TUdelUkwert. non-imurigratie
mogelijkheden
Samenvattins

HoofdcategorieI : Business immigrants
Dezeklassebestaatuit drie subcategorién
ondernemers,
investeerders
en kleinezelfstandigen.
Door middelvaneen

Canadakent voor wat betreft imrnigratiemogelijkheden
eenaantalhooftlcategorieèn.Dezezullen hiernakort worden
besproken.Volledigheidwordt daarbij niet nagestreeftl.De Canadese
wet- en regelgevingaangaande
immigratieis
zeercomplexen is tevensaanconstanteveranderingonderhevig.Opmerkingverdientvooraf dat met elk
emigratieproces
veel tijd en voorbereidinggemoeidgaat.Het kan in sommigegevallentot enkelejaren durenvoordat
eenindividueelprocesis afgerond.

Emigratie, categorieèn immigranten

De Canadese
agrisectorheeft nog alle ruimte voor ondememende
agrarièrs.Bij veel Canadeseagrarischebedrijven
die te koop staan,ontbreekthet aaneengeschiktebedrijfsopvolging.De echteondernemerkrijgt in Canadaalle
kansen,zekerin de landbouw.Investeringenzijn aanzienlijkmaarstaanin geenverhoudingtot hetgeenin Nederland
gebruikelijken benodigdis.
Meerinformatie.

Sindsjaar en dag staatCanadabekendals het immigratielandbij uitstek.In dejaren '50 en '60 warener vele
Nederlandersdie er hun geluk gingenbeproeven.Dezegroepheeftzich inmiddelsvolledig gesettelden vormt een
grotetoonaangevende
en welvarendegemeenschap.
Eengroot aantalvan dezemensenheeft inmiddelsde Canadese
nationaliteitverworven.

Ganada immigratieland

Canadabehoortbij de grootsteen riikste landenter wereld.Canadabehoortbij de zevenrijkste industrielandenter
wereld(G-7) en is aangeslotenbij NAFTA (North AmericanFreeTradeAgreement)tezaÍien met de Verenigde
Statenen Mexico. Canadakent toonaangevende
industieén in o.a. de staal-,automobiel-en papiersector.Canada
exporteerto.a. olie en gas,auto's en hightechproducten.Het Bruto NationaalProductvan dit land bedroegn 1997
meerdan$ 830miljard Can.
Meerinformatie.

Ganada,een inleiding

Canadakent vele mogelijkfiedenvoor ondernemersin de agrisector.De Canadeselandbouwwordt wel verdeeldin
eengequoteerdeen niet gequoteerdesector.De melk- en pluimveesector(gequoteerd)kent vele succesvolle
bedrijven.De niet gequoteerdesectorenmoetenconcurerentegenwereldmarktprijzen.De vleesvee-sector
kent een
prijsstabilisatieprogramma
om (te) grote schommelingenin de pr[izente besrijden. Feit is dat investeringenin de
niet-gequoteerde
sectorlaagzijn zodatgoedebedr[ifsresultaten
kunnenwordenbehaald.In dit artikel komenzaken
als tijdelijk wonenen werkenin Canadaalsmedede diverseimmigratiemogelijlùreden
kort aande orde. Canada,a
welcomingland.

qanaOa,een inl@
Canada.,inrmigratielaud

Dit artikel is een eerste in een reeks over prahische aspecten van beùijfsvestiging, bedrijfsactiviteiten en
werkgelegenheidsvraagstuklren voor wat betreft Canada.

