reeks eerdere 
enquêtes uitgevoerd in elk van 
de delen van het VK (Engeland, 
Noord-Ierland, Schotland, 

(1) De gegevens worden 
geanalyseerd op het niveau 
van SOC2010 met vier 
cijfers, gelijkwaardig aan een 
beroepsgroep. Ook al is 
SOC2010 geen internationale 
classificatie, toch is ze goed 
afgestemd op ISCO-08 en 
koppelingen tussen beide 
classificaties zijn beschikbaar 
via het Bureau voor 
Nationale Statistiek, waar 
67% van de SOC2010 codes 
met succes gekoppeld zijn 
aan ISCO-08 op het niveau 
van 4 cijfers, terwijl de 

(1) De Migratie Adviescommissie (MAC) 
gebruikt de gegevens van de 
vaardighedenenquête onder werkgevers van 
de UK Commissie voor Werkgelegenheid en 
Vaardigheden als onderdeel van hun analyse 
om de lijst van knelpuntenberoepen te 
bepalen.  
(2) Geen. 

(1) 
Werkgeversenquête
over het hele 
Verenigd Koninkrijk.  
(2) Groot-
Brittannië. De 
bedrijven uit Noord-
Ierland werden niet 
bevraagd omwille 
van het risico op 
overlapping met 
andere enquêtes die 
door de Noord-Ierse 
departementen 
worden ingericht.  
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Wales) in de jaren 1990 en 
2000. De enquête zal nu om de 
twee jaar georganiseerd worden 
(er was een enquête in 2013, en 
er zal er een zijn in 2015). 
UKCES ESS wint gegevens in 
over vacatures, functies die 
moeilijk ingevuld raken en 
vaardigheidstekorten. De 
enquête uit 2013 verzamelde 
gegevens in bij 91.000 
ondernemingen in alle sectoren. 
De MAC gebruikt ESS om drie 
waarden te berekenen op het 
niveau van SOC2010 met vier 
cijfers: vacatures door een 
gebrek aan gekwalificeerd 
personeel/totaal aantal 
vacatures; vacatures door een 
gebrek aan gekwalificeerd 
personeel/moeilijk in te vullen 
vacatures; vacatures door een 
gebrek aan gekwalificeerd 
personeel/tewerkstelling.  
(2) De ONS-vacature-enquête 
wordt beschouwd als de meest 
betrouwbare bron van vacatures 
in Groot-Brittannië. Dit is een 
enquête op regelmatige basis bij 
bedrijven die een nauwkeurige, 
complete maatstaf van het 
totaal aantal vacatures levert. 
De enquête wordt maandelijks 
afgenomen, wat zorgt voor een 
hoge temporele resolutie. Het is 
echter niet mogelijk om 
vacatures op gedetailleerd 
niveau op te splitsen per beroep 
of per sector. De enquête kan 
dus slechts in beperkte mate 
gebruikt worden voor de 
doelstellingen van de MAC.  

overige op het niveau van 3 
cijfers gekoppeld zijn.  
(2) De gegevens worden 
bepaald aan de hand van 
Standaard Industriële Codes 
(SIC) 2007. Deze worden 
gegenereerd als eencijferige 
groepen met een lage 
resolutie (bijv. “Industrie”, 
“Bouw”). ISCO-08- 
classificaties worden niet 
gebruikt en kunnen niet 
berekend worden vanuit de 
eencijferige SIC2007- 
classificaties. 

Deze tabel bevat geen informatie voor BG, RO en NO aangezien deze landen geen jaarrapporten hebben ingediend.  
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Tabel A2.4  Analyse van prognoses/vooruitzichten  

Lid 
Wordt er gebruik gemaakt van analyses van 

prognoses/vooruitzichten in de lidstaat? 

Wordt dit instrument 
gebruikt om de 
behoefte aan 

arbeidsmigratie te 
bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse 
(vaardigheden, 

bezigheden, sectoren, 
beroepen) en 
classificatie 

Verantwoordelijke 
organisaties 

Geografisch 
niveau 

(nationaal, 
regionaal, 
stedelijk) 

AT Ja 
Prognosemodel voor het verzamelen van de 
quota, gespecificeerd in de Vestigingsregeling, 
op basis waarvan verblijfsvergunningen die 
onder de quota vallen, verleend worden aan 
onderdanen van derde landen.  
De prognose maakt deel uit van de Expertise 
inzake de Vestiging van Buitenlandse 
Onderdanen in Oostenrijk; jaarlijks opgesteld 
van 1994 tot 2013 en stopgezet in 2014.  

Ja 
De prognose maakt 
deel uit van de 
Expertise inzake de 
Vestiging van 
Buitenlandse 
Onderdanen in 
Oostenrijk. De prognose 
maakt geen analyse van 
de arbeidsmigratie-
behoeften als dusdanig 
maar bekijkt welke 
quota redelijkerwijs 
kunnen vastgelegd 
worden voor het 
komende jaar.  
Het prognosemodel 
wordt gebruikt om de 
quota vast te leggen, 
gespecificeerd in de 
Vestigingsregeling, op 
basis waarvan 
verblijfsvergunningen 
die onder de quota 
vallen, verleend worden 
aan onderdanen van 
derde landen. 

Prognosemodel voor het 
verzamelen van de quota, op 
basis waarvan verblijfs-
vergunningen die onder de 
quota vallen, verleend worden 
aan onderdanen van derde 
landen.  
De mate waarin de quota 
gedurende de voorbije jaren 
werden gebruikt, is onderzocht. 
Er is ook een raming gemaakt 
voor de vereiste quota voor het 
komende jaar.  

(1) Ongekend; 
waarschijnlijk industrieën 
en beroepen, met 
kwalificaties vervat in 
beroepen  

(2) Ongekend; 
waarschijnlijk nationale en 
internationale classificaties 

 

Oostenrijks Instituut voor 
Economisch Onderzoek en de 
Danube University Krems in 
opdracht van het Federaal 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken 

Regionaal niveau 
(federale 
provincies) 

BE Ja 
 De Brusselse reeks onderzoeken 

‘Monitoring en Anticipatie’  
 ‘Kansrijke beroepen’ (Métiers Porteurs) in 

Wallonië 
 Métiers d’avenir, Etats des lieux sectoriels 

et propositions de futurs, Recueil 
Prospectif, in Wallonië 

 VLAMT, Vlaams Arbeidsmarktonderzoek 
voor de Toekomst  

Nee Elke regio gebruikt zijn eigen 
methodologie en benadering, 
bestaande uit onder andere 
statistische analyses, 
kwantitatieve prognoses, 
raadpleging van deskundigen & 
strategische focus op bepaalde 
knelpuntsectoren.  

Sector Regionale PES Regionaal 

CY Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

CZ Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

DE Ja Nee, niet rechtstreeks. 
Het wordt gebruikt als 
een instrument om 
eisen te formuleren in 

Vaak op basis van de 
knelpuntenanalyse uitgevoerd 
door het Federaal 
Tewerkstellingsagentschap. 

Vaardigheden, beroepen, 
sectoren, salarisevolutie, 
kwalitatieve vergelijkingen 
tussen jonge en oude 

vooral door private 
onderzoeksinstellingen of 
belangengroepen  

Nationaal en 
regionaal niveau 
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publieke en/of andere 
politieke debatten.  

Prognosemethodologieën 
verschillen van instantie tot 
instantie en hangen af van de 
gebruikte (kern)variabelen 
(verhouding 
kandidaten/vacatures, 
salarisevoluties, demografische 
veranderingen enz.).  

cohorten werknemers enz.  

EE Ja Nee De basis voor de prognose 
vormen de gegevens 
ingezameld door de 
arbeidskrachtenenquête (LFS) 
en de meest recente (2011) 
volkstelling. Gebaseerd op de 
wijzigingen in de LFS in 
tewerkstelling per beroep, 
geanalyseerd in vijf 
activiteitengroepen. De 
gegevens van de volkstelling 
worden gebruikt om een meer 
gedetailleerde schatting te 
maken van  arbeidsnoden per 
beroep en de 
opleidingsbehoeften van 
werkgevers.  

Sectoren, beroepen, 
vaardigheden 

Ministerie van Economische 
Zaken en Communicatie 

Nationaal 

EL Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

ES Ja Ja Dit instrument is gebaseerd op 
de beschikbare informatie over 
vacatures gepubliceerd door 
openbare 
tewerkstellingsdiensten, en de 
eigen statistieken in verband 
met werkzoekenden.  

Beroepen 
Er wordt gebruik gemaakt 
van de “la clasificación 
nacional de ocupaciones” 
binnen het kader van 
ISCO-08 

De openbare 
tewerkstellingsdiensten 

Regionaal niveau 

FI Ja 
1)Regionale ontwikkelingsvooruitzichten 
2/2014 
2)VATT Instituut voor Economisch Onderzoek: 
Arbeidsvraag in de Finse economie in 2015–
2030 (Studie 181/2015) 
3)Fore-Ammatti dienst 
4) Opleiding en vraag naar arbeid 2025, 
Resultaten van de anticipatie van toekomstige 
jobs en opleidingsbehoeften, Finse Nationale 
Raad voor Opleiding, Rapporten 2011:251 

Geen enkel instrument 
wordt gebruikt om de 
nood aan 
arbeidsmigratie te 
bepalen.  

1) Het overzicht, dat tweemaal 
per jaar gemaakt wordt, biedt de 
visie van de Centra voor 
Economische Ontwikkeling, 
Transport en het Milieu en van 
de belangrijkste regionale 
ontwikkelaars inzake de huidige 
situatie en de vooruitzichten op 
korte termijn in de subregionale 
eenheden. Het overzicht 
evalueert de 
ontwikkelingsvooruitzichten van 
de regio’s en de  
beschikbaarheid van geschoolde 
arbeidskrachten.  
2) De vraag naar arbeid wordt 
geraamd per sector tot 2030. De 

1) Sectoren (zoals 
industrie, bouw en 
dienstverlening) en 
beroepen 
2) De analyse wordt 
uitgevoerd voor de 
sectoren van het 
VATTAGE-model. Er 
worden resultaten 
voorgesteld voor 28 
sectoren. Er wordt gebruik 
gemaakt van de 
beroepenclassificatie van 
Statistieken Finland.  
3) ForeAmmatti werkt op 
het viercijferige niveau van 
de ISCO-classificatie (400 

1) Het Ministerie van 
Tewerkstelling en Economie, de 
Centra voor Economische 
Ontwikkeling, Transport en het 
Milieu. 
2) De sectorprognose van VATT 
wordt gebruikt door de Finse 
Nationale Raad voor Opleiding, 
ministeries en regionale 
vertegenwoordigers.  
3) ForeAmmatti wordt gebruikt 
door het Ministerie van 
Tewerkstelling en Economie, de 
Centra voor Economische 
Ontwikkeling, Transport en het 
Milieu, en de Bureaus voor 
Tewerkstelling en Economische 

1) De Centra voor 
Economische 
Ontwikkeling, 
Transport en het 
Milieu regio’s (15 
regio’s) en 
subregionale 
eenheden (67 
eenheden).  
2) Er worden 
zowel op regionaal 
als op nationaal 
niveau scenario’s 
uitgewerkt.  
3) De Centra voor 
Economische 
Ontwikkeling, 
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analyse wordt uitgevoerd met 
het VATTAGE evenwichtsmodel. 
3) ForeAmmatti is een dienst die 
gebruikt wordt in het 
arbeidsbeheer als een 
hulpmiddel bij het plannen van 
opleidingen voor werkenden in 
het bijzonder. De prognoses van 
de arbeidsmarkt geven een 
schatting van de vraag (onder 
andere verloop en de wijziging in 
het aantal tewerkgestelden) en 
het aanbod (bijv. hoeveel 
nieuwe arbeidskrachten er op de 
arbeidsmarkt terecht komen 
vanuit opleidingsinstellingen en 
het aanbod arbeidskrachten 
gevormd door werklozen). 
4)  De Finse Nationale Raad voor 
Opleiding (FNBE) heeft 
geanticipeerd op de vraag naar 
arbeid door prognoses inzake de 
beroepsstructuur per industrie 
voor 2025 op te maken. 
Daarnaast heeft de Raad 
geanticipeerd op het natuurlijk 
verloop van de tewerkgestelde 
arbeidskrachten over de periode 
2008-2025. De prognoses van 
de vraag naar arbeid werden 
gebruikt om de intakebehoeften 
in beroepsgeoriënteerd 
onderwijs en opleidingen af te 
leiden tot de late jaren 2010.  

beroepen). 
4) De cijfers voor de vraag 
naar arbeid door de 
industrie werden gebruikt 
als basis voor het 
voorbereiden van een 
prognose van de vraag 
naar arbeid per 
beroepsgroep.  

Ontwikkeling.  
4) Onderwijsadministratie 

Transport en het 
Milieu regio’s (15 
regio’s). 
4) Nationaal 
niveau 

FR Ja 
De beroepenenquête van France Stratégie voor 
2022 in samenwerking met DARES 

Ja, in 2008 droeg de 
enquête van France 
Stratégie bij aan de 
identificatie van 
knelpuntberoepen en 
dus aan het opmaken 
van de knelpuntenlijst.   

Deze enquête maakt deel uit 
van de ramingen inzake 
werkgelegenheid en jobs (PMQ) 
gericht op de vooruitzichten in 
termen van veranderingen van 
arbeidsbronnen en posten per 
beroep. Deze oefening is 
gebaseerd op alle partners en 
administraties die de gevolgen 
ondervinden van de analyse 
van de vooruitzichten inzake de 
veranderingen op korte termijn 
op vlak van werkgelegenheid 
per beroep en kwalificatie.   

De FAP-classificatie wordt 
gebruikt. 

De enquête wordt gebruikt door 
publieke autoriteiten, vooral 
door het Algemeen Directoraat 
voor Arbeid (DGT) 

Nationaal niveau 

HR Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

HU Ja Nee De prognoses en statistieken Het onderzoek volgde een Tot 2014 werden ze opgemaakt  
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van de regionale 
overheidsinstellingen (de 
zogenaamde 
arbeidsmarktprognose) spelen 
een belangrijke rol bij het 
bepalen van 
knelpuntkwalificaties. Bij het 
opstellen van de 
arbeidsmarktprognose op korte 
termijn voor 2014 
ondervroegen de 
vertegenwoordigers van de NEO 
en de gemandateerde partner 
de managers van 7108 
bedrijven over hun 
geanticipeerde vraag naar 
arbeidskrachten, nu en in de 
toekomst.  

horizontale economische 
benadering gericht op het 
monitoren van 
economische 
verwachtingen van 
bedrijven actief op de 
arbeidsmarkt en, parallel 
hieraan, de globale 
opvolging van de 
geanticipeerde 
uitbreidingscapaciteit van 
de arbeidsmarkt.   

door het Nationaal 
Tewerkstellingsbureau (NEO); 
vanaf 2015 is het Ministerie van 
Nationale Economie bevoegd.  

IE Ja Ja  Het jaarlijkse NSB bevat 
prognoses gebaseerd op 
gegevens van het Centraal 
Bureau voor Statistiek; de 
Centrale Bank van Ierland, het 
Kwartaalbulletin. Vooruitzichten 
over beroepen worden ook 
afgeleid uit een in-house 
economisch model.  

Beroepen Expertgroep voor toekomstige 
Vaardigheidsbehoeften, ‘Expert 
Group for Future Skills Needs’ 
(EGFSN) 

Nationaal 

IT Ja 
Excelsiorenquête   

Dit systeem 
reconstrueert de 
prognoses van de vraag 
naar arbeid en van 
beroeps- en 
opleidingsbehoeften, 
zoals geformuleerd door 
ondernemingen, 
jaarlijks en op 
kwartaalbasis. Het is 
dus bedoeld om een 
raming te maken van 
de totale vraag van 
bedrijven naar 
werknemers (nl. zowel 
binnenlandse als 
buitenlandse 
werknemers). Het 
bevat echter een 
hoofdstuk dat speciaal 
gewijd is aan 
buitenlandse 
arbeidskrachten. 

De gegevens die verzameld 
werden door de Excelsior 
enquête leveren kwalitatieve 
trends, zoals de behoefte aan 
verdere opleiding van recent in 
dienst genomen personen; de 
vraag naar specifieke ervaring 
en/of kwalificaties; en de 
professionele profielen, 
sectoren en vaardigheden waar 
het meest vraag naar is.  

De sectoren van 
economische activiteit 
worden in het Excelsior 
informatiesysteem in 28 
clusters gegroepeerd, die 
welbepaald zijn op basis 
van een theoretisch 
bemonsteringsschema. 
Deze clusters bevatten 
divisies (tweecijferige 
codes) en groepen 
(driecijferige codes), zoals 
gespecificeerd in de 
officiële classificatie van 
economische activiteiten, 
ATECO 2007. ATECO 2007 
is de binnenlandse versie 
van de Europese 
nomenclatuur, Nace Rev.2. 
Functieniveaus verwijzen 
naar volgende 
categorieën: senior 
managers, middenkader 

Dit instrument wordt gebruikt 
door het Ministerie van Arbeid 
en door de Italiaanse Unie van 
Kamers van Koophandel, 
Industrie, Ambachten en 
Landbouw– Unioncamere. 
De beleidsnota’s van de laatste 
drie jaar over migratie en 
buitenlandse onderdanen 
(Artikel 3(1) van de 
Immigratiewet) baseerden de 
bepaling van immigratiequota 
op de prognoses inzake de 
vraag naar tewerkstelling van 
immigranten uitgewerkt in de 
Excelsior enquête.  

De bevraagde en 
geanalyseerde 
eenheden zijn het 
bedrijf en de 
lokale provinciale 
eenheid. Daarom 
is het mogelijk om 
de 
beroepsbehoeften 
op de korte en 
middellange 
termijn, ook op 
lokaal niveau, te 
ramen voor elk 
van de 105 
Italiaanse 
provincies, 
opgesplitst per 
grootteklasse en 
economische 
activiteit.  
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Lid 
Wordt er gebruik gemaakt van analyses van 

prognoses/vooruitzichten in de lidstaat? 

Wordt dit instrument 
gebruikt om de 
behoefte aan 

arbeidsmigratie te 
bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse 
(vaardigheden, 

bezigheden, sectoren, 
beroepen) en 
classificatie 

Verantwoordelijke 
organisaties 

Geografisch 
niveau 

(nationaal, 
regionaal, 
stedelijk) 

Bovendien bevatten de 
publicaties een jaarlijks 
en een driemaandelijks 
rapport dat exclusief 
gewijd is aan 
buitenlandse 
tewerkstelling in Italië.  
 

en bedienden, arbeiders 
en ander personeel. 
Basisberoepen worden 
geclassificeerd aan de 
hand van de ISTAT 2001 
classificatie, die voor 
consistentie zorgt met de 
Europese classificatie 
(ISTAT 2011 is gekoppeld 
aan ISCO 2008). 

LV Ja Nee Prognose van de vraag naar en 
het aanbod aan arbeidskrachten 
op middellange en lange 
termijn  

Men stelt prognoses op 
middellange en lange 
termijn op opgesplitst in 
15 sectoren (gebaseerd op 
NACE Rev. 2), 40 
beroepsgroepen 
(gebaseerd op ISCO-08), 3 
opleidingsniveaus en 23 
thematische 
onderwijsterreinen, voor 
elk van hen (gebaseerd op  
ISCED97).  

Ministerie van Economie   Gebruikt op 
nationaal niveau 

LU Ja Nee, maar het kan 
gebruikt worden voor 
migratiedoeleinden.   

