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1 Inleiding

1.01 Voor dit rapport is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een 
internationaal vergelijkend onderzoek gedaan naar de verschillende systemen van arbeidsmigratie 
in de landen Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Het Ministerie van Economische Zaken 
heeft behoefte aan meer informatie over voor- en nadelen van vraaggestuurde, aanbodgestuurde 
(en gemengde) systemen van arbeidsmigratie voor de Nederlandse economie/arbeidsmarkt 
vanwege het belang van hoogopgeleiden voor de kenniseconomie, de dreigende tekorten aan 
hoogopgeleiden en vaklieden in de toekomst en de internationale concurrentie om talent die hieruit 
voortvloeit.

1.02 Het onderzoek vergelijkt systemen van migratie van arbeidsmigratie in het Verenigd 
Koninkrijk, Canada en Australië. Het Verenigd Koninkrijk is een van de weinige Europese landen 
met een aanbodgestuurd programma (naast Spanje en Noorwegen (de Lange et al, 2003). Buiten 
Europa gelden met name Australië en Canada (naast Nieuw-Zeeland) als voorbeeldlanden voor 
aanbodsturing (Loobuyck, 2001; Richardson en Laurence, 2004; Winkelman, 1999). 

1.03 Het onderzoek spitst zich toe op mogelijkheden voor migratie van hooggekwalificeerde 
migranten, vanwege het belang van deze migranten voor de ontwikkeling van de kenniseconomie 
(zie ACVZ 2004a). Tevens focust het onderzoek op aanbodgestuurde mogelijkheden van toegang 
voor hooggekwalificeerde arbeidsmigranten. Bij deze aanbodgestuurde systemen en elementen 
ligt immers het grootste leerpotentieel voor Nederland omdat deze op de Zelfstandigenregeling na
ontbreken in het Nederlandse arbeidsmigratiebeleid.

1.04 De hoofdvragen van het onderzoek luiden als volgt:

Hoofdvraag 1: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in werking en effectiviteit van 
aanbodgestuurde (dan wel een combinatie van vraag- en aanbodgestuurde) systemen van 
arbeidsmigratie in Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk? 

1. Hoe ziet het selectiesysteem voor (hoger opgeleide) migranten in de landen eruit? 
2. Wat zijn de kenmerken van de arbeidsmigranten (zowel voor als na de selectie)? Wat is 

daarbij de invloed van het gevoerde migratiebeleid en van andere landspecifieke factoren?
3. Wat is het succes van het arbeidsmigratiesysteem voor de immigranten en de economie van 

het land van bestemming?
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Hoofdvraag 2: Welke elementen uit de (gemengd) aanbodgestuurde systemen van Canada, 
Australië en/of Verenigd Koninkrijk zijn interessant voor overname in het Nederlandse beleid van 
arbeidsmigratie van hoger opgeleiden? Wat betekent (gedeeltelijke) overname van deze 
elementen uit systemen van andere landen voor aanmelding en toelating van arbeidsmigranten in 
Nederland? 

Leeswijzer

1.05 Hoofdvraag 1 wordt beantwoord in de hoofdstukken 2 tot en met 4. De eerste subvraag 
van hoofdvraag 1 wordt behandeld in hoofdstuk 2. De tweede en derde subvraag worden 
beantwoord in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de verschillen tussen de systemen van de 
onderzochte landen en het Nederlandse beleid van arbeidsmigratie zichtbaar gemaakt door na te 
gaan of en hoe bepaalde concrete migrantenprofielen door de verschillende mogelijkheden voor 
arbeidsmigratie in de verschillende landen worden ‘gesluisd’. In hoofdstuk 5 worden de 
samenvattende conclusies getrokken en op basis hiervan wordt ingegaan op de bouwstenen voor 
Nederland en wordt hiermee hoofdvraag 2 beantwoord. 
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2 Beschrijving en analyse van de verschillende systemen

