Nederland gaat kennis importeren

WIJZEN UIT HET
Terwijl het Kabinet er alles aan doet om immigranten buiten de deur te houden, is er een groep
buitenlanders meer dan welkom: kennismigranten. Dat zijn hoog opgeleide buitenlanders die
hier minstens 45.000 euro gaan verdienen. Dankzij deze gastarbeiders nieuwe snit hoopt het
Kabinet het verwachte kennistekort bijtijds te kunnen aanvullen. De politiek is argwanend. ‘Is
een buitenlandse prostituee die hier 45.000 euro verdient ook een kennismigrant?
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Nederland moet bij de kopgroep van Europese kennislanden gaan
behoren, als het aan het Kabinet ligt. Dat zal niet gaan lukken met
uitsluitend kaaskoppen, zo becijferde de regering; 120.000 bollebozen van over de grens zijn er op de middellange termijn nodig
om Nederland Kennisland vorm te kunnen geven. En dat in een tijd
waarin alle beleid gericht is op het weren van immigranten en zelfs
het omkeerbaar maken van immigratie.
Een lastig pakket, waar de regering een aardig trucje op gevonden
lijkt te hebben: kennismigranten zouden voortaan buiten de Wet
arbeid vreemdelingen geplaatst moeten worden. De Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) wordt verantwoordelijk voor de uitvoering
van de toelatingsprocedure van kennismigranten en voor Nederlandse werkgevers van kennismigranten geldt dan niet langer de
tewerkstellingsvergunningseis. Klinkt logisch, maar hoe ziet dat er in
de praktijk uit? Personeelbeleid werpt licht op de zaak en peilde de
meningen in Den Haag.

Looncriterium
Het Kabinet moest zich allereerst het hoofd breken over de definitie
van een kennismigrant. Dat leverde het volgende criterium op: een
kennismigrant is een migrant die naar Nederland komt om arbeid in
loondienst te verrichten en een bruto-inkomen verdient vanaf
45.000 euro. Onder bruto-inkomen wordt verstaan het bruto-jaarloon inclusief af te dragen loonbelasting, werknemers- en sociale
zekerheidspremies en pensioenpremies, inclusief vakantietoeslag
en exclusief toeslagen, bonussen en vergoedingen in natura. Het
inkomenscriterium wordt jaarlijks geïndexeerd en geldt niet als de
betrokkenen vreemdeling als promovendus in dienst treedt bij een
onderwijs- of onderzoeksinstelling en voor post-doctoralen en universitair docenten onder de 30 jaar. Voor andere kennismigranten
beneden de 30 jaar geldt een afwijkend inkomenscriterium overeenkomend met de Ziekenfondsgrens, te weten 32.600 euro. Voetballers, studenten en geestelijke voorgangers of godsdienstleraren
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Uitvinders kennismigrant
De kennismigrant is uitgevonden door premier Balkenende. Of beter
gezegd: Het Innovatieplatform, waar Balkenende voorzitter van is. Met
de introductie van de kennismigrant voorziet het platform het
Kabinet van een pasklare oplossing voor haar economische doelstellingen in de komende tien jaar. Volgens het regeerakkoord van het
Kabinet moet Nederland tot de Europese voorhoede gaan behoren
op het terrein van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. De voorzitter van het Innovatieplatform is premier Balkenende. Het platform
beschikt over illustere leden zoals Rein Willems (president directeur
bij Shell), Maria van der Hoeven (minister van Onderwijs), Laurens Jan
Brinkhorst (minister van Economische Zaken), de Gerard Kleisterlee
(CEO bij Philips), Herman Wijffels (voorzitter SER), Peter Nijkamp (voorzitter NWO) en Douwe Breimer (rector magnificus van de Universiteit
Leiden).
September 2003 ging het Innovatieplatform van start met als
opdracht de toegankelijkheid van Nederland voor toptalent dramatisch te verbeteren. Het moest vooral gaan over de opheffing van
obstakels voor buitenlandse kennismigranten die willen studeren of
werken aan zowel Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen
als in het bedrijfsleven. In november 2003 werd reeds een advies over
kennismigranten aangeboden aan het kabinet. De kabinetsreactie op
het advies van het Innovatieplatform is vervolgens geïntegreerd in