Werkgeversbevragingen in de 
IT- en bouwsector gebruikt om 
prognoses op korte termijn op 
te stellen  
(Zie hierboven 
werkgeverbevragingen) 

 (1)De enquête slaat op 
volgende sectoren:  
-bouw  
-financiële dienstverlening  
-handel en diensten aan 
bedrijven   
-productienijverheid 
De keuze van beroepen is 
gebaseerd op de 
nomenclaturen van de 
functies in IT-systemen 
(2011). 
Nee. De ISCO-classificatie 
wordt hier niet gebruikt.  
(2) De enquête slaat op 
volgende sectoren:  
-bouw 
-industrie  
-openbare werken  
Niet alle branches van de 
industrie en van de 
bouwsector, zoals 
gedefinieerd door de 
NACE-code, zijn 
inbegrepen. 

(1) Kamer van Koophandel via 
de Luxemburgse School voor 
Financiën, het Ministerie van 
Nationale Opvoeding, het 
Ministerie van Hoger Onderwijs 
en Onderzoek, het Ministerie 
van Arbeid, Tewerkstelling en 
Sociale en Solidaire Economie 
en de ADEM 
(2) FEDIL 
 
 

Nationaal  

LT Ja Nee Sinds 1995 heeft de Litouwse 
Arbeidsbemiddeling jaarlijks 
prognoses uitgewerkt voor de 

1) Sectoren, kwalificaties, 
beroepen 
2) Nationaal (ontwikkeld 

Litouwse Arbeidsbemiddeling  Nationaal 
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Lid 
Wordt er gebruik gemaakt van analyses van 

prognoses/vooruitzichten in de lidstaat? 

Wordt dit instrument 
gebruikt om de 
behoefte aan 

arbeidsmigratie te 
bepalen? 

Korte beschrijving en 
toegepaste methodologie 

Niveau van analyse 
(vaardigheden, 

bezigheden, sectoren, 
beroepen) en 
classificatie 

Verantwoordelijke 
organisaties 

Geografisch 
niveau 

(nationaal, 
regionaal, 
stedelijk) 

arbeidsmarkt voor de komende 
jaren. De methodologie voor 
het opmaken van 
arbeidsmarktprognoses werd 
uitgewerkt in samenwerking 
met de Zweedse Nationale 
Arbeidsmarktraad. De 
voorstelling van de resultaten 
werd bereikt door een 
proportionele selectie van 
deelnemers aan de 
arbeidsmarkt volgens de 
eigendomsvormen, 
economische activiteiten en 
aantal werknemers. Sinds 1997 
heeft de Litouwse 
Arbeidsbemiddeling jaarlijks de 
publicatie 
“Arbeidsmarktprognose” 
uitgegeven en sinds 2003 heeft 
de dienst ook de “Barometer 
van werkgelegenheids-
opportuniteiten” gepubliceerd. 
De arbeidsmarktprognoses 
werden uitgevoerd in 
overeenstemming met de 
resultaten van de 
werkgeversenquête die in 
september en oktober werd 
georganiseerd.  

en gebaseerd op ISCO-08) 

MT Ja Ja Er wordt een vragenlijst 
gebruikt om tekorten voor de 
hele arbeidspopulatie te 
identificeren en aldus 
prognoses op te stellen voor de 
behoeften van de arbeidsmarkt.  

1. Beroepen, 
vaardigheden, kwalificaties 
en competenties  
2. Internationale 
classificatie    

Maatschappij voor 
Tewerkstelling en Opleiding (de 
PES van Malta) 

Nationaal 

NL Ja 
(1) de arbeidsmarktprognose van de UWV  
(2) Arbeidsmarkt in relatie tot opleiding en 
beroep  

Nee Om de twee jaar wordt er een 
prognose gepubliceerd die een 
overzicht biedt van de huidige 
en toekomstige ontwikkelingen 
op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. De prognoses 
slaan op een periode van zes 
jaar.  

(1) Sectoren 
(2) Beroepsgroepen, 
opleidingstypes en 
sectoren.  

(1) UWV 
(2) ROA in opdracht van UWV 
en het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap enz.  

1) Nationaal en 
regionaal 
2) Nationaal en 
regionaal (enkel 
differentiatie in 
verband met 
opleiding) 

PL Ja 
Prognose-instrument: 
www.prognozwaniezatrudnienia.pl  

Nee 
Dit instrument belicht 
de tekorten voor de 
hele arbeidspopulatie 
(op nationaal niveau), 
maar het bevat geen 

Het prognose-instrument 
genereert 
werkgelegenheidsprognoses per 
beroepsgroep, groepen op het 
niveau van grote, middelgrote 
en kleine beroepsgroepen, in 

Beroepsgroepen volgens 
de Classificatie van 
Beroepen en Specialismen 

Human Resources 
Ontwikkelingscentrum in 
samenwerking met het Instituut 
voor Werk en Sociale Studies; 
Het Ministerie van Werk en 
Sociale Politiek – het 

NUTS 2 
statistische 
sectoren 

http://www.prognozwaniezatrudnienia.pl/
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prognoses/vooruitzichten in de lidstaat? 
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regionaal, 
stedelijk) 

afzonderlijk deel dat 
aan migratie is gewijd.  

lijn met de Classificatie van 
Beroepen en Specialismen, te, 
behoeve van de arbeidsmarkt 
en economische sectoren. 

Departement van Economische 
Analyses en Prognoses 
(beheerder van het portaal)  

PT Ja 
Een rapport biedt prognoses over de 
werkgelegenheid en identificeert de behoefte 
aan buitenlandse arbeidskrachten.  

Het rapport geeft 
informatie voor de 
jaarlijkse quota.  

Analyse van de evolutie van 
migratiestromen, 
driemaandelijkse evolutie van 
de nationale werkgelegenheid 
aan de hand van ramingen van 
werkgelegenheidsenquêtes, 
evolutie van de buitenlandse 
populatie op de arbeidsmarkt 
aan de hand van ramingen van 
werkgelegenheidsenquêtes, 
evolutie van werkaanbiedingen 
door bedrijven, sollicitaties door 
werklozen, prognoses op korte 
en middellange termijn voor de 
belangrijkste macro-
economische indicatoren.  

Sectoren Het Ministerie voor Solidariteit, 
Tewerkstelling en Sociale 
Zekerheid (MSESS) coördineert 
een interministeriële groep 
gevormd door 
vertegenwoordigers van het 
Regionaal Directoraat voor 
Werk en Beroepskwalificaties 
van de Autonome Regio der 
Azoren, het Madeira 
Werkgelegenheidsinstituut, de 
Portugese Dienst voor 
Immigratie en Grensbewaking 
en IEFP, I.P. Een 
voorafgaandelijk advies wordt 
uitgebracht door de Permanente 
Commissie voor Arbeidszaken.  

Nvt 

SE Ja 
 

Nee Bijv. prognoses over beroepen.  Beroep Het Openbaar Agentschap voor 
Tewerkstelling, Statistieken 
Zweden (SCB), (SCB) 

Nationaal 

SI Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

SK Ja 
Art. 12 van de Wet over 
Werkgelegenheidsdiensten verleent aan het 
Centraal Bureau van Werk, Sociale Zaken en 
Familie de bevoegdheid om de ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt te analyseren en prognoses 
te maken en om die op zijn website te 
publiceren.  
 

Nee Nvt Nvt De analyses en prognoses 
inzake ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt worden 
opgemaakt in samenwerking 
met het Ministerie van Werk, 
Sociale Zaken en Familie van 
Slowakije, het Ministerie van 
Onderwijs, Wetenschap, 
Onderzoek en Sport van 
Slowakije in samenwerking met 
professionele associaties en 
organisaties.  

Nvt 

 

 

UK Ja Ja Als onderdeel van de ‘call for 
evidence’ aan het adres van 
werkgevers inzake tekorten 
voor de lijst knelpuntberoepen, 
vraagt de Migratie 
Adviescommissie (MAC) om 
informatie over geplande 
toekomstige trends in de vraag 
naar en het aanbod van 
werknemers binnen een beroep 
(bijv. informatie over het 
leeftijdsprofiel van de 
werkkrachten, verwachte 

 (1) De gegevens worden 
geanalyseerd op het 
niveau van SOC2010 met 
vier cijfers, gelijkwaardig 
aan een beroepsgroep.  
(2) Ook al is SOC2010 
geen internationale 
classificatie, toch is ze 
goed afgestemd op ISCO-
08 en koppelingen tussen 
beide classificaties zijn 
beschikbaar via het Bureau 
voor Nationale Statistiek, 

De Migratie Adviescommissie 
(MAC) gebruikt de gegevens 
van deze vrijwillige bevraging 
als onderdeel van een reeks 
instrumenten om tekorten op 
de arbeidsmarkt te 
identificeren. Dit wordt als input 
gebruikt bij de algemene 
evaluatie van arbeidstekorten 
door de MAC. De MAC beveelt 
knelpuntenlijsten aan aan de 
Regering.  

Nationaal (op 
niveau van het 
Verenigd 
Koninkrijk) 
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stedelijk) 

pensioneringspatronen, en het 
aantal nieuw geschoolde 
werknemers die naar 
verwachting zullen instromen). 
Werkgevers zijn echter niet 
verplicht om deze informatie te 
verstrekken, en dit vormt enkel 
een van de vele factoren die de 
bottom-up-evaluatie van 
tekorten aan arbeidskrachten 
uitmaken (bijv. groei van de 
lonen, gewerkte uren, 
vacatures).  

waar 67% van de 
SOC2010 codes met 
succes gekoppeld zijn aan 
ISCO-08 op het niveau van 
4 cijfers, terwijl de overige 
op het niveau van 3 cijfers 
gekoppeld zijn.  
 

De tabel bevat geen informatie voor BG, RO en NO aangezien geen nationale rapporten werden ingediend door deze landen.  

Tabel A2.5 Kwalitatieve studies/analyse  

MS 
Wordt er gebruik gemaakt van kwalitieve 

studies/analyse in de lidstaat? 

Wordt dit 
instrument 
gebruikt om 
de behoefte 
aan arbeids-
migratie te 
bepalen? 

Korte beschrijving en toegepaste 
methodologie 

Niveau van 
analyse 

(vaardigheden, 
bezigheden, 

sectoren, 
beroepen) en 
classificatie 

Verantwoordelijke 
organisaties 

Geografisch 
niveau 

(nationaal, 
regionaal, 
stedelijk) 

AT Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

BE Ja Nee Bij het opmaken van de lijst van 
knelpuntenberoepen, na de kwantitatieve 
fase, richt Wallonië follow-upbevragingen 
in over de vacatures bij de werkgevers. 
Aanwervingsadviseurs interviewen 
werkgevers rechtstreeks over de aard van 
hun aanwervingsmoeilijkheden. Op een 
gelijkaardige manier houdt de Brusselse 
PES Actiris elke twee jaar uitgebreide 
externe raadplegingen met 
werkgeversfederaties en ‘referentiecentra 
van beroepen’.1 Deze raadplegingen gaan 
over aanwervingsmoeilijkheden, geplande 
acties en huidige en toekomstige evoluties 
van de sectoren die een impact kunnen 
hebben op de evolutie van de 
werkgelegenheid.1 De Brusselse PES 
Actiris stuurt een vragenlijst naar de 
werkgeversfederaties (in 2015 werden 
ongeveer 40 federaties geraadpleegd).  
Actiris vult de vragenlijst ook aan met een 
persoonlijk interview met 
vertegenwoordigers van de 
referentiecentra van beroepen, aangezien 
deze centra een uitgebreide kennis 

Individuele 
werkgevers + 
sectorniveau 

Regionale PES Regionaal 
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Wordt er gebruik gemaakt van kwalitieve 

studies/analyse in de lidstaat? 
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instrument 
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organisaties 
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niveau 

(nationaal, 
regionaal, 
stedelijk) 

hebben over hun sector. In Vlaanderen 
worden sectormanagers, 
sectororganisaties en provinciale 
specialisten geraadpleegd voor 
bijkomende informatie.  

CY Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

CZ Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

DE Ja 
Analyse van het tekort aan hooggeschoolde 
werknemers, tweemaal per jaar uitgevoerd door het 
Federaal Agentschap voor Tewerkstelling.  

Ja, maar slechts 
partieel. Als er in 
twee 
opeenvolgende 
analyses 
arbeidstekorten 
in specifieke 
beroepen 
worden 
vastgesteld, kan 
de lijst van 
knelpunt-
beroepen 
worden 
aangepast. Voor 
niet-
academische 
beroepen die in 
de lijst zijn 
opgenomen, 
wordt afgezien 
van het 
prioriteits-
examen. 

De verhouding van vacatures tot 
werkzoekenden (kandidaat/vacature ratio) 
en de duur van de vacature (vergeleken 
met het gemiddelde en de absolute 
toename in dagen). Bovendien wordt een 
kwalitatieve evaluatie georganiseerd in 
termen van de leeftijdsverdeling onder 
werknemers, het aantal stageplaatsen 
enz.  

(i) Beroepen, 
vaardigheids-
niveaus, sectoren, 
regionale 
verschillen  
(ii) Gebaseerd op 
de nationale 
Classificatie van 
Beroepen (KldB 
2010) 

Federaal 
Werkgelegenheids-
agentschap in 
samenwerking met het 
Ministerie van Arbeid en 
Sociale Zaken  

Nationaal en 
regionaal niveau 

EE Ja Nee, gebruikt 
om de algemene 
tekorten op de 
arbeidsmarkt te 
identificeren, 
niet rechtstreeks 
gelinkt aan 
arbeidsmigratie  

wordt momenteel ontwikkeld Sector, 
vaardigheden, 
beroepen 

Estse Kwalificatie-
autoriteit 

Nationaal 

EL Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

ES Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

FI Ja 
(1) Beroepsbarometer 
(2) Is het tekort aan arbeidskrachten reëel? Labour 
Institute for Economic Research, Rapport 27/2013 
(3) De analyse van het Fins Business en 
Beleidsforum EVA, De makers van de toekomst – 
Finland kan niet zonder migratie 

(1) De beroeps-
barometer wordt 
niet rechtstreeks 
gebruikt om de 
nood aan 
arbeidsmigratie 
te bepalen, maar 

(1) De beroepsbarometer is een instrument 
voor arbeidsbeheer waarmee het 
arbeidsaanbod en de -vraag in zowat 200 
beroepen en in verschillende regio’s 
worden geraamd. De ramingen slaan op de 
nabije toekomst, nl. ongeveer ongeveer 
zes maanden.   

(1) De 
beroepsbarometer 
wordt opgesteld op 
het niveau van 
specifieke 
beroepen.  
(2) De ISCO 

(1) De beroepsbarometer 
wordt gebruikt door de 
arbeidsadministratie 
(MEE, de Centra voor 
Economische 
Ontwikkeling, Transport 
en het Milieu, en de 

(1) De 
beroepsbarometer 
wordt door elk 
Bureau voor 
Tewerkstelling en 
Economische 
Ontwikkeling in zijn 
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beïnvloedt van 
zijn kant het 
beleid inzake 
werk-
vergunningen 
van de Centra 
voor 
Economische 
Ontwikkeling, 
Transport en het 
Milieu.  
(2) Het rapport 
geeft 
aanbevelingen 
en bespreekt de 
krapte in de 
schoonmaak-
sector in 
Uusimaa.  
(3)  Om over 
voldoende 
arbeidskrachten 
te beschikken in 
de toekomst, 
moet Finland 
genoeg mensen 
in de werkende 
leeftijd hebben. 
De analyse geeft 
commentaar bij 
de betekenis van 
migratie in dit 
kader.  

(2) De auteurs van het rapport ontwikkelen 
een statistische indicator die de 
arbeidsmarktsituatie in de 
schoonmaaksector beschrijft (op basis van 
een indicator ontwikkeld door de Migratie 
Adviescommissie van Groot-Brittannië, 
MAC). Wanneer de indicator een krapte op 
de arbeidsmarkt aangeeft, zou het lonend 
zijn om de immigratie te laten toenemen. 
De analyse van de auteurs verlicht de 
bezorgdheid over de krapte in de 
schoonmaaksector in Uusimaa. 
(3) De analyse richt zich op de 
beschikbaarheid van arbeidskrachten 
rekening houdend met de demografische 
ontwikkeling en de arbeidsreserve, en stelt 
dat Finland elk jaar netto 34.000 
immigranten nodig heeft om het aantal 
mensen in de werkende leeftijd op peil te 
houden tijdens de eerste paar decennia. De 
analyse is hoofdzakelijk gebaseerd op de 
databanken van Statistieken Finland.  
 

classificatie (op het 
niveau van vier 
cijfers) wordt sinds 
juli 2014 gebruikt.  
(2) Vakgebied, de 
schoonmaaksector. 
Op het moment 
van het schrijven 
van het rapport 
werd een Noorse 
classificatie van 
beroepen (PAL 
classificatie) 
gebruikt.  
(3) De analyse 
bespreekt de 
arbeidsvraag in 
algemene zin, niet 
per sector of 
beroep.  

Bureaus voor 
Tewerkstelling en 
Economische 
Ontwikkeling) 
(2) Niet echt gebruikt, 
maar oefent wellicht 
invloed uit op de 
achtergrond van 
beslissingen als een 
inschatting van 
deskundigen. Het rapport 
heeft als doel om 
aanbevelingen te geven 
om de beroepsbarometer 
te ontwikkelen.  
(3) De denktank EVA 
heeft als doel om tijdig 
informatie te verstrekken 
over heersende 
verschijnselen en om 
nieuwe gezichtspunten in 
het sociaal debat binnen 
te brengen. In het 
zakenleven probeert EVA 
om een continue discussie 
op gang te brengen 
inzake nood aan 
verandering binnen 
bedrijven.  

eigen regio 
opgesteld, de 
subregionale 
eenheid (67 
eenheden) is 
daarbij het meest 
gedetailleerde 
niveau.  
(2) Uusimaa 
(3) Het nationale 
niveau.  

FR Zie werkgeversbevragingen      

HR Nee  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

HU Ja Nee Onafhankelijke organisaties spelen ook 
een belangrijke rol bij het opstellen van 
rapporten. De Hongaarse Kamer van 
Handel en Industrie (MKIK) voerde een 
onderzoek uit in 2014. Werkgevers 
werden geïnterviewd om specifiek 
informatie over knelpuntberoepen in te 
winnen. Gegevensverzameling was 
bedoeld als instrument om het werk van 
de CDEC’s te ondersteunen. Aangezien 
hetzelfde onderzoek jaarlijks werd 
gevoerd in 2008-2014, is het mogelijk om 
een comparatieve analyse uit te voeren en 

Dit is een uniform 
gecoördineerd 
project; de 
methodologie van 
de interviews bleef 
ongewijzigd sinds 
2008. In 2014 
werden als 
bijkomend element 
niet enkel 
ondernemers maar 
ook vertegenwoor-
digers van de 

De Hongaarse Kamer van 
Handel en Industrie 
(MKIK) voerde een 
onderzoek uit in 2014. 

Nationaal  
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MS 
Wordt er gebruik gemaakt van kwalitieve 

studies/analyse in de lidstaat? 

Wordt dit 
instrument 
gebruikt om 
de behoefte 
aan arbeids-
migratie te 
bepalen? 