2.1 Inleiding 

2.01 In dit hoofdstuk worden de systemen van arbeidsmigratie van Canada, Australië en het 
Verenigd Koninkrijk beschreven, vergeleken en geanalyseerd. In de eerste paragraaf worden de 
hoofdlijnen van deze systemen kort aangeduid. Aangezien de situatie in Nederland de basis vormt 
voor de vergelijking van de systemen van de drie andere landen, worden tevens de hoofdlijnen van 
het Nederlandse systeem geschetst. Daarnaast wordt op basis van de kenmerken, ambities en 
uitdagingen van het Nederlandse beleid en arbeidsmigratiesysteem een nadere focus aangebracht 
voor het vervolg van dit rapport, namelijk een toespitsing op elementen die een aanvulling kunnen 
vormen op het Nederlandse systeem van het toelaten van hooggekwalificeerde arbeidsmigranten 
binnen de context van een internationale competitie om dit type van migranten. De tweede 
paragraaf bevat een vergelijkende analyse per aspect of element van de onderzochte systemen 
van regulering en facilitering van migratie van hooggekwalificeerde migranten: uitgangspunten, 
mogelijkheden van toegang voor verschillende categorieën, aspecten betreffende rechtspositie, 
uitvoering en kosten en voorgenomen of voorziene aanpassingen van de systemen. De derde 
paragraaf van dit hoofdstuk presenteert in tabelvorm een samenvattend en integraal overzicht van 
de hoofdpunten van de onderzochte systemen van arbeidsmigratie die eerder in dit hoofdstuk zijn 
behandeld.

2.2 Beschrijving op hoofdlijnen van de verschillen in de systemen 

2.02 In deze paragraaf wordt een overzicht op hoofdlijnen gegeven van de systemen van 
regulering en facilitering van arbeidsmigratie van Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk. 
Voor een uitgebreidere beschrijving van de systemen van deze landen verwijzen wij naar de 
landenrapportages in de bijlagen. De paragraaf wordt afgesloten met een typering van het 
Nederlandse systeem, als basis voor de vergelijkende analyse in het vervolg van dit hoofdstuk. 
Voorafgaand aan de beschrijvingen presenteren wij kort enkele hoofdkenmerken in tabelvorm.
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Tabel 2.1: binnenkomst (arbeids)migranten 2004-2005

Australië Canada Verenigd Koninkrijk Nederland

Bevolkingsomvang 2004
(afgerond op 
duizendtallen)

20.111.000 31.946.000 59.778.000 16.275.000

Beroepsbevolking 2004
(afgerond op 
duizendtallen)

9.630.000
16.005.000 

28.008.000 7.997.000

Netto migratie per 1000 
inwoners 2004 

6,2 6,0 1,4 -1,4

Totale permanente 
immigratie 133.000 (2004-2005)

235.824
(2004)

- -

Totale permanente 
arbeidsimmigratie 1

77.880
(2004/2005)

133.746
(2004) - -

Business 
Long 
Stay

49.855
(2004-5)

HSMP
14.1293 Kennis

migranten

1393 
(per 1 
dec, 
2005)

Tijdelijke 
arbeidsmigratie: enkele 
belangrijke categorieën 
tijdelijke verblijfsvergun-
ningen2 Foreign 

Workers
90.668

(2004)
Work 
Permits

137.043
(2004)

Werkver-
gunningen

44.207
(2004)

Bronnen:
- Omvang (beroeps)bevolking: OECD Labour Force Statistics – online (Population + Total Employment 2004)
- Netto migratie: OECD 2006: 25. Netto migratie is het aantal binnenkomende vreemdelingen en terugkerende 

landgenoten verminderd met het aantal vetrekkende vreemdelingen en landgenoten. Kortdurend verblijf of vertrek 
wordt niet meegenomen. Een negatieve netto migratie (Nederland) betekent dat de emigratie hoger is dan de 
immigratie. De cijfers voor Australië hebben betrekking op 2003.

- Australië: Government of Australia 2006. Permanente migratie: data voor hoofdaanvragers + meereizende 
gezinsleden.

- Canada: CIC 2005. Permanente migratie: data voor hoofdaanvragers + meereizende gezinsleden.
- UK: input afkomstig van Work Permits UK en Statistics UK. Onbekend hoeveel tijdelijke arbeidsmigranten 

permanente verblijfsvergunning verwerven. 
- Nederland: data uit de Evaluatie Kennismigrantenregeling en CWI 2005 (Jaarverslag 2004). Onbekend hoeveel 

tijdelijke arbeidsmigranten permanente verblijfsvergunning verwerven. 