landse werkgever van de kennismigrant is niet langer verplicht een
tewerkstellingsvergunning bij het CWI aan te vragen. Kennismigranten met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen een
verblijfsvergunning voor maximaal vijf jaar. Bedrijven en instellingen moeten bij de aanvraag om een verblijfsvergunning voor een
kennismigrant een ondertekend standaardcontract met de overheid meesturen. In dit contract worden onder andere de inspanningsverplichtingen van de werkgever opgenomen, zoals de verplichting op relevante wijzigingen direct te melden aan de
overheid. Het is de bedoeling dat een individuele aanvraag voor een
kennismigrant-verblijfsvergunning binnen enkele weken wordt
afgerond. Het Kabinet denkt dat met name de snelle afhandeling de
aantrekkelijkheid van Nederland als kennisland zal vergroten. De
regeling voor de kennismigrant is op 1 oktober in werking getreden.

het zogenaamde Deltaplan Bèta-techniek.

Lauwe reacties
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worden uitgesloten als kennismigrant.
Het Kabinet haast zich te melden bij haar voorstel te hebben gekozen voor een eenduidig en objectief criterium, namelijk het looncriterium. ‘Het criterium van een bruto jaarsalaris van 45.000 euro is
een inkomen van anderhalf keer het modale inkomen van Nederland’, aldus het Kabinet. ‘Een kennismigrant met minimaal dit salaris
levert een bovengemiddelde bijdrage aan de Nederlandse economie en wordt om die reden versneld en versoepeld, zonder tewerkstellingsvergunningsplicht, toegelaten tot Nederland en de Nederlandse arbeidsmarkt.’
Voor de kennismigranten en hun gezinsleden wordt onder het motto
één loket, één procedure, één document een systeem geïntroduceerd
dat onder de hoede van de IND ervoor moet zorgen dat Nederland
kan beschikken over voldoende gekwalificeerde kennismigranten.

Contract
Met het systeem van de kennismigrant-categorie heeft deze vreemdeling straks voor werk en verblijf in Nederland voldoende aan een
verblijfsvergunning met de beperking kennismigrant. De Neder-

Is dit nu de oplossing voor het kennistekort waar Nederland voor
komt te staan? In haar Troonrede dit jaar had de koningin Beatrix
het over het wezenlijke belang van onderwijs, onderzoek, kennis en
innovatie voor de productiviteit van de Nederlandse economie. Zij
meldde toen dat het kabinet de voorstellen voor kennismigratie zou
overnemen.
De reacties uit Den Haag op deze speech en de plannen van het
Kabinet zijn op zijn minst lauw te noemen. De fracties van de VVD,
D66 en de SP hebben niet of niet inhoudelijk gereageerd. De ChristenUnie gaf aan enige zorgen te hebben over het Kabinetsstandpunt. De PvdA-fractie reageerde uitgebreid en vrij kritisch.
De PvdA maakt zich vooral zorgen over het vervallen van de waarborgen uit de Wet arbeid vreemdelingen, de mogelijke gevolgen
voor de sociale voorzieningen en de loongrens van 45.000 euro.
Daarnaast heeft de PvdA-fractie indringende vragen over de consequenties voor integratie en inburgering en de gevolgen van de sterk
oplopende werkloosheid. De CDA-fractie is vrij positief over de kabinetsmaatregelen voor toelating van kennismigranten. De CDAfractie vraagt zich wel af wat de Nederlandse ambitie om binnen de
Europese Unie tot de koplopers van de kenniseconomie te behoren,
feitelijk betekent voor het vertrek van kennismigranten uit ontwik-
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kelingslanden. Voor een betrokken ontwikkelingsland betekent het
vertrek van een kennismigrant immers kapitaalvernietiging, aangezien er lokaal is geïnvesteerd in de opleiding van de kennismigrant.