Korte beschrijving en toegepaste 
methodologie 

Niveau van 
analyse 

(vaardigheden, 
bezigheden, 

sectoren, 
beroepen) en 
classificatie 

Verantwoordelijke 
organisaties 

Geografisch 
niveau 

(nationaal, 
regionaal, 
stedelijk) 

vergelijkbare gegevens in te winnen. Op 
basis van deze gegevens kunnen de 
trends op de arbeidsmarkt voorspeld 
worden, dus kan men naast de planning 
op korte termijn ook prognoses op 
middellange of lange termijn vormgeven 
met een focus op behoeften. De 
internationale enquête van Manpower had 
ook betrekking op Hongarije.  

publieke sfeer en 
pas afgestudeerden 
geïnterviewd.  

IE Ja Ja Het NSB bevat een kwalitatieve analyse 
gebaseerd op een telefonische bevraging 
van 100 wervingsbureaus, uitgevoerd door 
personeel van SLMRU. Er kan ook online 
gezocht worden om bevindingen te 
verduidelijken. Een meer gedetailleerde 
analyse van dergelijk werk is gepubliceerd 
in het jaarlijkse Vacature-overzicht, dat 
een overzicht geeft van de vraag naar 
arbeidskrachten door trends in de 
gegevens van geadverteerde vacatures te 
identificeren.  

Beroepen Expertgroep voor 
toekomstige 
Vaardigheidsbehoeften, 
‘Expert Group for Future 
Skills Needs’ (EGFSN) 

Nationaal 

IT Nee  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

LV Analyse van vacatures en van veranderingen in het 
profiel van de werklozen  

Nee Analyse van de vacatures (geregistreerd 
bij het Staatsagentschap voor de 
Werkgelegenheid) en van het profiel van 
de werklozen wordt uitgevoerd door een 
knelpuntenlijst op te stellen.  
Daarnaast worden maandelijks 
gedetailleerde statistieken over 
werkloosheid en vacatures gepubliceerd 
op de homepage van het 
Staatsagentschap voor de 
werkgelegenheid.  

Regio  
Sector  
Beroepsgroep 
Opleidingsniveau  

Staatsagentschap voor de 
Werkgelegenheid  

Nationaal 

LU Nee  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

LT Nee  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

MT Ja Ja EU-publicaties, nationale documentatie  Maatschappij voor 
Tewerkstelling en 
Opleiding (de PES van 
Malta) 

Nationaal 

NL Ja Nee Hoofdrapport over Sectoren identificeerde 
details van de belangrijkste 
ontwikkelingen in de sectoren 

Sectoren en 
beroepsgroepen 

UWV Nationaal 

PL Hooggekwalificeerde immigranten op de Poolse 
arbeidsmarkt. Sociale studie – het project is 
medegefinancierd door het Europees Fonds voor de 
Integratie van onderdanen uit derde landen en de 
staatsbegroting, het wordt gezamenlijk 
geïmplementeerd door de Stichting “Onze Keuze” en 

Nee Gebaseerd op statistische gegevens, 
probeerden de auteurs om de 
belangrijkste tendensen inzake het 
afstemmen van het aanbod van 
buitenlandse arbeidskrachten op de 
binnenlandse vraag naar arbeid te 

Beroepen 
Beroepsgroepen 
Sectoren (secties 
van de Poolse 
activiteiten-
classificatie). 

Instituut voor Socio-
Economisch Onderzoek 
(ISEE) en de Stichting 
“Onze Keuze”  

Nationaal en 
regionaal niveau 
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MS 
Wordt er gebruik gemaakt van kwalitieve 

studies/analyse in de lidstaat? 

Wordt dit 
instrument 
gebruikt om 
de behoefte 
aan arbeids-
migratie te 
bepalen? 

Korte beschrijving en toegepaste 
methodologie 

Niveau van 
analyse 

(vaardigheden, 
bezigheden, 

sectoren, 
beroepen) en 
classificatie 

Verantwoordelijke 
organisaties 

Geografisch 
niveau 

(nationaal, 
regionaal, 
stedelijk) 

het Instituut voor Socio-Economisch Onderzoek 
(ISEE). http://www.i-
see.org.pl/strona/index.php?page=efi2 

karakteriseren.  

PT Ja 
Rapport opgemaakt door het Ministerie van 
Tewerkstelling dat het aanwendt om indicatieve 
algemene quota voor 
werkgelegenheidsopportuniteiten op te stellen  

Ja Dit rapport analyseert informatie over: 
a) De evolutie van migratiestromen in 
Portugal, per wettelijke status en 
nationaliteit, met een grotere nadruk op 
de vraag naar en het verlenen van nieuwe 
verblijfsvergunningen;  
b) De kwartaalevolutie van de nationale 
werkgelegenheidsmarkt volgens de 
activiteitensector en het beroep, aan de 
hand van de ramingen van de 
werkgeversbevragingen; de evolutie van 
de buitenlandse populatie op de nationale 
arbeidsmarkt, aan de hand van ramingen 
van de werkgeversbevragingen en 
administratieve informatie over de 
werkloosheid onder buitenlandse burgers 
(in het bijzonder van derde landen), 
evenals gegevens van de buitenlandse 
populatie die werkloosheidsuitkeringen 
ontvangt; 
c) De evolutie van werkaanbiedingen 
door bedrijven, sollicitaties door 
werklozen, geslaagde plaatsingen en 
geregistreerde werkloosheid, met grotere 
nadruk op de bedrijfssectoren met een 
hogere predominantie van immigranten;  
d) Prognoses op korte en middellange 
termijn voor de belangrijkste macro-
economische indicatoren, met name het 
BBP en zijn componenten, de prijsevolutie 
en de evolutie van de arbeidsmarkt 
(tewerkstelling, werkloosheid, 
productiviteit).  
Ten slotte dient elk rapport één of meer 
voorstellen in in verband met de 
afbakeningen van de jaarlijkse quota. 
Voorstellen kunnen nationale en regionale 
cijfers bevatten, in dit laatste geval 
verwijzen ze naar de autonome regio’s.  

Sectoren (NACE) 
en beroepen 
(ISCO) 

Ministerie van 
Werkgelegenheid  

Nationaal 
continentaal en de 
autonome regio’s   

SE 
Ja  

Ze lijken echter niet op grote schaal gebruikt te 

worden.  

Nee Ad-hoc-rapporten van sociale partners 
bevatten in sommige gevallen kwalitatieve 
aspecten (bijv. fragmenten van 
interviews), onderzoeksrapporten over het 
thema bevatten eerder voorbeelden van 
kwalitatieve analyse.  

Divers sociale partners  Nationaal 
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MS 
Wordt er gebruik gemaakt van kwalitieve 

studies/analyse in de lidstaat? 

Wordt dit 
instrument 
gebruikt om 
de behoefte 
aan arbeids-
migratie te 
bepalen? 

Korte beschrijving en toegepaste 
methodologie 

Niveau van 
analyse 

(vaardigheden, 
bezigheden, 

sectoren, 
beroepen) en 
classificatie 

Verantwoordelijke 
organisaties 

Geografisch 
niveau 

(nationaal, 
regionaal, 
stedelijk) 

SI Nee Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

SK Kwalitatieve analyses worden enkel bij individuele 
projecten en studies over het potentieel gebruikt. Dit 
instrument wordt niet op een systematische basis 
aangewend.    

Nee Nvt Nvt Nvt Nvt 

UK Nee  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

De tabel bevat geen informatie voor BG, RO en NO aangezien deze landen geen nationale rapporten hebben ingediend. 
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Bijlage 3  Arbeidskrachten tewerkgesteld in specifieke beroepen en geschatte niet-ingevulde vacatures (meest 

recente jaarcijfers) 

Tabel A3.1 Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg 

Lid Jaar Specifieke beroepen Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-
onderdanen van andere 

lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal verblijfsvergunningen 
uitgereikt aan onderdanen van 
derde landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures    Man Vrouw Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal 

AT 
 

2013 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

30.400 47.600 78.000 2.300 3.800 6.100 500 700 1.200 14 17 31 233 

Van wie: Artsen (221) 21.300 18.200 39.500 1.500 1.000 2.500 300 200 500 8 8 16 149 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
600 3.100 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

BE 2013 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

54.567 114.380 168.947 2.582 3.967 6.549 301 873 1.174 Nvt Nvt Nvt 7.339 

Van wie: Artsen (221) 19.665 16.511 36.176 1.189 1.260 2.449 96 304 400 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
9.121 44.505 53.626 244 950 1.194 205 450 655 Nvt Nvt Nvt 6.088 

HR 2014 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

1.534 5.372 6.906 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 11 Nvt Nvt 11 Nvt 

Van wie: Artsen (221) 281 670 951 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 11 Nvt Nvt 11 Nvt 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
534 2.847 3.381 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

CZ 2011 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

286.100 330.500 616.600 

1.161 2.056 3.217 291 271 562 Nvt Nvt Nvt 754 

Van wie: Artsen (221) 
932 1.319 2.251 215 163 378 Nvt Nvt Nvt 

                                      

549 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
54 364 418 4 39 43 Nvt Nvt Nvt 38 

DE 
 

2014 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Artsen (221) Nvt Nvt 365.247 Nvt Nvt 22.080 Nvt Nvt 17.581 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
3.483 23.022 26.505 35 465 499 40 222 262 Nvt Nvt Nvt 342 

EE 
 

2011;  
2014: 
voor n° 

verbl.verg. 

& n° niet-
ingevulde 

vacatures 

Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

1.586 9.313 10.899 14 16 30 
128  

(39) 

398 

(141) 

526 

(180) 
11 8 19 523 

Van wie: Artsen (221) 993 3.152 4.145 6 5 11 71(16) 98 (21) 169  (37) 7 3 10 86 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 
(222) 

46 3.147 3.193 0 7 7 6 (4) 
177 

(93) 
183 (97) 0 0 0 76 
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Lid Jaar Specifieke beroepen Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-
onderdanen van andere 

lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal verblijfsvergunningen 
uitgereikt aan onderdanen van 
derde landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures    Man Vrouw Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal 

FI 2012 
& 
201468 

Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

10.647 24.921 35.568 342 523 865 117 165 282 20 60 80 Nvt 

Van wie: Artsen (221) 7.803 11.517 19.320 282 383 665 70 87 157 Nvt Nvt Nvt 2.829 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
397 5.307 5.704 1 3 4 1 1 2 20 60 80 556 

FR 
 

2012; 
2014 
voor n° 

niet-

ingevulde 

vacatures 

Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

169.382 583.212 752.594 5.371 10.593 15.964 14.114 11.951 26.065 Nvt Nvt Nvt 2,301 

Van wie: Artsen (221) 54.624 59.598 114.221 3.161 2.769 5.929 6.023 2.016 8.039 Nvt Nvt Nvt 169 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
9.362 61.966 71.328 0 287 287 0 1.221 1.221 Nvt Nvt Nvt 157 

HU 2014 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

19.304 38.431 57.735 299 219 518 31 24 55 5 7 12 104 

Van wie: Artsen (221) 11.850 12.782 24.633 299 219 518 7 5 12 2 0 2 44 

Van wie: Verpleegkundig 
kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
412 6,141 6.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 

IE 2014 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

Nvt Nvt 85.200 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Artsen (221) Nvt Nvt 11.900 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
Nvt Nvt 53.500 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

LV 
 

2014 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

2.2 13.1 15.3 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 7  0  7       251  

Van wie: Artsen (221)  Nvt Nvt 5.6  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 7  0  7  79  

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
Nvt  Nvt 4.0  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  66  

LT 
 

2014 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

32 341 373 Nvt Nvt Nvt 9 9 Nvt Nvt Nvt Nvt 28 

Van wie: Artsen (221) 9 18 27 Nvt Nvt Nvt 8 8 Nvt Nvt Nvt Nvt 7 

Van wie: Verpleegkundig 
kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
4 195 199 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 9 

LU 2014 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  1  1  Nvt  

Van wie: Artsen (221) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  1  1  Nvt 

                                       

68 2014: verblijfsvergunningen en niet-ingevulde vacatures; 2012: totale tewerkstelling, tewerkstelling van EU-onderdanen van andere lidstaten en tewerkstelling van onderdanen van derde landen 
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Lid Jaar Specifieke beroepen Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-
onderdanen van andere 

lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal verblijfsvergunningen 
uitgereikt aan onderdanen van 
derde landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures    Man Vrouw Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  0  0  Nvt 

MT 2014 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Artsen (221) 654  422  1076  20  24  44  32  13  45  Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verpleegkundig 
kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
558  1002  1560  7  57  64  47  70  117  Nvt Nvt Nvt 18  

NL 
  

2014 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

78.000 210.000 288.000 2.000 3.000 6.000 . 3.000 4.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Artsen (221) 29.000 44.000 73.000 . . . . . . Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
18.000 103.000 121.000 . . 2.000 0 . 2.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

PL 2014 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

Nvt Nvt  400.298 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 116 1.716 

Van wie: Artsen (221) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

PT 2014 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

224 1.079 1.303 0 3 3 3 0 3 Nvt Nvt Nvt 
431 

Van wie: Artsen (221) 1 7 8 0 1 1 0 0 0 Nvt Nvt Nvt 5 

Van wie: Verpleegkundig 
kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
51 318 369 0 0 0 0 0 0 Nvt Nvt Nvt 118 

SE 
2014 voor 

TCNs en 

2013 voor  

EU-

onderdanen  

Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

3.732 6.101 9.833 3.691 6.068 9.759 41 33 74 
Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Artsen (221) 3.511 4.194 7.705 3.487 4.187 7.674 24 7 31 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 

75 1437 1.512 65 1.423 1.488 10 14 24 

Nvt Nvt Nvt Nvt 

SK 2014 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

10.213 44.147 54.360 42 64 106 213 111 324 Nvt Nvt Nvt 112 

Van wie: Artsen (221) 7.403 10.536 17.939 26 24 50 179 88 267 Nvt Nvt Nvt 69 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
520 22.324 22.844 2 8 10 3 4 7 Nvt Nvt Nvt 14 

SI 2014 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

4.852 15.848 20.700 95 166 261 125 253 378 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Artsen (221) 2.163 3.639 5.802 53 77 130 89 176 265 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 

(222) 
753 6.374 7.127 3 17 20 2 10 12 Nvt Nvt Nvt Nvt 

UK 
 

2014 Specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg (22) 

327.000 928.000 1.255.000 21.000 38.000 58.000 30.000 42.000 72.000 3.669 3.879 7.548 17.844 
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Lid Jaar Specifieke beroepen Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-
onderdanen van andere 

lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal verblijfsvergunningen 
uitgereikt aan onderdanen van 
derde landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures    Man Vrouw Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal 

Van wie: Artsen (221) 131.000 110.000 242.000 8.000 * 14.000 17.000 9.000 26.000 490 642 1.132 2.238** 

Van wie: Verpleegkundig 

kaderpersoneel en vroedvrouwen 
(222) 

66.000 546.000 612.000 * 19.000 23.000 6.000 26.000 32.000 821 2.132 2.953 12.446 

 

Bron: Statistieken verstrekt in de nationale rapporten   

 

Opmerkingen 

AT: De tewerkstellingsstatistieken zijn het jaarlijks gemiddelde van 2013. De getallen worden afgerond naar het dichtstbijzijnde honderdtal. Getallen kleiner dan 500 kunnen niet met voldoende zekerheid als 

verschillend van nul worden beschouwd.  

Er zijn geen gegevens beschikbaar over uitgereikte verblijfsvergunningen per beroepsgroep. In plaats daarvan wordt het aantal positieve certificaten verstrekt door de Openbare Dienst voor Arbeidsvoorziening van 

Oostenrijk vermeld.  

CZ: Het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn is 2011 (31/12/2011 respectievelijk). Door wijzigingen op lange termijn in het monitoringsysteem zijn er enkel voor het jaar 2011 relevante gegevens 

beschikbaar inzake buitenlandse tewerkstelling. Gegevens voor recente jaren zijn slechts een voorzichtige schatting. Er bestaan wel gegevens inzake de totale tewerkstelling en het aantal niet-ingevulde vacatures voor de laatste 
jaren, maar wanneer we die zouden gebruiken, zou dat tot een misleidende tabel leiden. De getallen in de tabel omvatten tewerkstelling in groep “2” in plaats van in “22”, “221” en “222”. 

DE: Gegevensbron: Bundesärztekammer (Duitse Artsenassociatie). 

EE: vacatures in 2014. De gegevens over het aantal niet-ingevulde vacatures weerspiegelen niet alle vacatures binnen die periode. Gegevens van het Estse Werkloosheidsverzekeringsfonds.  

() : van wie personen met onbepaald staatsburgerschap 

FR: De statistieken over verblijfsvergunningen leveren geen informatie over het aantal vergunningen per beroepsgroep. De statistieken inzake totale tewerkstelling, tewerkstelling van EU-onderdanen en onderdanen 

van derde landen werden ingezameld bij de Doorlopende Tewerkstellingsenquête die gehouden wordt door INSEE in Europees Frankrijk voor het jaar 2012 

(http://www.INSEE.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/ope-enq-emploi-continu.htm). Statistieken over het aantal niet-ingevulde vacatures werden verkregen door het aantal ingevulde jobs van het aantal 

vacatures af te trekken. Dit deel werd uitgevoerd door gebruik te maken van gegevens over knelpuntberoepen van DARES voor geheel Frankrijk voor 2014 en zonder een onderscheid te maken tussen immigranten en 

niet-immigranten. Bronnen: EEC (Europees Frankrijk) en knelpuntberoepen (DARES) 
IE: Er werden in totaal 506.700 personen tewerkgesteld in de ISCO-groepen 22. 53. 51. 6. 25 en 23 in het vierde kwartaal van 2014. Daarvan waren er 447.300 Iers en 59.400 niet-Iers. Bron: Centraal Bureau voor Statistiek. 

LU: Luxemburg kan deze informatie niet verstrekken want de tewerkstellingsclassificatie is gebaseerd op de economische sectoren (ROME )216 en niet op de ISCO-08 classificatie. De arbeidspopulatie uit derde landen maakte 

bovendien in het vierde kwartaal van 2014 slechts 3,2% (11.839) uit van de nationale arbeidspopulatie (375.195). 

LV: Gegevensbron voor de totale tewerkstelling: Centraal Bureau voor Statistiek. Resultaten van de arbeidskrachtenenquête ( ) : De gegevens zijn gebaseerd op een klein aantal antwoorden van respondenten.  

NL: Definitie Centrale Commissie voor Statistiek (CCS). 1991.  

Een punt (.) in de tabel betekent dat er niet voldoende accurate gegevens beschikbaar zijn; het betreft getallen die afgerond kleiner zijn dan 15.000 in de eerste kolom met het totaal.  

In de volgende kolommen betekent een punt (.) in de tabel dat er niet voldoende accurate gegevens beschikbaar zijn; dit betreft getallen die afgerond kleiner zijn dan 1.500.   
PT: Het Instituut voor Tewerkstelling en Professionele Opleiding (IEFP. I.P.) beschikt niet over statistieken inzake tewerkstelling en verstrekt als zodanig informatie over stageplaatsen in 2014.  
SE: Statistieken over de onderdanen van derde landen komen van de databank van het Zweedse Migratieagentschap en hebben betrekking op het jaar 2014. Statistieken over EU-onderdanen komen van Statistieken (SCB) en 

slaan op 2013, wat het meest recente jaar is waarvoor cijfers beschikbaar zijn. Er zijn geen gegevens ingevuld in de kolom “Aantal verblijfsvergunningen uitgereikt aan onderdanen van derde landen voor specifieke beroepen”, 
maar deze getallen zouden gelijk zijn aan de getallen in de voorgaande kolom “Tewerkstelling van onderdanen van derde landen” in zoverre dat het een voorwaarde is voor een aanvrager van een werkvergunning om een aanbod 

voor een baan te hebben om aanspraak te kunnen maken op een vergunning.  
SK: De statistieken inzake totale tewerkstelling zijn schattingen.   