1 Permanente verblijfsvergunningen omvatten ook migranten met tijdelijke vergunning die een permanente vergunning verwerven. Voor VK 

en Nederland geen cijfers aantal tijdelijke arbeidsmigranten die permanente verblijfsvergunning verwerven.
2 Tijdelijke arbeidsmigranten: deze bevat enkele hoofdcategorieën voor hoogopgeleiden (Business Long Stay, HSMP, Kennismigranten) en 

enkele categorieën die gericht zijn op arbeidsmigranten in het algemeen (Foreign Workers, Work Permits, Werkvergunningen). 
3 Excl. Verlengingen en migranten die in beroep zijn gegaan tegen een afwijzing
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2.03 De data geven een zekere indicatie van de verschillen hoofdstromen van tijdelijke en 
permanente arbeidsmigranten naar de onderzochte landen en Nederland. De aantallen 
immigranten in de tabel zijn overigens niet zonder meer vergelijkbaar, vanwege verschillen in 
registratiesystemen en bronnen en verschillen in definities. De tabel maakt duidelijk dat de twee 
traditionele immigratielanden in verhouding ongeveer even veel permanente arbeidsimmigranten 
opnamen. De binnenkomst van ‘tijdelijke’ arbeidsmigranten is minder eenvoudig te vergelijken. 

2.04 We hebben hier cijfers voor enkele belangrijke categorieën tijdelijke buitenlandse 
werknemers weergegeven, die zowel via algemene regelingen binnenkomen die openstaan voor 
on-, laag en hooggeschoolde buitenlandse werknemers (Foreign Workers in Canada, Work 
Permits in UK en werkvergunningen in NL) als via regelingen die gericht zijn op hooggeschoolde 
arbeidsmigranten (Business Long Stay in Australië, HSMP in VK en Kennismigrantenregeling in 
Nederland). 

2.05 In alle vier de landen zijn categorieën migranten die vanwege bi- en multilaterale 
verdragen vrij toegang hebben tot de betreffende landen. Deze stromen zijn niet of incompleet in 
de cijfers opgenomen. De belangrijkste stromen zijn die vanuit andere EU- en EER-lidstaten naar 
het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In 2002 kamen 62 duizend burgers van andere EU-staten 
binnen in het Verenigd Koninkrijk, van de 418 duizend vreemdelingen die dat jaar in de UK 
aankwamen (OECD 2005: 284). In Nederland kwam in 2002 ongeveer een kwart van de 
immigranten met een vreemde nationaliteit uit een andere EU-lidstaat (OECD 2005: 238). In 2003 
verbleven 28.303 burgers met een nationaliteit van een andere EU-lidstaat in Nederland (cijfers 
CBS). Ook Australië en Canada kennen vergelijkbare relatief ‘vrije’ immigratiestromen, maar deze 
zijn relatief klein in omvang. Burgers van Nieuw-Zeeland hebben in Australië vrije toegang tot het 
land en mogen er zonder beperkingen verblijven én werken. Dit op grond van de Trans-Tasman 
Travel Arrangement van 1973. Op 30 June 2005 werd het totale aantal Nieuw-Zeelandse 
staatsburgers in Australië geschat op 449.000. Canada heeft weer andere verdragen die een vrij 
verkeer van bepaalde categorieën ondernemers, investeerders en werknemers 
(professionals/hoogopgeleiden en medewerkers die in concernverband worden overgeplaatst naar 
Canada) regelen. In dit verband moet vooral het North American Free Trade Agreement (NAFTA) 
met de VS en Mexico worden genoemd. In 2004 waren op grond van dat verdrag 5.900 
hoogopgeleide tijdelijke arbeidsmigranten in Canada. Overigens zijn daarnaast andere relevante 
vrijhandelsverdragen voor de verschillende landen, zoals het GATS-akkoord (General Agreement 
on Trade in Services) met afspraken en verplichtingen rond de internationale handel in diensten. 