Schaarste
En wat kan Nederland verwachten van deze Haagse nieuwigheden?
Het is allereerst maar de vraag of de introductie van de kennismigrant binnen de Nederlandse arbeidsmarkt wel zal leiden tot de
gewenste ontwikkeling tot een kenniseconomie. Verhoogde investering in onderwijs en scholing, het krachtig stimuleren van
research & development en het verminderen van de regeldichtheid,
lijken daarvoor betere garanties te bieden. De kabinetsraming van
een tekort van 120.000 kennismigranten op de middellange termijn,
zegt niets over bestaande en toekomstige schaarste binnen bepaalde Nederlandse beroepen en sectoren. Is het niet verstandiger om
per sector of beroep jaarquota voor kennismigranten op te stellen
waardoor ten opzichte van de Nederlandse economie enig maatwerk kan worden geleverd?

Voor een betrokken ontwikkelingsland
betekent het vertrek van een kennismigrant
immers kapitaalvernietiging
Het importeren van kennismigranten á 45.000 euro per persoon kan
een tijdelijke oplossing bieden. Maar er zijn bijwerkingen. Allereerst
de directe gevolgen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Het
bestaande systeem van de Wet arbeid vreemdelingen is restrictief
en geeft als algemene regel dat alleen dan een tewerkstellingsvergunning wordt verleend als er geen Nederlandse of Europees
aanbod beschikbaar is. Het Kabinet laat dit systeem voor wat betreft
de kennismigrant los. Echter, het feit dat een Nederlandse werkgever bereid is om een buitenlandse werknemer een salaris van
45.000 euro te betalen, zegt niets over de vraag of er voor de betref-
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fende functie schaarste is op de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt. Met andere woorden: levert de introductie van de kennismigrant-categorie wel daadwerkelijke verlichting op in de juiste
beroepen en sectoren en daarmee een heldere bijdrage aan de ontwikkeling tot een kenniseconomie?

EU
Op 1 mei van dit jaar werd de Europese Unie uitgebreid met tien
nieuwe landen. Onder druk van de Tweede Kamer werd de Nederlandse arbeidsmarkt voor inwoners van acht van de tien
nieuwe landen gesloten en bleef voor Nederlandse werkgevers de
tewerkstellingsvergunningseis van kracht. Met de invoering van de
kennismigrant-categorie geeft het Kabinet een onduidelijk signaal
af aan de nieuwe lidstaten in de trant van: ‘het vrij verkeer van personen is een belangrijk EU-fundament maar voorlopig niet voor
Nederland tenzij uw burgers hier een jaarsalaris van 45.000 euro
gaan verdienen.’ Het eenduidige en objectieve looncriterium van
45.000 euro heeft in de pers en de Tweede Kamer al aanleiding
gegeven voor de vraag of een prostituee die per jaar 45.000 euro
verdient, ook als kennismigrant kan worden aangemerkt. Is het toch
niet beter om een inhoudelijke definitie van een kennismigrant op
te stellen waarin in ieder geval de bewezen expertise van de hooggekwalificeerde kennismigrant en de noodzaak voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie centraal staan?
De IND wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de toelating
van kennismigranten tot Nederland. De IND kampt echter met forse
verwerkingsachterstanden en is vaak niet in staat om binnen gestelde wettelijke termijnen individuele aanvragen te verwerken. De
vraag rijst dan of de IND wel in staat zal zijn om binnen enkele
weken een aanvraag voor een kennismigrant-verblijfsvergunning af
te ronden. Als laatste het punt van de standaardcontracten met de
overheid. Bedrijven en instellingen worden verplicht deze te ondertekenen en mee te sturen met een verblijfsvergunningsaanvraag
voor een kennismigrant. Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies in deze standaardcontracten komt te staan en het is dus oppassen geblazen voor verstrekkende of onduidelijke verantwoordelijkheden voor werkgevers. De toekomst zal het uitwijzen. 
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