UK: Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg omvatten volgende SOC2010 codes: 2211, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2221, 2222, 2223, 2229, 2231, 2232, 3213 

Van wie: Artsen (221) volgende SOC2010 codes bevatten: 2211 

Van wie: Verpleegkundig kaderpersoneel en vroedvrouwen (222) volgende SOC2010 codes bevatten: 2231, 2232 

De UK maakt geen gebruik van de ISCO-08 codes om beroepsgroepen te definiëren. De gegevens worden bijgehouden aan de hand van de ‘Standard Occupational Codes’, voor het laatst geüpdatet in 2010 (SOC2010). 

Voor definities, zie de SOC2010 richtlijnen en methodologie (http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/classifications/current-standard-classifications/soc2010/index.html). 

Tewerkstellingsgegevens: Gegevens overgenomen uit de Jaarlijkse Bevolkingsenquête (APS) van de UK. De APS wordt per kwartaal opgesteld en elke gegevensset bevat gegevens van twaalf maand. Er zijn ongeveer 
360.000 individuen en 170.000 huishoudens per gegevensset, en de gegevens worden gewogen tot op het niveau van de bevolking van de UK (zie http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/specific/labour-

market/labour-market-statistics/index.html for guidance). De verstrekte gegevens zijn voor 2014 en werden afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal individuen.  

Gegevens over verblijfsvergunningen: De gegevens van de UK tonen het aantal ‘Certificates of Sponsorship’ (CoS) die zowel in het buitenland als in het binnenland werden uitgereikt voor specifieke beroepen in 2014. CoS 

uitgereikt in het land leveren schattingen op van onderdanen van derde landen die overschakelen naar deze beroepsgroepen of hun verblijf verlengen in deze beroepen terwijl ze zich in 2014 reeds in de UK bevonden. Dit zijn 

slechts ramingen: van onderdanen van derde landen die buiten het grondgebied van de UK een CoS toegekend kregen, werd de visumaanvraag misschien geweigerd of misschien hebben ze hun verleend visum niet gebruikt om 

naar de UK te komen of hebben ze de UK misschien al verlaten tegen het eind van 2014.    

Gegevens over niet-ingevulde vacatures: Gegevens verstrekt aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken op formeel verzoek aan de ‘UK Commission for Employment and Skills’ (UKCES). De gegevens werden gehaald uit de 

Werkgeversenquête over vaardigheden (ESS), beroepenbestand 2013, van de UKCES. De enquête heeft drie maatstaven voor vacatures: algemene vacatures, moeilijk in te vullen vacatures en vacatures voor knelpuntberoepen. 

De verstrekte gegevens tonen algemene vacatures voor elke beroepsgroep als een indicator voor niet-ingevulde vacatures.  
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/ope-enq-emploi-continu.htm
http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/classifications/current-standard-classifications/soc2010/index.html
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*Gegevenswaarden lager dan 6.000 zijn geschrapt omdat ze statistisch niet betrouwbaar worden geacht. Dit is in overeenstemming met de ONS-richtlijn inzake de minimale publicatiedrempels gezien de 

steekproefvariatie.  

**Gegevens die algemene vacatures voor Artsen (221) weergeven zijn indicatief, en dit op basis van de methodologie voor gegevenskwaliteit van het UKCES. UKCES stelt dat gegevens gebaseerd op antwoorden van 

minder dan 50 werknemers op enquêtes indicatief zijn en dat gegevens gebaseerd op minder dan 25 werknemers uitgesloten moeten worden. Voor de categorie Artsen (221) zijn de gegevens gebaseerd op enquêtes 

bij 48 werknemers en zijn ze dus uitsluitend indicatief. Alle andere categorieën zijn gebaseerd op antwoorden op enquêtes van meer dan 50 werknemers.  

 

Tabel A3.2 Verzorgend personeel 

 

Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van 
EU-onderdanen van 

andere lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

AT 2013 

Verzorgend personeel (53) 10.200 102.400 112.600 600 6.500 7.100 900 4.600 5.500 0 0 0 409 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
1.000 34.000 35.000 100 2.200 2.300 0 1.600 1.600 0 0 0 109 

Van wie: Verzorgenden in 

ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 
dergelijke (5321) 

9.200 68.400 77.600 500 4.300 4.800 900 3.000 3.900 
0 0 0 202 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
0 0 0 98 

BE 2013 

Verzorgend personeel (53) 9.523 151.631 161.154 673 5.941 6.614 642 2.580 3.222 Nvt Nvt Nvt 3.949 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1.115 

Van wie: Verzorgenden in 
ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1.970 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1.303 

HR 2014 

Verzorgend personeel (53) 48 1.221 1.269 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Kinderverzorgers 
(5311) 

8 123 131 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verzorgenden in 

ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

2 25 27 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
38 1.073 1.111 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

CZ 2011 

Verzorgend personeel (53) 

265.200 477.900 743.100  

291 328 619 39 198 237 Nvt Nvt Nvt 171 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
2 4 6 1 32 33 Nvt Nvt Nvt 32 

Van wie: Verzorgenden in 

ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

19 76 95 8 22 30 Nvt Nvt Nvt 23 

Van wie: Verzorgenden 
thuiszorg (5322) 

3 7 10 1 9 10 Nvt Nvt Nvt 15 

DE 
30 Juni 

2014 (voor 

het aantal niet-

Verzorgend personeel (53) 92.522 427.105 519.627 3.361 22.164 25.525 4.357 17.963 22.320 Nvt Nvt Nvt 7.603 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
12.833 57.461 70.294 255 2.325 2.580 362 1.888 2.250 Nvt Nvt Nvt 287 
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Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van 
EU-onderdanen van 

andere lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 
ingevulde 
vacatures:  

jaargemiddelde 

2014) 

Van wie: Verzorgenden in 
ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

67.281 335.131 402.412 2.924 18.879 21.803 3.720 15.247 18.967 Nvt Nvt Nvt 5.521 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
7.876 26.905 34.781 127 780 907 209 717 926 Nvt Nvt Nvt 1.689 

EE 

2011;  2014 
voor het aantal 

verblijfs-

vergunningen 
en het aantal 

niet-ingevulde 

vacatures 

Verzorgend personeel (53) 369 10.536 10.905 1 23 24 
33  

(16) 

1.372  

(709) 

1.405  

(725) 
2 1 3 608 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
47 2.373 2.420 0 4 4 

3  

(0) 

395 

 (163) 

398  

(163) 
0 1 1 146 

Van wie: Verzorgenden in 

ziekenhuizen, 
verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

200 3.599 3.799 0 8 8 
18  

(10) 
516  

(316) 
534  

(326) 
0 0 0 158 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
66 802 868 1 6 7 

5  

(3) 

79  

(37) 

84 

 (40) 
0 0 0 74 

FI 
2012 

& 
201469 

Verzorgend personeel (53) 13.129 159.070 172.199 218 1.444 1.662 341 1.551 1.892 9 53 62 Nvt 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
1.224 41.012 42.236 44 331 375 33 278 311 5 51 56 6.665 

Van wie: Verzorgenden in 

ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 
dergelijke (5321) 

7.421 72.793 80.214 100 638 738 200 810 1.010 2 2 4 14.206 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
1.304 21.737 23.041 27 242 269 52 188 240 2 0 2 8.400 

FR 
 

2012 & 
2014 voor het 

aantal niet-

ingevulde 

vacatures 

Verzorgend personeel (53) 40.342 349.828 390.170 0 4.887 4.887 3.723 18.745 22.468 Nvt Nvt Nvt 18.977 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 16.015 

Van wie: Verzorgenden in 
ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 2.982 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

EL 2014 

Verzorgend personeel (53) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 
masseurs/ayuverdatherapeuten 

/experttherapeuten methode 

lulur/therapeuten zonder 

geneesmiddelen 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 37 

HU 2014 Verzorgend personeel (53) 8.586 51.599 60.185 44 72 116 19 15 34 6 2 8 609 

                                       

69 2014: verblijfsvergunningen en niet-ingevulde vacatures; 2012: totale tewerkstelling, tewerkstelling van EU-onderdanen van andere lidstaten en tewerkstelling van onderdanen van derde landen 
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Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van 
EU-onderdanen van 

andere lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 
Van wie: Kinderverzorgers 
(5311) 

404 30.470 30.874 0 0 0 7 6 13 0 1 1 355 

Van wie: Verzorgenden in 

ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

5.287 2.778 8.065 0 0 0 1 0 1 0 0 0 108 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
546 10.705 11.250 44 72 116 0 0 0 0 0 0 62 

IE 2014 

Verzorgend personeel (53) Nvt Nvt 103.200 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verzorgenden in 

ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verzorgenden 
thuiszorg (5322) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

LV 2014 

Verzorgend personeel (53) Nvt Nvt 22.1  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  1  1  434  

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
Nvt Nvt 3.6  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  1  1  61  

Van wie: Verzorgenden in 

ziekenhuizen, 
verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

Nvt Nvt 5.9  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  0  0  93  

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
Nvt Nvt 5.5  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  0  0  150  

LT 2014 

Verzorgend personeel (53) 18 612 630 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 18 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
2 265 267 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

Van wie: Verzorgenden in 
ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

9 297 306 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 18 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
0 2 2 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 8 

LU 
 

2014 

Verzorgend personeel (53) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  12  12  Nvt 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  9  9  Nvt 

Van wie: Verzorgenden in 

ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  3  3  Nvt 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

MT 2014 

Verzorgend personeel (53) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
244  1.278  1.522  2  30  32  2  108  110  Nvt Nvt Nvt 156  

Van wie: Verzorgenden in 

ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

638  2.489  3.127  30  104  134  35  117  152  Nvt Nvt Nvt 207  
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Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van 
EU-onderdanen van 

andere lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 
Van wie: Verzorgenden 
thuiszorg (5322) 

85  664  749  1  14  15  29  274  303  Nvt Nvt Nvt Nvt 

NL 2014 

Verzorgend personeel (53) 3.000 361.000 391.000 Nvt 4.000 4.000 0 9.000 10.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
3.000 93.000 96.000 Nvt 2.000 2.000 0 3.000 3.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verzorgenden in 

ziekenhuizen, 
verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

11.000 126.000 137.000 Nvt Nvt Nvt 0 3.000 4.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
5.000 101.000 106.000 Nvt Nvt Nvt 0 2.000 3.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

PL 2014 

Verzorgend personeel (53) Nvt Nvt 45.537 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 625 7 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 132 Nvt 

Van wie: Verzorgenden in 
ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 5 Nvt 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 474 Nvt 

PT 2014 

Verzorgend personeel (53) 198 3.776 3.974 2 16 18 4 109 113    1.097 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
                  

   
224 

Van wie: Verzorgenden in 

ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

30 212 242 0 1 1 0 3 3 

   

74 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
105 2.362 2.467 1 14 15 3 92 95 

   
764 

SE 2014 voor 

TCNs en 
2013 voor 

EU-

onderdanen 

Verzorgend personeel (53) 5696 35789 41485 5616 35676 41292 80 113 193 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
754 6017 6771 753 6007 6760 1 10 11 

Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verzorgenden in 

ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 
dergelijke (5321) 

2655 11453 14108 2654 11439 14093 1 14 15 

Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
110 150 260 31 62 93 79 88 158 

Nvt Nvt Nvt Nvt 

SK 
 
 

2014 

Verzorgend personeel (53) 3.323 21.386 24.709 29 216 246 20 84 104 Nvt Nvt Nvt 67 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
194 1.312 1.506 0 0 0 0 3 3 Nvt Nvt Nvt 2 

Van wie: Verzorgenden in 

ziekenhuizen, 
verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

290 3.125 3.415 1 7 8 0 4 4 Nvt Nvt Nvt 25 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
466 8.088 8.554 28 208 237 19 73 92 Nvt Nvt Nvt 34 

SI 2014 
Verzorgend personeel (53) 941 6.178 7.119 2 21 23 13 39 52 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Kinderverzorgers 
(5311) 

71 811 882 1 4 4 0 0 0 Nvt Nvt Nvt Nvt 
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Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van 
EU-onderdanen van 

andere lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 
Van wie: Verzorgenden in 
ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

387 2.872 3.259 0 9 9 8 27 35 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
96 1.147 1.243 1 3 4 1 6 7 Nvt Nvt Nvt Nvt 

UK 2014 

Verzorgend personeel (53) 244.000 1.773.000 2.017.000 9.000 73.000 82.000 25.000 76.000 102.000 125 333 458 76.972 

Van wie: Kinderverzorgers 

(5311) 
Nvt 152.000 156.000 Nvt 14.000 14.000 * 6.000 6.000 0 0 0 2.199 

Van wie: Verzorgenden in 

ziekenhuizen, 

verpleeginstellingen en 

dergelijke (5321) 

53.000 256.000 309.000 Nvt 10.000 12.000 8.000 14.000 21.000 0 1 1 3.608 

Van wie: Verzorgenden 

thuiszorg (5322) 
133.000 703.000 836.000 Nvt 32.000 36.000 17.000 45.000 62.000 124 329 453 54.760 

Deze tabel bevat geen informatie voor BG, CY, RO en NO aangezien deze landen geen nationale rapporten hebben ingediend en enkel gegevens van lidstaten die statistieken hebben verstrekt in hun 

nationale rapporten verwerkt zijn.  

Opmerkingen 
AT: De tewerkstellingsstatistieken zijn het jaargemiddelde van 2013. De getallen worden afgerond naar het dichtstbijzijnde honderdtal. Getallen kleiner dan 500 kunnen niet met voldoende zekerheid als verschillend 

van nul worden beschouwd.  

Er zijn geen gegevens beschikbaar over uitgereikte verblijfsvergunningen per beroepsgroep. In plaats daarvan wordt het aantal positieve certificaten verstrekt door de Openbare Dienst voor Arbeidsvoorziening van 

Oostenrijk vermeld. Niet-ingevulde vacatures zijn het jaargemiddelde van 2013. 

CZ: Totale tewerkstelling: Getallen met betrekking tot Verzorgend personeel bevatten ook de cijfers met betrekking tot Medewerkers persoonlijke dienstverlening. De getallen in de tabel bevatten de tewerkstelling 

binnen de beroepsgroep “5” in plaats van “53”, “5311”, “5321” en “5322”. 

DE: Aantal werknemers onderworpen aan de bijdragen voor de sociale zekerheid. Gegevensbron: Federaal Tewerkstellingsagentschap. 

EE: () : van wie personen met onbepaald staatsburgerschap.  

LV: ( ) : De gegevens zijn gebaseerd op een klein aantal antwoorden van respondenten. … : De gegevens zijn niet beschikbaar of zijn te onbetrouwbaar voor presentatie.  

PT: Het Instituut voor Tewerkstelling en Professionele Opleiding (IEFP. I.P.) beschikt niet over statistieken inzake tewerkstelling en verstrekt als zodanig informatie over stageplaatsen in 2014. 
SE: Statistieken over de onderdanen van derde landen komen van de databank van het Zweedse Migratieagentschap en hebben betrekking op het jaar 2014. Statistieken over EU-onderdanen komen van Statistieken (SCB) en 

slaan op 2013, wat het meest recente jaar is waarvoor cijfers beschikbaar zijn. Er zijn geen gegevens ingevuld in de kolom “Aantal verblijfsvergunningen uitgereikt aan onderdanen van derde landen voor specifieke beroepen”, 

maar deze getallen zouden gelijk zijn aan de getallen in de voorgaande kolom “Tewerkstelling van onderdanen van derde landen” in zoverre dat het een voorwaarde is voor een aanvrager van een werkvergunning om een aanbod 

voor een baan te hebben om aanspraak te kunnen maken op een vergunning. 
SK: De totale tewerkstellingsstatistieken zijn ramingen.  Verzorgend personeel: Totale tewerkstelling van EU-onderdanen van andere lidstaten = 246 personen, met inbegrip van 1 persoon waarvan het geslacht niet 

geïdentificeerd is. Waarvan: Verzorgenden thuiszorg: Totale tewerkstelling van EU-onderdanen van andere lidstaten = 237 personen, met inbegrip van 1 persoon waarvan het geslacht niet geïdentificeerd is. 

UK: Het deel Verzorgend personeel (53) omvat volgende SOC2010 codes: 6121, 6122, 6123, 6125, 6126, 6141, 6144, 6145, 6146 en 6147. Het deel Kinderverzorgers (5311) omvat volgende SOC2010 codes: 6122. 

6123. Het deel Verzorgenden in ziekenhuizen, verpleeginstellingen en dergelijke (5321) omvat volgende SOC2010 code: 6141.  

Het deel Verzorgenden thuiszorg (5322) omvat volgende SOC2010 codes: 6145, 6146. Gegevenswaarden lager dan 6.000 zijn geschrapt omdat ze statistisch niet betrouwbaar worden geacht. Dit is in 
overeenstemming met de ONS-richtlijn inzake de minimale publicatiedrempels gezien de steekproefvariatie.  

Tabel A3.3 Medewerkers persoonlijke dienstverlening 

Land Jaar 

Specifieke 
beroepen 

Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-

onderdanen van andere lidstaten 
Tewerkstelling van onderdanen 

van derde landen 

Aantal 
verblijfsvergunning
en uitgereikt aan 
onderdanen van 

derde landen voor 
specifieke beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vr. Tot. 