Wonenen werken in Canada:enkelemogelijkheden
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puntenstelselwordt ieder individuele aanvragersteng beoordeeld.Kleine zelfstandigenonWangenhierbij
bijvoorbeeldautomatischmeerpunten.
Canadakent eenzogenaamdBusinessImmigrationProgram(BIP) voor immigrant-ondememers,
immigrantinvesteerders
en immigrant-kleinezelfstandigenen hun directefamilie om voor Canadaeen"permanentresidence
status"te verkrijgen.Bij dezezogenaamde
business-immigrants
wordt in het algemeenaande behandelingvan hun
toelatingsaanwaag
enigeprioriteit verleend.
Voor business-immigranten
naarde 'Provinceof Québec'moeter rekeningwordengehoudenmet het feit dat de
Canadese
overheidtezamenmet de provincialeoverheidin Québecde selectieter handneemt.Zo wordt er door
of het investeringsvoorstel.
Hierbij wordt gewerktmet regelgevingdie
Québecgekekennaarhet ondernemingsplan
kan afivijken van de standaard(federale)Canadese
regelgeving.
Hoofdcategorie2: Qualifiedworkep
Dezepersonenwillen naarCanadaemigrerenen aansluitendactief wordenop de Canadesearbeidsmarkt.De
Canadese
autoriteitenhanterenvoor dezeperconenspecifiekeberoepenlijsten.Men wordt getoetstaanbepaalde
strengecriteria zoalsopleiding,werkervaring,leeftijd en eengoedgekeurdwerkaanbod.Aan dezeklassewordt hierna
verdergeenaandachtbesteed.
Hoofdcategorie3: Familyclass
Dezeklassegeldt alleenals eenfamilielid in Canadagarantstaatvoor de immigrantin spe,voor eenperiodetot
maximaall0 jaar. B[j familieledenin Canadakan bijvoorbeeldgedachtwordenaanechtgenoten,oudersof
grootouders.Aan dezeklassewordt hiema verdergeenaandachtbesteed.
Hoofdcategorie4: Refugeeand humanitarianclass
Dezeklassegeldt voor vluchtelingen.JaarlijksneemtCanadazo'n 30.000vluchtelingenop. Aan dezeklassewordt
hiernaverdergeenaandachtbesteed.

TiJdelijkwerk, non-immigratie mogeliikheden
Bij non-immigratiemogelijkhedenmoet wordengedachtaanhet tijdelijk werkenen wonenin Canada.In dit soort
gevallenbestaatdusgeenintentie om naarCanadate emigrerenen staattijdelijkheid van de aanwezigheidin Canada
voorop.
Om legaalwerkzaamheden
te mogenverrichtenin Canadadient in de meestegevallenin het land van herkomsteen
verzoekom een'employmentauthorisation'(eensoortwerkvergunning)te wordeningediendbij de Canadese
ambassade.
In 1997verkregenmeerdan 100.000menseneenemployment
authorisation
voor Canada.
Canadaheeftmomenteelop het gebiedvan dezetijdelijke vestigingsmogelijkheden
(lees:non-immigratie
mogelijkheden)vooralsnogbeperktemogelijlfieden openstaan.
Zeker als dit wordt vergelekenmet de Verenigde
Staten.Deprocedurekunt u vinden in het stappenplan.Ook hier wordt volledigheidniet beoogden dienensteedsuw
specifiekeomstandigheden
te wordenbezienop de diversemogelijlùeden.

Samenvatting
Voor wat betreft de mogeliikhedenvoor (tijdel{k) werkenen wonenin Canadastaaner voor agrarièrsen
toeleveranciers
diverseoptiesopen.Er kan wordengeopteerdvoor immigratieof voor non-immigratietrajecten
(tijdelijk werken).
Immigratie mogelijkheden
(diversecategorieèn)

Non-immigratie mogel ijkheden
(tfdelijkwerken in Canada)
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A.

Businessimmigrants
- Entrepreneurs
- lnvestors
- Self-employed

Stapl.

Joboffervalidation
in Canada
DoorCanadesewerkgeveraan te vragen
ten behoevevan werknemer

B.

Oualified
workers

Stap2.

Aanvraagwerkvergunning
in landvan
herkomstdoorwerknemer

Stap3.

Aanvangwer?,zaamheden
in Canada

n.b.: er ztjn uitzonderingenmogelijk
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