AT 2013 Medewerkers 105.700 157.600 263.300 10.100 13.100 23.200 14.000 13.300 27.300 22 3 25 3.563 
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Land Jaar 

Specifieke 
beroepen 

Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-

onderdanen van andere lidstaten 
Tewerkstelling van onderdanen 

van derde landen 

Aantal 
verblijfsvergunning
en uitgereikt aan 
onderdanen van 

derde landen voor 
specifieke beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vr. Tot. 

persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 
Van wie: Koks 
(5120) 

31.700 19.200 50.900 3.800 1.500 5.300 5.300 1.900 7.200 18 1 19 1.055 

Van wie: 

Kelners (5131) 
28.300 56.400 84.600 3.400 8.700 12.100 3.800 5.400 9.200 4 1 5 1.634 

Van wie: 
Huishoudelijk 

en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 

en dergelijke 

accommodaties 
(5151) 

34.200 29.700 63.900 2.200 1.300 3.500 4.200 4.500 8.700 

0 0 0 51 

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 

huishoudens 

(5152) 

0 0 0 10 

BE 2013 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

58.871 87.149 146.020 5.678 8.351 14.029 3.488 3.348 6.836 Nvt Nvt Nvt 7.418 

Van wie: Koks 

(5120) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 5.226 

Van wie: 
Kelners (5131) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 2.192 

Huishoudelijke 

hulpen en 

schoonmakers 

(91) 

164.789 295.481 460.270 13.123 35.770 48.893 14.614 16.264 30.878 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 

Schoonmakers 

in huizen, hotels 
en kantoren 

(911) 

22.691 222.343 245.034 2.104 31.209 33.313 4.544 14.029 18.573 Nvt Nvt Nvt 20.141 

HR 2014 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

11.825 14.805 26.630 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Koks 

(5120) 
4.846 5995 10.841 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 

Kelners (5131) 
6.586 4.135 10.721 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 

Huishoudelijk 
en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 

en dergelijke 

accommodaties 

(5151) 

10 214 224 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 
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Land Jaar 

Specifieke 
beroepen 

Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-

onderdanen van andere lidstaten 
Tewerkstelling van onderdanen 

van derde landen 

Aantal 
verblijfsvergunning
en uitgereikt aan 
onderdanen van 

derde landen voor 
specifieke beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vr. Tot. 
Van wie: 
Huismeesters in 

particuliere 

huishoudens 

(5152) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

CZ 
 

2011 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

265. 200 477.900 743.100  1778 1.828 3.606 1.970 2.073 4.043 Nvt 2.091 Nvt Nvt 

Van wie: Koks 

(5120) 
4.846 5.995 10.841 618 282 900 1.369 547 1.916 Nvt 928 Nvt Nvt 

Van wie: 

Kelners (5131) 
6.586 4.135 10.721 618 897 1.515 268 462 730 Nvt 556 Nvt Nvt 

Van wie: 
Huishoudelijk 

en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 

en dergelijke 
accommodatie 

(5151) 

10 214 224 53 81 134 47 62 109 Nvt 38 Nvt Nvt 

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 

huishoudens 

(5152) 

Nvt Nvt Nvt 2 3 5 2 16 18 Nvt 10 Nvt Nvt 

DE 

30 Juni 
2014 
(voor het 

aantal 

niet-

ingevulde 
vacatures:  

jaargemid

-delde 

2014) 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

549.031 602.925 1.151.956 53.604 43.404 97.008 42.241 29.709 71.950 Nvt Nvt Nvt 33.520 

Van wie: Koks 
(5120) 

140.121 81.421 221.542 16.194 5.442 21.636 16.611 4.434 21.045 Nvt Nvt Nvt 8.507 

Van wie: 

Kelners (5131) 
96.478 191.949 288.427 21.480 22.617 44.097 14.648 12.299 26.947 Nvt Nvt Nvt 12.543 

Van wie: 

Huishoudelijk 

en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 
en dergelijke 

accommodaties 

(5151) 

7.112 89.073 96.185 571 4.388 4.959 440 2.498 2.938 Nvt Nvt Nvt 1.296 

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 

huishoudens 
(5152) 

891 6.706 7.597 47 341 388 75 203 278 Nvt Nvt Nvt 42 

EE 

2011 
behalve 

n° 

verblijfs-
vergun-

ningen en 

n° niet-

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

4.025 16.760 20.785 24 52 76 
513  

(256) 

2.188  

(1.279) 

2.701  

(1.535) 
57 24 81 3.907 

Van wie: Koks 

(5120) 

1.203 

 

5.408 

 

6.611 

 
12 20 32 

265 

 (136) 
1.072 (614) 1.337 (750) 32 2 34 1.680 
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Land Jaar 

Specifieke 
beroepen 

Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-

onderdanen van andere lidstaten 
Tewerkstelling van onderdanen 

van derde landen 

Aantal 
verblijfsvergunning
en uitgereikt aan 
onderdanen van 

derde landen voor 
specifieke beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vr. Tot. 
ingevulde 
vacatures: 

2014 70 

Van wie: 
Kelners (5131) 

495 
 

2.765 
 

3.260 
 

3 5 8 
26  

(13) 
183  

(113) 
209  

(126) 
0 0 0 503 

Van wie: 

Huishoudelijk 

en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 

en dergelijke 
accommodaties 

(5151) 

170 

 

391 

 

561 

 
0 1 1 

16 

 (9) 

31 

(13) 

47  

(22) 
0 0 0 36 

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 

huishoudens 

(5152) 

36 65 101 1 0 1 
2  

(1) 

1  

(1) 

3  

(2) 
0 0 0 23 

FI 
2012 & 
201470 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

43.970 69.601 113.571 1.070 1.157 2.227 3.086 1.291 4.377 456 162 618 Nvt 

Van wie: Koks 
(5120) 

12.899 29.397 42.296 421 240 661 1.991 513 2.504 272 28 300 11.781 

Van wie: 

Kelners (5131) 
3.741 10.717 14.458 249 254 503 620 354 974 7 6 13 9.764 

Van wie: 

Huishoudelijk 

en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 
en dergelijke 

accommodaties 

(5151) 

1.587 4.305 5.892 57 175 232 121 83 204 173 90 263 1.583 

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 

huishoudens 
(5152) 

260 261 521 5 6 11 13 15 28 4 38 42 13 

FR 
 
  

2012 & 
2014 
voor n° 
niet-

ingevulde 

vacatures 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

339.528 1.009.481 1.349.010 8.098 78.170 86.268 55.077 120.254 175.332 Nvt Nvt Nvt 34.125 

Van wie: Koks 

(5120) 
193.872 122.840 316.712 3.931 3.435 7.366 33.968 16.407 50.376 Nvt Nvt Nvt 9.926 

Van wie: 

Kelners (5131) 
90.447 150.280 240.728 887 2.082 2.970 15.461 12.375 27.836 Nvt Nvt Nvt 6.565 

                                       

70 2014: verblijfsvergunningen en niet-ingevulde vacatures; 2012: totale tewerkstelling, tewerkstelling van EU-onderdanen van andere lidstaten en tewerkstelling van onderdanen van derde landen 
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Land Jaar 

Specifieke 
beroepen 

Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-

onderdanen van andere lidstaten 
Tewerkstelling van onderdanen 

van derde landen 

Aantal 
verblijfsvergunning
en uitgereikt aan 
onderdanen van 

derde landen voor 
specifieke beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vr. Tot. 
Van wie: 
Huishoudelijk 

en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 

en dergelijke 

accommodaties 
(5151) 

36.165 51.442 87.607 3.280 13.884 17.164 3.031 8.677 11.708 Nvt Nvt Nvt 5.411 

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 

huishoudens 

(5152) 

14.124 228.279 242.403 0 47.544 47.544 2.617 37.610 40.227 Nvt Nvt Nvt 12.193 

EL 2014 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Koks 

(5120) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 11 

Van wie: 

Kelners (5131) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 3 

Van wie: 

Huishoudelijk 

en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 
en dergelijke 

accommodaties 

(5151) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 

huishoudens 
(5152) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 8 

HU 2014 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

62.260 100.395 162.655 212 243 455 1.588 914 2.502 258 132 390 4.365 

Van wie: Koks 

(5120) 
21.207 13.635 34.842 212 0 212 1.540 660 2.200 257 109 366 1.307 

Van wie: 

Kelners (5131) 
16.949 21.318 38.267 0 0 0 5 4 9 1 3 4 364 

Van wie: 

Huishoudelijk 

en schoonmaak-

personeel in 
kantoren, hotels 

en dergelijke 

accommodaties 

(5151) 

387 238 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 
huishoudens 

1.037 699 1.736 0 0 0 5 4 8 0 0 0 6 
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Land Jaar 

Specifieke 
beroepen 

Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-

onderdanen van andere lidstaten 
Tewerkstelling van onderdanen 

van derde landen 

Aantal 
verblijfsvergunning
en uitgereikt aan 
onderdanen van 

derde landen voor 
specifieke beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vr. Tot. 
(5152) 

IE 2014 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

Nvt Nvt 91.800 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Koks 

(5120) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 

Kelners (5131) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 

Huishoudelijk 
en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 

en dergelijke 

accommodaties 

(5151) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 
Huismeesters in 

particuliere 

huishoudens 

(5152) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

LV 
 

2014 
 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

7.6  30.4  37.9  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 106  8  114  1.457  

Van wie: Koks 

(5120) 
(2.1)  9.7  11.7  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 104  8  112  813  

Van wie: 

Kelners (5131) 
Nvt Nvt 2.7  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 2  0  2  189  

Van wie: 
Huishoudelijk 

en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 

en dergelijke 

accommodaties 
(5151) 

(2.0)  5.8 7.7 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  0  0  116  

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 

huishoudens 

(5152) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  0  0  4  

LT 2014 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

473 2.688 3.161 Nvt Nvt Nvt 145 20 165 Nvt Nvt Nvt 194 

Van wie: Koks 

(5120) 
153 1.766 1.919 0 1 1 145 17 162 Nvt Nvt Nvt 122 

Van wie: 
Kelners (5131) 

79 358 437 1 1 2 Nvt 1 1 Nvt Nvt Nvt 23 

Van wie: 

Huishoudelijk 
84 24 108 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 30 
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Land Jaar 

Specifieke 
beroepen 

Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-

onderdanen van andere lidstaten 
Tewerkstelling van onderdanen 

van derde landen 

Aantal 
verblijfsvergunning
en uitgereikt aan 
onderdanen van 

derde landen voor 
specifieke beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vr. Tot. 
en schoonmaak-
personeel in 

kantoren, hotels 

en dergelijke 

accommodaties 

(5151) 

Van wie: 

Huismeesters in 
particuliere 

huishoudens 

(5152) 

3 2 5 Nvt Nvt Nvt Nvt 2 2 Nvt Nvt Nvt 27 

LU 
 

2014 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

51  16  67  Nvt  

Van wie: Koks 

(5120) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 

Kelners (5131) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 46  6  52  Nvt 

Van wie: 
Huishoudelijk 

en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 

en dergelijke 

accommodatie 
(5151) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 5  6  11  Nvt 

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 

huishoudens 

(5152) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

0  4  4  

Nvt 

MT 2014 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Koks 

(5120) 
606  159  765  111  27  138  26  16  42  

Nvt Nvt Nvt 
90  

Van wie: 
Kelners (5131) 

3.035  2.786  5.821  574  783  1.357  21  11  32  
Nvt Nvt Nvt 

689  

Van wie: 

Huishoudelijk 

en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 

en dergelijke 
accommodaties 

(5151) 

19  76  95  5  20  25  4  3  7  

Nvt Nvt Nvt 

Nvt 

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 

huishoudens 

(5152) 

160  394  554  7  35  42  20  49  69  

Nvt Nvt Nvt 

30  
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Land Jaar 

Specifieke 
beroepen 

Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-

onderdanen van andere lidstaten 
Tewerkstelling van onderdanen 

van derde landen 

Aantal 
verblijfsvergunning
en uitgereikt aan 
onderdanen van 

derde landen voor 
specifieke beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vr. Tot. 

NL 2014 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

152.000 244.000 396.000 3.000 5.000 8.000 7.000 8.000 15.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Koks 
(5120) 

44.000 12.000 56.000 Nvt 2.000 Nvt 3.000 Nvt 5.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 

Kelners (5131) 
41.000 112.000 150.000 2.000 Nvt 4.000 3.000 4.000 7.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 

Huishoudelijk 

en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 
en dergelijke 

accommodaties 

(5151) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 
huishoudens 

(5152) 

152.000 244.000 396.000 3.000 5.000 8.000 7.000 8.000 15.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

PL 2014 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

Nvt Nvt 197.285 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1.811 679 

Van wie: Koks 

(5120) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1.538 Nvt  

Van wie: 

Kelners (5131) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 25 Nvt 

Van wie: 

Huishoudelijk 

en schoonmaak-
personeel in 

kantoren, hotels 

en dergelijke 

accommodaties 

(5151) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 4 Nvt 

Van wie: 

Huismeesters in 
particuliere 

huishoudens 

(5152) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 8 Nvt 

PT 2014 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

2.224 5.712 7.936 23 69 92 102 309 411 

   5.725 

Van wie: Koks 

(5120) 
511 1.338 1.849 8 18 26 45 86 131 

   
1.617 

Van wie: 

Kelners (5131) 
1.133 1.845 2.978 11 32 43 51 99 150 

   
2.135 

Van wie: 

Huishoudelijk 
en schoonmaak-

24 340 364 0 5 5 1 34 35 
   

189 
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Land Jaar 

Specifieke 
beroepen 

Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-

onderdanen van andere lidstaten 
Tewerkstelling van onderdanen 

van derde landen 

Aantal 
verblijfsvergunning
en uitgereikt aan 
onderdanen van 

derde landen voor 
specifieke beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vr. Tot. 
personeel in 
kantoren, hotels 

en dergelijke 

accommodaties 

(5151) 

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 
huishoudens 

(5152) 

- 17 17 0 1 1 0 1 1 

   

26 

SK 
 

  
2014 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

34.412 41.462 75.874 69 62 131 283 195 482 Nvt Nvt Nvt 588 

Van wie: Koks 

(5120) 
9.132 17.527 26.659 37 10 47 243 49 295 Nvt Nvt Nvt 263 

Van wie: 

Kelners (5131) 
6.964 10.958 17.922 13 16 29 9 13 22 Nvt Nvt Nvt 217 

Van wie: 

Huishoudelijk 
en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 

en dergelijke 

accommodaties 

(5151) 

2.230 5.071 7.301 1 1 2 1 2 3 Nvt Nvt Nvt 11 

Van wie: 
Huismeesters in 

particuliere 

huishoudens 

(5152) 

12 361 373 0 0 0 0 0 0 Nvt Nvt Nvt 0 

SI 2014 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

14.413 22.752 37.165 217 324 541 813 722 1.535 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Koks 

(5120) 
3.889 5.429 9.318 91 57 148 460 171 631 Nvt Nvt 258 Nvt 

Van wie: 

Kelners (5131) 
4.628 8.944 13.572 88 162 250 218 270 488 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 
Huishoudelijk 

en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 

en dergelijke 

accommodaties 
(5151) 

525 533 1.058 3 7 10 10 9 19 Nvt Nvt 78 Nvt 

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 

huishoudens 

(5152) 

17 195 212 8 0 8 1 14 15 Nvt Nvt Nvt Nvt 

SE 2014 
voor 

Medewerkers 
persoonlijke 

11014 20064 31078 10125 19638 29763 889 426 1315 
Nvt Nvt Nvt Nvt 
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Land Jaar 

Specifieke 
beroepen 

Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-

onderdanen van andere lidstaten 
Tewerkstelling van onderdanen 

van derde landen 

Aantal 
verblijfsvergunning
en uitgereikt aan 
onderdanen van 

derde landen voor 
specifieke beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vr. Tot. 

onder-
danen 

van 

derde 

landen 

en 2013 
voor EU-

onder-

danen  

dienst-
verlening (51) 
Van wie: Koks 
(5120) 

2980 1961 4941 2355 1805 4160 625 156 781 
Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 

Kelners (5131) 
1261 778 2039 1249 767 2016 12 11 23 

Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 

Huishoudelijk 

en schoonmaak-

personeel in 

kantoren, hotels 
en dergelijke 

accommodaties 

(5151) 

3883 12507 16390 3768 12433 16201 115 74 189 

Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 

huishoudens 
(5152) 

89 246 335 17 146 163 72 100 172 

Nvt Nvt Nvt Nvt 

UK 2014 

Medewerkers 
persoonlijke 
dienst-
verlening (51) 

428.000 784.000 1.212.000 45.000 71.000 115.000 31.000 24.000 55.000 86 1 87 43.145*** 

Van wie: Koks 

(5120) 
27.000 59.000 86.000 Nvt Nvt 7.000 6.000 Nvt 9.000 0 0 0 1.854 

Van wie: 

Kelners (5131) 
70.000 177.000 247.000 8.000 26.000 34.000 11.000 8.000 19.000 21 0 21 11.128 

Van wie: 

Huishoudelijk 

en schoonmaak-

personeel in 
kantoren, hotels 

en dergelijke 

accommodaties 

(5151) 

18.000 50.000 68.000 Nvt 10.000 13.000 Nvt Nvt Nvt 0 0 0 1.754 

Van wie: 

Huismeesters in 

particuliere 
huishoudens 

(5152) 

Nvt 37.000 40.000 Nvt 7.000 9.000 Nvt Nvt Nvt 0 0 0 1.714 

 

Opmerkingen 

AT: De tewerkstellingsstatistieken zijn het jaargemiddelde van 2013. De getallen worden afgerond naar het dichtstbijzijnde honderdtal. Getallen kleiner dan 500 kunnen niet met voldoende zekerheid als 

verschillend van nul worden beschouwd.  

Er zijn geen gegevens beschikbaar over uitgereikte verblijfsvergunningen per beroepsgroep. In plaats daarvan wordt het aantal positieve certificaten verstrekt door de Openbare Dienst voor Arbeidsvoorziening van 

Oostenrijk vermeld. Niet-ingevulde vacatures zijn het jaargemiddelde van 2013 

BE: Voor België kunnen we enkel ISCO 3 (drie cijfers) verstrekken. De beschikbare statistieken gaan niet verder. In verband met Huishoudelijke hulpen en schoonmakers (91), hebben we de Beroepen ‘Schoonmaken en 
huishouden in kantoren, hotels en dergelijke accommodatie (5151)’ en ‘Huismeesters in particuliere huishoudens (5152)’ niet ingevuld. De ISCO code 5 verwijst niet naar het ongeschoold beroep ‘schoonmaken’ dat we 

terugvinden in de Belgische statistieken. In België bestaan er inderdaad statistieken voor ‘Huishoudelijke hulpen en schoonmakers’ (91) en ‘Schoonmakers van huizen, hotels en kantoren’ (911) (in de tabel hierboven 

toegevoegd in het rood). In België zijn onderdanen van derde landen predominant tewerkgesteld in de ISCO codes 7 tot 9 (en in het bijzonder in de beroepen onder 9, namelijk ongeschoolde beroepen).  

CZ: Totale tewerkstelling: Getallen met betrekking tot Medewerkers persoonlijke dienstverlening bevatten ook de cijfers met betrekking tot Verzorgend personeel. De getallen in de tabel bevatten de tewerkstelling 

binnen de beroepsgroep “5” in plaats van “51”, “5120”, “5131”, “5151” en “5152”.  

DE: Aantal werknemers onderworpen aan de bijdragen voor de sociale zekerheid. Gegevensbron: Federaal Tewerkstellingsagentschap. 

EE: () : van wie personen met onbepaald staatsburgerschap. 
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LV: ( ) : De gegevens zijn gebaseerd op een klein aantal antwoorden van respondenten. … : De gegevens zijn niet beschikbaar of zijn te onbetrouwbaar voor presentatie. 

      PT: Het Instituut voor Tewerkstelling en Professionele Opleiding (IEFP. I.P.) beschikt niet over statistieken inzake tewerkstelling en verstrekt als zodanig informatie over stageplaatsen in 2014.  
SK: De totale tewerkstellingsstatistieken zijn ramingen. Medewerkers persoonlijke dienstverlening: Totale tewerkstelling van onderdanen van derde landen = 482 personen, met inbegrip van 4 personen van wie het 

geslacht niet geïdentificeerd is. Van wie: koks: Totale tewerkstelling van onderdanen van derde landen = 295 personen, met inbegrip van 3 personen van wie het geslacht niet geïdentificeerd is.  

UK: Het onderdeel Medewerkers persoonlijke dienstverlening (51) omvat volgende SOC2010 codes: 5435, 6139, 6148, 6214, 6215, 6219, 6221, 6222, 6231, 6232, 6240, 8215, 9236, 9273 en 9274. Het onderdeel 

Koks (5120) omvat volgende SOC2010 code: 5435. Het onderdeel Kelners (5131) omvat volgende SOC2010 code: 9273. Het onderdeel Huishoudelijk en schoonmaakpersoneel in kantoren, hotels en dergelijke 

accommodatie (5151) omvat volgende SOC2010 code: 6240. Het onderdeel Huismeesters in particuliere huishoudens (5152) omvat SOC2010 code: 6231. 
 

Tabel A3.4 Geschoolde landbouwers, bosbouwers en vissers 

Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van 
EU-onderdanen 

van andere 
lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal 

AT 2013 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
115.300 82.400 197.700 1.600 1.400 3.000 1.700 800 2.500 1 0 1 138 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 

44.200 26.100 70.300 800 500 1.200 1.700 700 2.400 

0 0 0 0 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 
bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

1 0 1 61 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
36.100 30.900 67.000 400 500 800 0 0 0 0 0 0 3 

BE 2013 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
55.163 10.812 65.975 969 259 1.228 987 80 1.067 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 659 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

HR 2014 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
677 358 1.035 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 34 Nvt Nvt 34 Nvt 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
71 79 150 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 15 Nvt Nvt 15 Nvt 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 
bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

224 186 410 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt  Nvt Nvt  Nvt 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
9 14 23 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 19 Nvt Nvt 19 Nvt 

CZ 
 

2011 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
42.800 23.600 66.400 474 351 825 406 454 860 Nvt Nvt Nvt 175 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
Nvt Nvt Nvt 69 108 177 62 125 187 Nvt Nvt Nvt 14 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

Nvt Nvt Nvt 111 123 234 38 49 87 Nvt Nvt Nvt 43 
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Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van 
EU-onderdanen 

van andere 
lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal 

kasgroenten en dergelijke 
(6113) 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
Nvt Nvt Nvt 130 70 200 164 177 341 Nvt Nvt Nvt 61 

DE 

30 Juni 2014 
(voor het aantal 

niet-ingevulde 

vacatures:  
jaargemiddelde 

2014) 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
168.637 40.486 209.123 7.188 1.059 8.247 4.048 380 4.428 Nvt Nvt Nvt 3.725 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
2.117 1.128 3.245 338 119 457 66 23 89 Nvt Nvt Nvt 32 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

104.800 24.980 129.780 4.958 614 5.572 3.634 255 3.889 Nvt Nvt Nvt 2.548 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
9.529 7.875 17.404 419 112 531 49 34 83 Nvt Nvt Nvt 311 

EE 

2011,  behalve 

voor n° verblijfs-

vergunningen en 

n° niet-ingevulde 
vacatures: 2014  

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
5.599 3.455 9.054 25 6 31 

222  

(115) 

105  

(69) 

327  

(184) 
0 0 0 473 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
635 190 825 2 1 3 

4  

(3) 

9  

(5) 

13  

(8) 
0 0 0 0 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 
(6113) 

195 382 577 4 1 5 
8  

(4) 

11  

(6) 

19  

(10) 
0 0 0 91 

Van wie: Melkveehouders en 
andere veetelers (6121) 

911 2.223 3.134 6 3 9 
25  

(22) 
75  

(51) 
100  
(73) 

0 0 0 203 

FI 2012 & 201471 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
45.686 22.700 68.386 Nvt Nvt Nvt 640 451 1.091 576 420 996 Nvt 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
8.810 2.447 11.257 65 44 109 45 31 76 10 13 23 9 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

3.786 3.375 7.161 118 166 284 275 267 542 385 309 694 9.463 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
11.124 7.981 19.105 295 283 578 174 93 267 5 1 6 431 

FR 
 

2012 & 2014 voor 

aantal niet-ingevulde 

vacatures 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
151.886 72.693 224.580 6.323 4.847 11.170 10.731 4.626 15.357 Nvt Nvt Nvt 2.108 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1.038 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 623 

                                       
71 2014: verblijfsvergunningen en niet-ingevulde vacatures; 2012: totale tewerkstelling, tewerkstelling van EU-onderdanen van andere lidstaten en tewerkstelling van onderdanen van derde landen 
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Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van 
EU-onderdanen 

van andere 
lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal 

kasgroenten en dergelijke 
(6113) 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 424 

EL 2014 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Vissers  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1.506  

Van wie: Houtverleggers  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 2  

Van wie: Slachters Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 3  

Van wie: Inwinners van het 

sperma van pelsdieren 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1  

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 7.644  

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1  

Van wie: Imkers  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 2  

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 291  

HU  

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
70.937 26.802 97.739 102 23 125 53 7 60 28 0 28 3.185 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
13.307 5.345 18.653 0 23 23 41 0 41 22 0 22 1.970 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

12.764 9.083 21.847 20 0 20 0 0 0 0 0 0 1.190 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
10.093 3.527 13.620 0 0 0 9 0 9 4 0 4 288 

IE 2014 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
Nvt Nvt 93.100 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 
bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

LV 2014 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
19.3  10.9  30.1  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1  0  1  463  

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
Nvt Nvt (1.9)  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  0  0  4  

Van wie: Tuiniers en kwekers Nvt Nvt (1.6)  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  0  0  33  
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Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van 
EU-onderdanen 

van andere 
lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal 

van bomen, struiken, 
bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
2.1  2.2  4.3  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1  0  1  85  

LT 2014 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
701 699 1400 0 1 1 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
3 2 5 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

98 346 444 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
29 29 58 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 14 

LU 
 

2014 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  0  0  Nvt  

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  0  0  Nvt 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 
bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  0  0  Nvt 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  0  0  Nvt 

MT 2014 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
193  34  227  0  0  0  1  0  1  Nvt Nvt Nvt 2  

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

302  17  319  4  1  5  6  0  6  Nvt Nvt Nvt 20  

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
182  23  205  0  1  1  0  0  0  Nvt Nvt Nvt Nvt  

NL 2014 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
124.000 28.000 152.000 Nvt Nvt 2.000 2.000 Nvt 3.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 
bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

64.000 11.000 75.000 Nvt Nvt Nvt 2.000 Nvt 2.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
34.000 11.000 45.000 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 
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Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van 
EU-onderdanen 

van andere 
lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal 

PL 2014 

Geschoolde landbouwers, 
bosbouwers en vissers (6) 

Nvt Nvt 25.763 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 417 54 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 166 Nvt 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 113 Nvt 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 55 Nvt 

PT 2014 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
2.363 1.267 3.630 69 75 144 82 34 116 

   2.343 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
30 10 40 0 0 0 0 0 0 

   
8 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

333 150 483 7 3 10 25 6 31 

   

394 

Van wie: Melkveehouders en 
andere veetelers (6121) 

28 10 38 1 1 2 3 0 3 
   

22 

SE 2014 voor 

onderdanen 
van derde 

landen en 

2013 voor 

EU-

onderdanen 

Geschoolde landbouwers, 
bosbouwers en vissers (6) 

2658 701 3359 1728 571 2299 930 130 1060 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Akkerbouwers en 
groentetelers (6111) 

126 77 203 30 26 56 96 51 147 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

1026 310 1336 962 291 1253 64 19 83 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
3 0 3 nvt nvt nvt 3 0 3 Nvt Nvt Nvt Nvt 

SK 
 
 

2014 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
9.781 5.534 15.315 38 12 50 36 39 75 Nvt Nvt Nvt 28 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
813 412 1.225 8 3 11 14 2 16 Nvt Nvt Nvt 1 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

725 405 1.130 1 0 1 0 0 0 Nvt Nvt Nvt 0 

Van wie: Melkveehouders en 
andere veetelers (6121) 

5.275 2.692 7.967 6 0 6 1 0 1 Nvt Nvt Nvt 12 

SI 2014 

Geschoolde landbouwers, 
bosbouwers en vissers (6) 

24.444 8.040 32.484 43 10 53 202 13 215 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Akkerbouwers en 
groentetelers (6111) 

1.833 544 2.377 0 1 1 4 1 5 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

813 708 1.521 4 2 6 14 2 16 Nvt Nvt Nvt Nvt 
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Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van 
EU-onderdanen 

van andere 
lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal 
niet-

ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal Man Vr. Totaal 

kasgroenten en dergelijke 
(6113) 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
5.360 1.486 6.846 1 0 1 13 2 15 Nvt Nvt Nvt Nvt 

UK 2014 

Geschoolde landbouwers, 

bosbouwers en vissers (6) 
395.000 75.000 470.000 15.000 Nvt 19.000 Nvt Nvt Nvt 9 1 10 6.252 

Van wie: Akkerbouwers en 

groentetelers (6111) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Tuiniers en kwekers 

van bomen, struiken, 

bloemen, zaden en 

kasgroenten en dergelijke 

(6113) 

165.000 30.000 195.000 6.000 Nvt 8.000 Nvt Nvt Nvt 0 0 0 1.904 

Van wie: Melkveehouders en 

andere veetelers (6121) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

De tabel bevat geen informatie voor BG, CY, RO en NO aangezien deze landen geen nationale rapporten hebben ingediend en enkel gegevens van lidstaten die statistieken hebben verstrekt in hun 

nationale rapporten verwerkt zijn.  

Opmerkingen 

AT: De tewerkstellingsstatistieken zijn het jaargemiddelde van 2013. De getallen worden afgerond naar het dichtstbijzijnde honderdtal. Getallen kleiner dan 500 kunnen niet met voldoende zekerheid als verschillend van 

nul worden beschouwd. Er zijn geen gegevens beschikbaar over uitgereikte verblijfsvergunningen per beroepsgroep. In plaats daarvan wordt het aantal positieve certificaten verstrekt door de Openbare Dienst voor 

Arbeidsvoorziening van Oostenrijk vermeld. Niet-ingevulde vacatures zijn het jaargemiddelde van 2013. 

BE: Voor België kunnen we enkel ISCO 3 (drie cijfers) verstrekken. De beschikbare statistieken gaan niet verder. 
DE: Aantal werknemers onderworpen aan de bijdragen voor de sociale zekerheid. Gegevensbron: Federaal Tewerkstellingsagentschap. 

HR: Beroep: oculeerders in Geschoolde landbouwers, bosbouwers en vissers (6) en beroep: herders in Melkveehouders en andere veetelers (6121). 

EE: () : van wie personen met onbepaald staatsburgerschap. 

IT: Niets in het rapport. 

LV: ( ) : De gegevens zijn gebaseerd op een klein aantal antwoorden van respondenten. … : De gegevens zijn niet beschikbaar of zijn te onbetrouwbaar voor presentatie. 

PT: Het Instituut voor Tewerkstelling en Professionele Opleiding (IEFP. I.P.) beschikt niet over statistieken inzake tewerkstelling en verstrekt als zodanig informatie over stageplaatsen in 2014. 

SK: De totale tewerkstellingsstatistieken zijn ramingen.  

UK: Het onderdeel Geschoolde landbouwers, bosbouwers en vissers (6) omvat volgende SOC2010 codes: 5111, 5112, 5113, 5114, 5119, 8223, 9111, 9112 en 9119. Het onderdeel Akkerbouwers en groentetelers (6111) omvat 

volgende SOC2010 codes: Het onderdeel Tuiniers en kwekers van bomen, struiken, bloemen, zaden en kasgroenten en dergelijke (6113) omvat volgende SOC2010 codes: 5112, 5113 en 5114. Het onderdeel Melkveehouders 

en andere veetelers (6121) omvat volgende SOC2010 code: 5111. 
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Tabel A3.5 Specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT)    

Land Jaar Specifieke beroepen 

Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-
onderdanen van andere 

lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van 

derde landen 

Aantal 
verblijfsvergunning
en uitgereikt aan 
onderdanen van 

derde landen voor 
specifieke 
beroepen 

Aantal niet-
ingevulde 
vacatures 

Man Vr. Totaal Man 
Vrou

w 
Tot. Man 

Vrou
w 

Tot. Man Vr. Tot. 

AT 2013 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

63.100 7.400 70.400 3.600 400 4.000 1.700 200 1.800 77 19 96 384 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
46.000 5.700 51.700 2.500 300 2.800 1.300 200 1.500 72 18 90 356 

Van wie: Databank- en 
netwerkspecialisten (252) 

17.100 1.600 18.700 1.100 100 1.200 400 0 400 5 1 6 28 

BE 2013 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

77.521 12.303 89.824 5.516 1.668 7.184 1.476 0 1.476 Nvt Nvt Nvt 7.511 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
59.897 9.516 69.413 3.931 1.249 5.180 1.368 0 1.368 Nvt Nvt Nvt 6.358 

Van wie: Databank- en 

netwerkspecialisten (252) 
17.624 2.787 20.411 1.585 419 2.004 108 0 108 Nvt Nvt Nvt 1.153 

HR 2014 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

352 145 497 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
333 140 473 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Databank- en 
netwerkspecialisten (252) 

19 5 24 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

CZ 2011 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

Nvt Nvt Nvt 3.762 789 4.551 1.248 326 1.574 Nvt Nvt Nvt 882 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
Nvt Nvt Nvt 2.817 571 3.388 1.001 249 1.250 Nvt Nvt Nvt 734 

Van wie: Databank- en 

netwerkspecialisten (252) 
Nvt Nvt Nvt 931 213 1.144 247 75 322 Nvt Nvt Nvt 112 

DE 

30 Juni 2014 
(voor het 

aantal niet-

ingevulde 
vacatures:  

jaargemid-

delde 

2014) 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

366.670 67.066 433.736 12.681 3.078 15.759 12.799 3.526 16.325 Nvt Nvt Nvt 7.905 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
295.659 57.435 353.094 10.895 2.748 13.643 11.612 3.228 14.840 Nvt Nvt Nvt 6.790 

Van wie: Databank- en 

netwerkspecialisten (252) 
71.011 9.631 80.642 1.786 330 2.116 1.187 298 1.485 Nvt Nvt Nvt 1.115 

EE 
 

2011,  behalve 

voor n° 
verblijfs-

vergunning

en en n° 

niet-
ingevulde 

vacatures: 

2014 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

5.724 1.707 7.431 106 7 113 
494  

(243) 

79  

(19) 

573  

(262) 
95 12 107 143 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
3.994 1095 5.089 90 5 95 

409  

(203) 

55  

(12) 

464  

(215) 
40 4 44 103 

Van wie: Databank- en 

netwerkspecialisten (252) 
1.614 557 2.171 16 1 17 

83  

(39) 

22  

(6) 

105  

(45) 
38 2 40 40 
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Land Jaar Specifieke beroepen 

Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-
onderdanen van andere 

lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van 

derde landen 

Aantal 
verblijfsvergunning
en uitgereikt aan 
onderdanen van 

derde landen voor 
specifieke 
beroepen 

Aantal niet-
ingevulde 
vacatures 

Man Vr. Totaal Man 
Vrou

w 
Tot. Man 

Vrou
w 

Tot. Man Vr. Tot. 

FI 
2012 & 

201472 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

29314 8902 38216 639 81 720 624 152 776 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
25030 7827 32857 580 75 655 577 144 721 Nvt Nvt Nvt 4786 

Van wie: Databank- en 
netwerkspecialisten (252) 

4284 1075 5359 59 6 65 47 8 55 Nvt Nvt Nvt 1197 

FR 
 

2012 & 2014 
voor aantal 

niet-ingevulde 

vacatures 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

309.855 85.160 395.015 11.481 950 12.431 21.508 13.073 34.581 Nvt Nvt Nvt 3.957 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 242 

Van wie: Databank- en 

netwerkspecialisten (252) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 2.215 

HU 2014 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

42.559 5.779 48.338 1.054 266 1.320 271 49 320 119 25 144 310 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
28.812 5.281 34.092 788 266 1.054 229 32 261 94 21 115 222 

Van wie: Databank- en 

netwerkspecialisten (252) 
13.747 499 14.246 266 0 266 44 15 59 25 4 29 88 

IE 2014 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

Nvt Nvt 43.400 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Databank- en 

netwerkspecialisten (252) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

LV 
 

2014 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

7.7  2.9  20.5  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 102  22  124  194  

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
Nvt Nvt 5.2  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 72  11  83  116  

Van wie: Databank- en 
netwerkspecialisten (252) 

3.7  (1.6)  5.3  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 30  11  41  78  

LT 
 

2014 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

82 29 11 Nvt Nvt Nvt 19 5 24 Nvt Nvt Nvt 10 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
47 3 50 Nvt Nvt Nvt 17 5 22 Nvt Nvt Nvt 4 

Van wie: Databank- en 

netwerkspecialisten (252) 
35 26 61 Nvt Nvt Nvt 2 Nvt 2 Nvt Nvt Nvt 31 

LU 2014 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 54  10  64  Nvt 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 27  3  30  Nvt 

                                       
72 2014: verblijfsvergunningen en niet-ingevulde vacatures; 2012: totale tewerkstelling, tewerkstelling van EU-onderdanen van andere lidstaten en tewerkstelling van onderdanen van derde landen 
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Land Jaar Specifieke beroepen 

Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-
onderdanen van andere 

lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van 

derde landen 

Aantal 
verblijfsvergunning
en uitgereikt aan 
onderdanen van 

derde landen voor 
specifieke 
beroepen 

Aantal niet-
ingevulde 
vacatures 

Man Vr. Totaal Man 
Vrou

w 
Tot. Man 

Vrou
w 

Tot. Man Vr. Tot. 

Van wie: Databank- en 
netwerkspecialisten (252) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 27  7  34  Nvt 

MT 2014 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Software en applicatie-
ontwikkelaars en analisten (251) 

1.227  218  1.445  231  27  258  66  13  79  Nvt Nvt Nvt 107  

Van wie: Databank- en 

netwerkspecialisten (252) 
819  164  983  120  31  151  30  4  34  Nvt Nvt Nvt 275  

NL 
  

2014 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

219.000 28.000 248.000 6.000 2.000 7.000 5.000 Nvt 7.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
16.000 18.000 178.000 5.000 Nvt 6.000 3.000 Nvt 4.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Databank- en 

netwerkspecialisten (252) 
50.000 9.000 59.000 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

PL 2014 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

Nvt Nvt 101.474 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 417 1.452 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 92 Nvt 

Van wie: Databank- en 

netwerkspecialisten (252) 
Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 102 Nvt 

PT 2014 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

616 135 751 3 2 5 5 3 8 
   

368 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
506 121 627 3 2 5 4 3 7 

   
20 

Van wie: Databank- en 
netwerkspecialisten (252) 

91 10 101 0 0 0 1 0 1 
   

55 

SK 2014 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

22.476 4.907 27.383 122 26 148 110 22 134 Nvt Nvt Nvt 42 

Van wie: Software en applicatie-
ontwikkelaars en analisten (251) 

14.204 3.338 17.542 90 21 111 85 15 102 Nvt Nvt Nvt 32 

Van wie: Databank- en 

netwerkspecialisten (252) 
8.272 1.569 9.841 32 5 37 25 7 32 Nvt Nvt Nvt 10 

SI 2014 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

9.592 1.911 11.503 110 22 132 98 30 128 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
8.132 1.335 9.467 93 16 109 84 25 109 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Databank- en 

netwerkspecialisten (252) 
1.460 576 2.036 17 6 23 14 5 19 Nvt Nvt Nvt Nvt 

SE 2014 voor 

onderdanen 

van derde 

landen en 

2013 voor EU-
onderdanen 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

7018 2322 9340 6465 2226 8691 553 96 649 
Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Software en applicatie-

ontwikkelaars en analisten (251) 
169 26 195 nvt nvt nvt 169 26 195 

Nvt Nvt Nvt Nvt 

Van wie: Databank- en 

netwerkspecialisten (252) 
257 48 305 nvt nvt nvt 257 48 305 

Nvt Nvt Nvt Nvt 

UK 
 

2014 

Specialisten op het gebied van 
ICT (25) 

893.000 185.000 1.078.000 43.000 14.000 57.000 66.000 14.000 81.000 28.816 5.398 34.214 23.300 

Van wie: Software en applicatie-
ontwikkelaars en analisten (251) 

714.000 137.000 851.000 40.000 12.000 51.000 58.000 11.000 69.000 28.688 5.387 34.075 14.741 
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Land Jaar Specifieke beroepen 

Totale tewerkstelling 
Tewerkstelling van EU-
onderdanen van andere 

lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van 

derde landen 

Aantal 
verblijfsvergunning
en uitgereikt aan 
onderdanen van 

derde landen voor 
specifieke 
beroepen 

Aantal niet-
ingevulde 
vacatures 

Man Vr. Totaal Man 
Vrou

w 
Tot. Man 

Vrou
w 

Tot. Man Vr. Tot. 

Van wie: Databank- en 
netwerkspecialisten (252) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

De tabel bevat geen informatie voor BG, RO en NO aangezien deze landen geen nationale rapporten hebben ingediend en enkel gegevens van lidstaten die statistieken hebben verstrekt in hun nationale 

rapporten verwerkt zijn.  

Opmerkingen 

AT: De tewerkstellingsstatistieken zijn het jaargemiddelde van 2013. De getallen worden afgerond naar het dichtstbijzijnde honderdtal. Getallen kleiner dan 500 kunnen niet met voldoende zekerheid als verschillend 

van nul worden beschouwd. Er zijn geen gegevens beschikbaar over uitgereikte verblijfsvergunningen per beroepsgroep. In plaats daarvan wordt het aantal positieve certificaten verstrekt door de Openbare Dienst voor 

Arbeidsvoorziening van Oostenrijk vermeld. Niet-ingevulde vacatures zijn het jaargemiddelde van 2013. 

BE: Voor België kunnen we enkel ISCO 3 (drie cijfers) verstrekken. De beschikbare statistieken gaan niet verder. 

DE: Aantal werknemers onderworpen aan de bijdragen voor de sociale zekerheid. Gegevensbron: Federaal Tewerkstellingsagentschap. 

EE: () : van wie personen met onbepaald staatsburgerschap. 

IT: Niets in het rapport.  

LV: ( ) : De gegevens zijn gebaseerd op een klein aantal antwoorden van respondenten. … : De gegevens zijn niet beschikbaar of zijn te onbetrouwbaar voor presentatie. 

LU: Het onderdeel Software en applicatie-ontwikkelaars en analisten (251) bevat 1 vrouw en 15 mannen die een verblijfsvergunning ‘Blauwe kaart’ hebben gekregen. Bron: Directoraat Immigratie. 2015. Het onderdeel 
Databank- en netwerkspecialisten (252) omvat 2 vrouwen en 10 mannen die een verblijfsvergunning ‘Blauwe kaart’ hebben gekregen. Bron: Directoraat Immigratie. 2015. 

PT: Het Instituut voor Tewerkstelling en Professionele Opleiding (IEFP. I.P.) beschikt niet over statistieken inzake tewerkstelling en verstrekt als zodanig informatie over stageplaatsen in 2014.  

SK: De totale tewerkstellingsstatistieken zijn ramingen. Specialisten op het gebied van ICT: Totale tewerkstelling van onderdanen van derde landen = 134 personen, met inbegrip van 2 personen van wie het geslacht 

niet geïdentificeerd is. Van wie: Software en applicatie-ontwikkelaars en analisten : Totale tewerkstelling van onderdanen van derde landen = 102 personen, met inbegrip van 2 personen van die het geslacht niet 

geïdentificeerd is.  

UK: Het onderdeel Specialisten op het gebied van ICT (25) omvat de volgende SOC2010 codes: 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2139, 3131, 3132 en 5245. Het onderdeel Software en applicatie-ontwikkelaars en 

analisten (251) omvat de volgende SOC2010 codes: 2133, 2134, 2135, 2136, 2137 en 2139.  

 

 
 

Tabel A3.6 Onderwijsdeskundigen 

Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van EU-
onderdanen van 
andere lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal niet-
ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

AT 2013 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

58.200 142.700 200.900 2.300 7.500 9.800 2.100 2.700 4.900 18 23 41 188 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

33.000 5.100 38.100 2.300 800 3.100 500 0 500 39 15 54 161 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

18.900 14.500 33.400 1.400 2.100 3.500 200 100 300 18 14 32 55 

Accountants en 
boekhoudkundig 

31.500 19.300 50.800 1.000 1.400 2.400 600 0 600 6 5 11 16 
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Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van EU-
onderdanen van 
andere lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal niet-
ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

kaderpersoneel 
(2411) 

BE 2013 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

86.135 213.138 199.273 3.740 5.777 9.517 625 1.096 1.721 Nvt Nvt Nvt 15.014 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

35.896 6.301 42.197 3.686 1.325 5.011 839 374 1.213 Nvt Nvt Nvt 9.862 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

27.808 16.992 44.800 2.127 2.178 4.305 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 10.502 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1.214 

HR 2014 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

1.921 11.480 13.401 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

1.185 1.033 2.218 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

1.011 1.119 2.130 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

9 27 36 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

CZ 
 

2011 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

Nvt Nvt Nvt 1.875 1.568 3.443 777 841 1.618 Nvt Nvt Nvt 538 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

Nvt Nvt Nvt 1.158 285 1.443 268 58 326 Nvt Nvt Nvt 489 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

Nvt Nvt Nvt 175 101 276 41 28 69 Nvt Nvt Nvt 52 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

Nvt Nvt Nvt 333 333 666 77 72 149 Nvt Nvt Nvt 102 

DE 

30 Juni 2014 (voor 

het aantal niet-

ingevulde 

vacatures:  
jaargemiddelde 

2014) 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

236.999 329.624 566.623 9.108 11.971 21.079 11.862 10.397 22.259 Nvt Nvt Nvt 2.648 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

438.358 76.950 515.308 16.464 3.842 20.306 15.040 11.938 3.102 Nvt Nvt Nvt 7.257 
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Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van EU-
onderdanen van 
andere lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal niet-
ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

74.326 63.805 138.131 3.407 2.767 6.174 3.534 2.062 1.472 Nvt Nvt Nvt 1.740 

  

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

65.494 51.470 116.964 1.598 1.632 3.230 912 1.368 2.280 Nvt Nvt Nvt 884 

EE 

2011,  behalve voor n° 

verblijfs-

vergunningen en 

n° niet-ingevulde 

vacatures: 2014 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

4.796 25.638 30.434 121 85 206 
272  

(89) 

1.503  

(564) 

1.775  

(653) 
32 18 50 702 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

3.379 1.461 4.840 26 8 34 
451  

(176) 

166  

(55) 

617  

(231) 
1 1 2 140 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

2.264 2.029 4.293 25 7 32 
143  

(57) 

89  

(44) 

232  

(101) 
0 0 0 80 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

842 9.791 10.633 10 13 23 
51  

(16) 

496  

(208) 

547  

(224) 
1 3 4 0 

FI 201473 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

37.212 91.158 128.370 1.124 975 2.099 889 701 1.590 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

37.422 7.091 44.513 411 91 502 326 94 420 Nvt Nvt Nvt 5.866 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

8.284 5.403 13.687 126 74 200 80 51 131 Nvt Nvt Nvt 764 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

4.839 9.149 13.988 48 48 96 41 58 99 Nvt Nvt Nvt 585 

FR 

2012 & 2014 voor 

het aantal niet-
ingevulde 

vacatures 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

124.811 414.933 539.745 2.529 6.587 9.116 3.039 4.265 7.304 Nvt Nvt Nvt 5.054 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1.156 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 

8.694 9.025 17.720 0 447 447 851 971 1.822 Nvt Nvt Nvt 1.543 

                                       
73  
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Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van EU-
onderdanen van 
andere lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal niet-
ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

Designers  (216) 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1.165 

EL  

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Andere Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 30 

HU 2014 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

45.993 160.765 206.758 64 468 532 16 44 60 0 21 21 357 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

38.341 9.263 47.604 295 0 295 383 37 420 114 21 135 4.050 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

17.199 7.995 25.194 0 133 133 18 0 18 11 0 11 84 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

5.303 8.725 14.028 383 0 383 26 0 26 8 0 8 31 

IE 2014 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

Nvt Nvt 89.900 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

Nvt Nvt 23.800 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

Nvt Nvt 12.300 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

LV 2014 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

6.000  35.400  41.400  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 22  36  58  380  

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

6.100  3.600  9.600  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 30  2  32  218  

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

Nvt Nvt 4.200 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0  0  0  29  

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

Nvt Nvt 3.000  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 6  5  11  11  
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Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van EU-
onderdanen van 
andere lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal niet-
ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

LT 2014 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

62 770 832 Nvt Nvt Nvt 9 6 15 Nvt Nvt Nvt 29 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

177 120 297 1 0 1 9 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 9 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

50 77 127 Nvt Nvt Nvt 2 2 4 Nvt Nvt Nvt 27 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

27 422 449 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

LU 
 

2014 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 6  15  21  Nvt  

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 13  5  18  Nvt 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 1  0  1  Nvt 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 35  38  73  Nvt 

MT 2014 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

540  55  595  53  2  55  4  1  5  Nvt Nvt Nvt 26  

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

836  240  1076  93  33  126  31  6  37  Nvt Nvt Nvt 43  

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

1.384  1.154  2.538  70  55  125  43  51  94  Nvt Nvt Nvt 157  

NL 2014 

Teaching professionals 
(23) 

137.000 257.000 394.000 3.000 6.000 9.000 2.000 4.000 6.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Engineering Professionals 
(excluding Electro-
technology) (214) 

80.000 7.000 87.000 2.000 Nvt 3.000 2.000 Nvt 2.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Architects. Planners. 
Surveyors and 
Designers  (216) 

57.000 27.000 84.000 2.000 2.000 4.000 Nvt Nvt 2.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 
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Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van EU-
onderdanen van 
andere lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal niet-
ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

Accountants (2411) 57.000 24.000 81.000 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 2.000 Nvt Nvt Nvt Nvt 

PL 2014 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

Nvt Nvt 868.992 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 165 536 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 131 Nvt 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 31 Nvt 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 15 Nvt 

PT 2014 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

186 982 1168 0 1 1 1 2 3 
   

698 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

496 165 661 0 1 1 1 0 1 

   

412 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

330 388 718 4 1 5 0 1 1 

   

330 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

                  

   0 

SK 
 
 

2014 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

25.828 99.001 124.829 333 149 483 106 102 208 Nvt Nvt Nvt 79 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

24.078 5.948 30.026 273 26 300 85 11 97 Nvt Nvt Nvt 87 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

2.854 2.187 5.041 5 7 12 5 1 6 Nvt Nvt Nvt 5 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

3.976 21.325 25.301 54 40 96 32 31 63 Nvt Nvt Nvt 33 

SI 2014 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

8.519 37.658 46.177 122 147 269 42 76 118 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

10.189 2.575 12.764 110 10 120 72 19 91 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Architecten, Planologen, 2.492 2.295 4.787 32 16 48 19 6 25 Nvt Nvt Nvt Nvt 
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Land Jaar Specifieke beroepen 
Totale tewerkstelling 

Tewerkstelling van EU-
onderdanen van 
andere lidstaten 

Tewerkstelling van 
onderdanen van derde 

landen 

Aantal 
verblijfsvergunningen 

uitgereikt aan 
onderdanen van derde 
landen voor specifieke 

beroepen 

Aantal niet-
ingevulde 
vacatures 

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

Landmeters en 
Designers  (216) 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

672 3.527 4.199 5 11 16 5 6 11 Nvt Nvt Nvt Nvt 

SE 2014 voor 

onderdanen van 
derde landen en 

2013 voor EU-

onderdanen 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

6147 9662 15809 6056 9575 15631 91 87 178 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

1127 2023 3150 648 1920 2568 479 103 582 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

284 320 604 280 320 600 4 0 4 Nvt Nvt Nvt Nvt 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

470 1048 1518 463 1035 1498 7 13 20 Nvt Nvt Nvt Nvt 

UK 2014 

Onderwijsdeskundigen 
(23) 

453.000 983.000 1.436.000 16.000 38.000 53.000 14.000 30.000 43.000 1.131 1.062 2.193 20.566 

Ingenieurs (met 
uitzondering van 
elektrotechnisch 
ingenieurs) (214) 

416.000 45.000 461.000 20.000 7.000 27.000 18.000 Nvt 19.000 4.595 679 5.274 12.321 

Architecten, Planologen, 
Landmeters en 
Designers  (216) 

228.000 68.000 296.000 12.000 7.000 19.000 Nvt Nvt Nvt 369 234 603 6.116 

Accountants en 
boekhoudkundig 
kaderpersoneel 
(2411) 

131.000 97.000 229.000 Nvt Nvt 7.000 Nvt 6.000 12.000 1.372 1.157 2.529 2.339 

De tabel bevat geen informatie voor BG, CY, PT, RO en NO aangezien deze landen geen nationale rapporten hebben ingediend en enkel gegevens van lidstaten die statistieken hebben verstrekt in hun 

nationale rapporten verwerkt zijn. 

Opmerkingen 

AT: De tewerkstellingsstatistieken zijn het jaargemiddelde van 2013. De getallen worden afgerond naar het dichtstbijzijnde honderdtal. Getallen kleiner dan 500 kunnen niet met voldoende zekerheid als verschillend 

van nul worden beschouwd. Er zijn geen gegevens beschikbaar over uitgereikte verblijfsvergunningen per beroepsgroep. In plaats daarvan wordt het aantal positieve certificaten verstrekt door de Openbare Dienst voor 

Arbeidsvoorziening van Oostenrijk vermeld. Niet-ingevulde vacatures zijn het jaargemiddelde van 2013. 

BE: Voor België kunnen we enkel ISCO 3 (drie cijfers) verstrekken. De beschikbare statistieken gaan niet verder. 

DE: Aantal werknemers onderworpen aan de bijdragen voor de sociale zekerheid. Gegevensbron: Federaal Tewerkstellingsagentschap. 

EE: () : van wie personen met onbepaald staatsburgerschap. 

IT: Niets in het rapport. 

LV: ( ) : De gegevens zijn gebaseerd op een klein aantal antwoorden van respondenten. … : De gegevens zijn niet beschikbaar of zijn te onbetrouwbaar voor presentatie. 
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PT: Het Instituut voor Tewerkstelling en Professionele Opleiding (IEFP. I.P.) beschikt niet over statistieken inzake tewerkstelling en verstrekt als zodanig informatie over stageplaatsen in 2014. 

SK: De totale tewerkstellingsstatistieken zijn ramingen. Onderwijsdeskundigen: Totale tewerkstelling van EU-onderdanen uit andere lidstaten = 483 personen, met inbegrip van 1 persoon van wie het geslacht niet 

geïdentificeerd is. Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnisch ingenieurs): Totale tewerkstelling van EU-onderdanen uit andere lidstaten = 300 personen, met inbegrip van 1 persoon van wie het geslacht niet 

geïdentificeerd is. Accountants en boekhoudkundig kaderpersoneel: Totale tewerkstelling van EU-onderdanen uit andere lidstaten = 96 personen, met inbegrip van 2 personen van wie het geslacht niet geïdentificeerd 

is. 

UK: Het onderdeel Onderwijsdeskundigen (23) omvat volgende SOC2010 codes: 2311, 2312, 2314, 2315, 2316, 2318, 2319 en 3414. Het onderdeel Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnisch ingenieurs) 

(214) omvat de volgende SOC2010 codes: 2121, 2122, 2126, 2127, 2129, 2433 en 2461. Het onderdeel Architecten, Planologen, Landmeters en Designers (216) omvat de volgende SOC2010 codes: 2431, 2432, 

2434, 2435, 2436, 3421. Het onderdeel Accountants en boekhoudkundig kaderpersoneel (2411) omvat de volgende SOC2010 codes: 2421 en 3535.  
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Bijlage 4  Top 15 van beroepen opgenomen in de lijsten van knelpuntberoepen 

Tabel A4.1  Top 15 van beroepen opgenomen in de lijsten van knelpuntberoepen met de ISCO-08 codes tussen haakjes per land (statistieken voor het meest recente jaar   
   waarvoor  cijfers beschikbaar zijn) – ISCO-08 (niveau met 4 cijfers) 

Lid Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AT 2015 

Instellers 

en 
bedieners 

van 

metaalbe-

werkings-

machines  

– Metaal-

draaiers 

(7223) 

(Asfalt) 

Dak-

dekkers 

(7121) 

Instellers 

en 

bedieners 

van 

metaalbe-

werkings-
machines  

– Frezers 

(7223) 

Monteurs 

en repa-

rateurs 

van 

industriële 

en 
landbouw-

machines 

(7233) 

Loodgieters

(7126) 

Technici op 

het gebied 

van 

mechanica 
(3115) 

Technici op 

het gebied 

van 

elektriciteit 

(hoge 
voltage) 

(3113) 

Lassers en 

snijders 

(7212) 

Gereed-
schaps-

makers, 

sloten-

makers en 

wapen-

smeden 

(7222) 

(Andere) 

Plaatwerkers 

(7213) 

(Andere) 

Installa-

teurs van 

elektrische 

apparatuur 

(7412) 

Verpleeg-

kundigen 

(3221) 

Nvt Nvt Nvt 

HR 2015 

Onge-

schoolde 

arbeiders 

in de 

veeteelt 

(9212)  

Akker-

bouwers 

en 

groente-

telers 

(6111) 

  

Fitness- 
en 

recreatie-

instruc-

teurs  

(3423) 

Reisconsu

-lenten en 

reisbureau

mede-

werkers 

(4221) 

Chef-koks 

(3434) 

 

Schoonheids

-specialisten 

en 

dergelijke 

(5142) 

Musici, 

zangers en 

componisten 

(2652) 

Dansers en 

choreo-

grafen 

(2653) 

Specialisten 

op het 

gebied van 
de 

gespecia-

liseerde 

genees-

kunde 

(2212) 

Huisartsen 

(2211) 

Professoren 

en andere 

docenten in 

het hoger 

onderwijs 

(2310) 

Vracht-

wagen-

chauffeurs 

(8332) 

Glas-

blazers,  
-snijders, 

-slijpers 

en  

-polijsters 

(7315) 

Technici op 
het gebied 

van 

mechanica 

(3115) 

Technici op 
het gebied 

van 

elektronica 

(3114) 

CZ 
 

2014 

Onge-

schoolde 

arbeiders 

in de 
akker-

bouw 

(9211) 

Vracht-

wagen-

chauf-
feurs 

(8332) 

Veilig-

heids-

personeel 

(5414) 

Instellers 

en 

bedieners 

van 

metaalbe-

werkings-

machines  

 (7223) 

Handels-

vertegen-

woordigers 

(3322) 

Straat-

vegers en 

dergelijke 

(9613) 

Lassers en 

snijders 
(7212) 

Onge-

schoolde 

arbeiders in 
de bouw 

(9313) 

Naaisters, 

borduur-

sters en 
dergelijke 

(7533) 

Koks  

(5120) 

Metselaars 

en 

dergelijke 

(7112) 

Gereed-

schaps-

makers, 

sloten-

makers en 

wapen-

smeden 

(7222) 

Specialist

en op het 

gebied 

van de 

gespecia-
liseerde 

genees-

kunde 

(2212) 

Assembleurs

, niet elders 

geklassi-
ficeerd 

(8219) 

Verzeke-

rings-

agenten 

(3321) 

EE 2013 

Bestuur-

ders van 

voertuigen 

en 
bedieners 

van 

mobiele 

installaties 

(83) 

Onder-

steunend 

perso-

neel op 

het 

gebied 
van 

bedrijfs-

beheer 

en 

admini-

stratie 

(33) 

 

Managers 

op het 

gebied 

van 
productie 

en 

gespecia-

liseerde 

diensten 

(13) 

Technici 

op het 

gebied 

van 

weten-

schap en 

techniek 

(31) 

Verkopers 

(52) 

  

Metaal-

arbeiders, 
machine-

monteurs en 

dergelijke 

(72) 

Onderwijs-
deskundigen 

(23)  

Bouw-

arbeiders, 

met uitzon-

dering van 

elektriciens 

(71) 

Mede-

werkers 

persoon-

lijke dienst-

verlening 

(51) 

Specialisten 

op het gebied 

van 
bedrijfsbeheer 

en 

administratie 

(24) 

Vuilnisopha

lers en –

verwerkers 

en andere 

elemen-

taire 

beroepen 

(96) 

Bedieners 

van vaste 

machines 

en 

installaties 

(81) 

Huishou-

delijke 

hulpen en 

schoon-

makers 

(91) 

Weten-

schappers 
en 

ingenieurs 

(21) 

  

Ambachts-

lieden in de 

voedings-

industrie, 

de houtbe-

werking, de 
kledingin-

dustrie 

(inclusief 

stoffering) 

en andere 

ambachts-

lieden  

(75) 

ES 2015 

Atleten en 

andere 
sporters 

(3421) 

Sport-

trainers 

(3422) 

Scheeps-

werktuig-
kundigen 

(3151) 

Dek- 

officieren 

en 

loodsen 

(3152) 

Scheeps-

koks 

(5120) 

Dek-

personeel 

op schepen 
en 

dergelijke 

(8350) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

FI 2014 

Verkopers 

via 

telefoon, 

Specialist

en op het 

gebied 

Tand-

artsen 

(2261) 

Huis-

artsen 

(2211) 

Handels-

vertegen-

woordigers 

Audiologen 

en 

logopedisten

Verpleeg-

kundigen 

(3221) 

Maatschap-

pelijk 

werkers 

Leraren in 

het buiten-

gewoon 

Verpleeg-

kundig kader-

personeel 

Psycho-

logen 

(2634) 

Tandarts-

assis-

tenten en 

Onder-

wijzers in 

het 

Nvt Nvt 
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Lid Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
internet, 

callcenter 
en 

dergelijke 

communi-

catie-

media 

(5244) 

van de 

gespecia-
liseerde 

genees-

kunde 

(2212) 

(3322) (2266) (2635) onderwijs 

(2352) 

(2221) mondhy-

giënisten 
(3251) 

kleuter-

onderwijs 
(2342) 

HU 2014 

Onge-

schoolde 

arbeiders 

in de 

mijnbouw 

en in 

steen-

groeven 
(9311) 

Assem-

leurs, 

niet 

elders 

geclassi-

ficeerd 

(8219) 

Assem-

bleurs 

van 
mecha-

nische 

onder-

delen 

(8211) 

Onge-

schoolde 

arbeiders 

in de 

akker-

bouw 

(9211) 

Vracht-
wagen-

chauffeurs 

(8332) 

Verkopers 

en 

verkoops-

assistenten 

(5223) 

Bosbouwers 
en 

dergelijke 

(6210) 

Elementaire 

beroepen, 
niet elders 

geclassifi-

ceerd 

(9629) 

Inpakkers 

(9321) 

Bedieners van 

machines 

voor de 

vervaardiging 

van producten 

van papier 

(8143) 

Laders en 

lossers 

(9333) 

Bedieners 

van 

machines 

voor de 
vervaardig

ing van 

producten 

van 

rubber 

(8141) 

Gereed-

schaps-

makers, 

sloten-

makers 

en 

wapen-

smeden 
(7222) 

Lassers en 

snijders 

(7212) 

Bedieners 

van 

installaties 

voor het 

bekleden of 
voor 

andere 

oppervlakte

behande-

lingen van 

metalen 

(8122) 

LV 2014 

Software- 

ont-

werpers 

(2512) 

Technici 

op het 

gebied 

van  
informa-

tie- en 

commu-

nicatie-

technol-

ogie: 

opera-

toren 

(3511) 

Regis-

seurs en 

produ-

centen 

voor film 

en 

theater 
en 

dergelijke 

(2654) 

Inpakkers 

(manueel) 

(9321) 

  

Zakelijke 

dienst-

verleners, 

niet elders 

geclassifi-
ceerd 

(3339) 

Ingenieurs, 

niet elders 

geclassifi-

ceerd 

(2149) 

Managers in 

de 

bouwnijver-

heid (1323) 

Kelners 

(5131) 

Monteurs 

en 
reparateurs 

van 

industriële 

en 

landbouw-

machines 

(7233) 

Verkopers en 

verkoops-

assistenten 

(5223) 

Onder-

wijzers in 

het lager 

onderwijs 

(2341) 

Geologen 

en 

geofysici 

(2114) 

Onder-

wijzers in 

het 

kleuter-

onderwijs 
(2342) 

  

Tuiniers en 

kwekers van 
bomen, 

struiken, 

bloemen, 

zaden, 

kasgroenten 

en 

dergelijke 

(6113) 

Bouw-
arbeiders 

ruwbouw, 

niet elders 

geclassi-

ficeerd 

(7119) 

PT 2014 

Bedieners 

van naai-

machines 

(8153) 

Kelners 

(1513) 

Handels-

vertegen-

woordi-
gers 

(3322) 

Verkopers 

en 

verkoops-

assisten-

ten 

(5223) 

Keuken-

hulpen 
(9412) 

Onge-

schoolde 

arbeiders in 

de industrie, 

niet elders 

geclassifi-

ceerd 

(9329) 

Koks 
Cooks 

(5120) 

Metselaars 

en 

dergelijke 

(7112) 

Administratief 

medewerkers, 

algemeen 

(4110) 

Markt-

georiën-

teerde 
landbouw 

(6130) 

Construc-

tiewerkers 
(7214) 

Verkopers 

in 
cafetaria’s

fastfood-

restau-

rants, 

snackbars 

en 

dergelijke 

eetgele-

genheden 
(5246) 

Veiligheids-

personeel 
(5414) 

Verzor-

genden 

thuiszorg 

(5322) 

De tabel bevat geen informatie voor BG, CY, ES, PT, RO en NO aangezien deze landen geen nationale rapporten hebben ingediend en enkel gegevens van lidstaten die statistieken hebben verstrekt in hun 

nationale rapporten verwerkt zijn. Er zijn geen statistieken beschikbaar over het aantal niet-EU professionals per knelpuntberoep voor FR.  

Opmerkingen 

CZ: Bron: Centraal Register van Vacatures.  

EE: Prognose verwachte vraag op de arbeidsmarkt 2013-2022; subniveau ISCO 2 cijfers beschikbaar  

FI: Ministerie van Tewerkstelling en Economie. De nationale beroepsbarometer, knelpuntberoepen 2014 (Ministerie van Tewerkstelling en Economie stelt een nationale beroepsbarometer samen op basis van de 

barometers die opgesteld zijn door de  Ontwikkelingsmaatschappijen voor Tewerkstelling en Economie in de regio’s)  

LV: Prognose op de korte termijn voor de arbeidsmarkt voor de tweede helft van 2014 



107 

Syntheserapport – Vaststellen van tekorten aan arbeidskrachten en de nood aan arbeidsmigratie uit derde landen in de EU 

 

 

Tabel A4.2 Top 15 van beroepen opgenomen in de lijst van knelpuntberoepen per land en het aantal geraamde niet-ingevulde vacatures tussen 

haakjes (statistieken voor het meest recente jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn) – overeenkomstige nationale classificatie  

Lidstaat Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

BE: 
Wallonië 

(Geba-
seerd op 

de  
Rome 5 
codes) 

201

3 

Elektrisch 

installateur 

(1.769) 

Auto-

mecani-

cien 

(1.730) 

Verple-

ger 

(alge-

mene 

zorg) 
(1.590) 

ICT 
ontwikke-

laar, 

analist,  

webont-

wikkelaar  

(1.311) 

Onder-

houds-

meca-

nicien  

(1.299) 

Handels-

vertegen-

woordiger 

in de sector 

profes-

sionele 
uitrusting 

(1.296) 

Kok 

(1.127) 

Verkoper 

(1.124) 

Handelsver-
tegenwoor-

diger in 

zakelijke 

dienstver-

lening 

(1.052) 

Technie-

ker 

machine-

systemen 

(metaal) 
(1.043) 

Locatie- 

manager 

(871) 

Leidekker

(855) 

Assem-

bleur 

sanitair 

en ver-

warming  
(803) 

Bouwkundig 

ingenieur  

(702) 

Handels-

vertegen-
woordiger 

in 

commer-

ciële con-

sumptie-

goederen 

(649) 

BE: 
Vlaan-

deren 
 

201

4 

Schoon-

maker 
(14.714) 

Handels-

verte-

genwoor-
diger 

(7.744) 

Leer-

kracht 

secun-

daire 

school 

(6.473) 

Commer-

ciële 

back- 

office 
mede-

werker 

(5.148) 

Verpleger 

(4.800) 

Mede-

werker 

callcenter 

(4.387) 

Analist 

Ontwik-

kelaar 
(ICT) 

(3.423) 

Onderhouds-

mecanicien 
(3.376) 

Schoonmaker 

(van ruimtes 

en kamers) 

(3.251) 

Onder-

wijzer 

kleuter- 

en lagere 

school 

(2.916) 

Locatie-

manager 
(2.572) 

Keuken-

hulp 
(2.010) 

Shop 

manager 

klein-
handel 

(1.970) 

Verzorgende 

(1.574) 

Elektrisch 

installa-

teur 

(1.415) 

BE: 
Brussels 
Hoofd-
stedelijk 
Gewest 

201

3 

Leerkracht 

secundaire 

school 

(1.699) 

Administr

atief 

bediende

receptie 

en 

commu-

nicatie 

(839) 

Leraar 

lagere 

school 

(637) 

Verkoper 

& business 

manager 

(550) 

IT profes-
sional 

(496) 

Handels-

vertegen-

woordiger 

(454) 

Ingenieur 

& 
technisch 

ingenieur 

(448) 

Verzorgende 

(439) 

Secretaris 

(392) 

Technicus 

in natuur- 

en toege-
paste 

weten-

schappen 

(372) 

Kelners en 
serveerders 

(232) 

Accoun-

tants & 

boekhoud
-kundig 

assis-

tenten 

(213) 

Leraar 

kleuter-

school 

(196) 

Verplegers en 

assistent-

verplegers 

(190) 

Bediende 

financiële 

transacties

en verze-

keringen 

(118) 

HR 
201

5 
Herders 

Oculeer-

ders 

Reis-

leiders 

en duik-

instruc-

teurs 

Reis-

vertegen-

woordiger 

Koks 

(nationale 

keukens) 

Gespecia-

liseerde 

masseurs 

Opera-

zangers 

en orkest-

muzi-

kanten 

Balletdansers 
Medische 

specialisten 

Huis-

artsen 

Docenten 

vreemde 

talen 

Vracht-
wagen-

chauf-

feurs over 

lange 

afstand 

Glas-

blazers 

Mecaniciens 

voor Shima 

weef- 

machines 

Program-
meurs 

voor 

Shima 

weef- 

machines 

EL 
201

4 
Vissers 

Anima-

toren 

Mas-
seurs 

Ayur-

veda 

Thera-

peuten 

Ayurveda 

Tattoo-

eerders 

Mozaïek-

zetters 

Russisch- 

of 

Oekraïens

-talige 

bediende 

Assistent 

duik-

instructeur 

Geschoold 

banketbakker 

Arbeiders 

in de 

veeteelt 

Huishouders 

in privéhuis-

houdens 

Expert 

thera-

peuten 

methode 

Lulur 

Speciaal 

culinair 

Hotelmede-

werker 
Imkers 

LV 
201
4 

Elektriciens 

en 
elektronici 

(74) 

Specia-

listen op 

het 
gebied 

van ICT 

(25) 

Voor de 

markt 

produ-

cerende 

ge-

schoolde 

land-

bouwers 

(61) 

Bestuur-

ders van 

voertuigen 

en 

bedieners 

van 

mobiele 

installaties 

(83) 

Weten-

schappers 

en inge-

nieurs 

(21) 

Technici op 

het gebied 

van weten-
schap en 

techniek 

(31) 

Managers 

op het 

gebied 

van 

productie 
en 

gespecia-

liseerde 

diensten 

(13) 

Ambachts-

lieden in de 
voedings-

industrie, de 

houtbewer-

king, de 

kledingindus-

trie (inclusief 

stoffering) en 

andere 

ambachts-
lieden  

(75) 

Bedieners 

van vaste 

machines en 

installaties 

(81) 

Technici 

op het 

gebied 

van de 

gezond-

heidszorg 

(32) 

Technici op 

het gebied 
van ICT 

(35) 

Metaal-

arbeiders, 

machine-

monteurs 

en 

dergelijke 

(72) 

Assem-

bleurs 

(82) 

Ambachts-

lieden en 

drukkerij-

medewerkers 

(73) 

  

Admini-

stratief 
personeel 

in de 

boekhou-

ding, fi-

nanciën, 

loonadmi-

nistratie 

en 

dergelijke 
en maga-

zijniers  

(43) 

LT 
201

4 
Lasser 

Scheeps-

bouwers 

Kleer-

maker 
Kok 

Interna-

tionale 

vracht-

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 
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Lidstaat Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
wagen-

chauffeur 

MT 
201

4 

Kinder-

verzorgers 

(1659) 

Huishou-
delijke 

hulpen 

en 

schoon-

makers 

in 

kantoren

, hotels 

en 

derge-
lijke 

accomo-

daties 

(931) 

Kelners 

(814) 

Verkoop-

assisten-

ten in 

winkels 

(442) 

Veilig-

heidsper-

soneel 

(425) 

Leerkrach-
ten niet 

elders 

geclassi-

ficeerd 

(399) 

Bood-
schappers

, pakjes-

bezorgers 

en kruiers 

(334) 

Assistenten 

gezondheids-

zorg (309) 

Verkoops-

demon-

strateur 

(280) 

Boek-

houdkun-

dig 

bediende 

(276) 

Chef-koks 

(272) 

Product-

sorteer-

ders en 
testers 

(met 

uitzond. 

van 

voedsel & 

drank) 

(269) 

Bouw-

vakkers 

(261) 

Elektriciens 

voor 

gebouwen en 

dergelijke 

(258) 

Algemene 

kantoor-

bedienden 

(245) 

NL 
201

4 

Mecanicien/

onderhouds

-technicus 

Gespecia

-liseerd 

lasser 

Process 

control 

engineer 

CNC 

operator 

Autorepa-

rateur 

carros-

serie 

Pijpfitter 

industriële 

installaties 

Inspec-

teur van 

tech-

nische 

instal-

laties 

(Tekenaar) 

Planingenieur

mechanische 

en 

elektrische 

engineering  

Tekenaar/ 

structureel 

ingenieur 

mechanische 

engineering 

machines/ 

werktuigen. 
mechanische 

en 

elektrische 

engineering 

Calculator 

ingenieur 

mecha-

nica, 

ingenieur 
elektrici-

teit  

Technisch 
commercieel

personeel: 

Aankopers/ 

verkopers 

van 

technische 

producten 

Opticien, 

audioloog 
Tuinier 

Planner 

wegtransport 

Scheeps-

ingenieur 

PL 
201

4 

Conciërge 

(515303) 

Kantoor 

technicus 

(411004) 

Handels-

verte-
gen-

woor-

diger 

(332203

) 

Medewer-

ker zorg 

voor 

minder-

validen 

(341202) 

Werk-

nemers 

bescher-

mende 

diensten 

zonder 

licentie 
(541307) 

Vracht-

wagen-

chauffeur 

(833203) 

Verkoper 

contact-

center  

(524404) 

Informatie-

bediende 

contactcente

r (422201) 

Klanten-

adviseur 

(524902) 

MAG 

lasser 

(721204) 

Magazijn-

bediende 

(432103) 

Tractor-

bestuur-

der 

(833202) 

Chauffeur 
– 

heftruck-

bediener 

(834401) 

Keukenhulp 

(941201) 

Verkoops-

assistent 

voeding 

(522304) 

SI 
201

4 

Chauffeurs 

van vracht-

wagens en 

tractoren 

Lassers 

Gereed-

schaps-

makers 

Hout-

draaiers 

Elektri-

ciens 
Koks 

Metse-

laars 
Kelners Slagers 

Timmer-

lieden 
Bakkers 

Technicus 

mecha-

nische 

engi-

neering 

Arbeiders 

isolatie 

Elektro-

mecaniciens 

Assem-

bleurs van 

metalen 

construc-

ties 

SE 
201

4 

Techniekers 

mijnbouw 

en 

metallurgie 

(3116) 

Huis-

artsen 

(2211) 

Psychia-

trisch 

verpleeg

kundigen 

(2225) 

Bouw-

kundig 

ingenieurs 

(2142) 

Ingeni-

eurs 

mijnbouw

, metal-

lurgie en 

verwante 
beroepen 

(2146) 

IT ontwik-

kelaars 

(2511) 

Verpleger 

operatie-

kwartier 

(2231) 

Geriatrisch 

verpleger 

(2227)  

Koks, chef-

koks (5120)  

IT testers, 

test 

analisten 

(2514)  

Leraars 

kleuter-

school 

(2343)  

Verpleger 

op de 

spoed-

afdeling 

(2226)  

Software/
systeem- 

inge-

nieurs/ 

ontwik-

kelaars 

(2512) 

Leraars 

buitengewoon 

onderwijs 

(2351) 

Ingenieurs 

– bouw/ 

technische 

bouw 

(3112) 

De tabel bevat geen informatie voor BG, CY, PT, RO en NO aangezien deze landen geen nationale rapporten hebben ingediend en enkel gegevens van lidstaten die statistieken hebben verstrekt in hun 
nationale rapporten verwerkt zijn. 

 

 

 

Opmerkingen 

HR: Bron: Officiële Quotalijst. 

FR: Niets in het rapport. 

IE: Beroepen met een “hoge” graad tekorten zoals vastgelegd in het Nationale Kwalificatiebulletin  
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2014. 

UK: De lijst met knelpuntberoepen van de UK bevat 32 verschillende beroepsgroepen (plus extra beroepsgroepen en functietitels voor enkel Schotland). Het is niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen de top 

15 en de overige knelpuntberoepen; de beslissing om een beroep op te nemen in de lijst van de knelpuntberoepen is een binaire beslissing voor elke beroepsgroep/functietitel afzonderlijk – er is geen relatieve 

beoordeling. 74  

 LV: Deze gegevens zijn prognoses voor de verwachte knelpuntberoepen in 2020 berekend in 2014. De groepscode met 2 cijfers staat tussen haakjes, in overeenstemming met ISCO-08. 

SE: Bron: Arbetsförmedlingen (Openbare Tewerkstellingsdienst), 2014. 

 

 

                                       
74 UK: 17 overgebleven: 2229 Overige therapeuten, 2314 Leerkrachten middelbaar onderwijs, 2425 Actuarissen, economen en statistici, 2442 Maatschappelijk werkers, 2461 Ingenieurs kwaliteitscontrole en 

planning, 3113 Servicetechnici, 3213 Paramedici, 3411 Artiesten, 3414 Dansers en choreografen, 3415 Musici, 3416 Leidinggevenden, producers en directeurs in de kunsten, 3421 Grafisch ontwerpers, 3541 

Aankopers, 5215 Lasambachten, 5223 Metaalproductie en onderhoudsmonteurs, 5249 Overige elektrische en elektronische ambachten, 5434 Koks, 2211 Artsen, 2231 Verpleegsters en vroedvrouwen, 2217 Medisch 

radioloog 

 