2.06 De volgende tabel geeft een beeld van de omvang van de eerste generatie migranten 
onder de totale bevolking in de onderzochte landen en het opleidingsniveau van de ingezetenen 
met een vreemde nationaliteit. De cijfers hebben betrekking op het begin van de 21ste eeuw.
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Tabel 2.2: percentages immigranten (1e generatie) en opleidingsniveau vreemdelingen 

Australië Canada
Verenigd 
Koninkrijk

Nederland

% bevolking die elders is 
geboren (1e generatie 
immigranten)

23% 19,3% 8,3% 10,1%

Ingezetenen geboren 
in betreffende land

38,6 % 31,5% 20.1% 19,5%% bevolking met 
opleiding tertiair  
onderwijs Ingezetenen die 

elders zijn geboren
42,9% 38,0% 34,8% 17,6%

Hoogopgeleide elders 
geboren ingezetenen (1e

generatie immigranten)
9,9% 7,3% 2,9% 1,8%

Bron: Von Weizäcker 2006; Dumont & Lemaître 2004. 

2.07 De tabel maakt duidelijk dat de twee klassiek immigratielanden Canada en Australië een 
fors hoger (tweemaal zo hoog) aandeel van recente immigranten (eerste generatie) onder de 
bevolking hebben. Deze twee landen trekken ook veel meer hoogopgeleide immigranten aan, wel 
4 tot 5,5 maal zoveel als Nederland en 2,5 tot 3.5 meer dan het Verenigd Koninkrijk. In Nederland 
is duidelijk sprake van een relatief laag opleidingsniveau van allochtonen. Overigens kennen de 
drie onderzochte landen eveneens een aanzienlijke emigratie (evenals Nederland). Zo 
emigreerden 62.606 Australische staatsburgers ‘permanent’ waaronder 29.621 geschoolde 
emigranten (Government of Australia 2006). 

Het Canadese systeem: primair aanbod gericht en een human capital benadering

Uitgangspunten en historische ontwikkeling

2.08 Canada is een land met een lange traditie van immigratie en immigratiebeleid. Het 
hoofdonderscheid is dat tussen permanente en tijdelijke migratie; binnen beide stromen neemt 
arbeidsmigratie een belangrijke plaats in. Het huidige beleid is gebaseerd op de nieuwe 
immigratiewet- en regelgeving van 2002.

2.09 Het uitgangspunt van het huidige beleid voor permanente migratie is dat geschoolde 
migranten geselecteerd dienen te worden op grond van hun algemene vaardigheden en 
vermogens die hen in staat stellen om zich aan te passen aan de snel veranderende vraag in de 
dynamische kenniseconomie. Selectie met het oog op het opvullen van concrete tekorten binnen 
bepaalde sectoren die zich op dat moment voordoen, bleek namelijk niet goed te werken; tegen de 
tijd dat migranten toe waren gelaten en zich hadden gevestigd had de arbeidsmarkt zich al weer 
gewijzigd.
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Mogelijkheden voor migratie hoogopgeleiden

2.10 Binnen de groep van tijdelijke arbeidsmigranten (90.668 Foreign Workers in 2004): zijn
drie hoofdstromen van tijdelijke arbeidsmigratie te onderscheiden: 

i tewerkstelling op basis van reguliere werkvergunning; 
ii specifieke programma’s om in specifieke, acute tekorten te voorzien; 
iii verdragen met Midden- en Zuid-Amerika om te voorzien in agrarisch 

seizoenswerk. 

2.11 In feite vormen inwonende thuiszorgers (live-in-caregivers) een vierde belangrijke 
mogelijkheid voor tijdelijke migratie, maar deze worden gewoonlijk gerekend tot de permanente 
migratie van geschoolde werknemers. Toch zijn ze noch hooggeschoold, noch permanent. Het 
programma voor inwonende thuiszorgers betreft een beleid dat de mogelijkheid biedt aan 
migranten met minimaal een diploma van de middelbare school en relevante training of 
werkervaring om in Canada te werken als kinderverzorger, ouderenzorger of als verzorger van een 
gehandicapte, waarbij de immigrant bij de werkgever gaat inwonen. De inwonende thuiszorger 
komt in aanmerking voor een permanente verblijfsstatus als hij of zij in een tijdvak van drie jaar na 
aankomst, twee jaar aaneensluitend als inwonende thuiszorger heeft gewerkt. Voor hoger 
opgeleide arbeidsmigranten staan met name de twee eerste hoofdstromen open. Daarnaast is een 
belangrijke stroom van tijdelijk verblijf die van buitenlandse studenten; deze worden als ‘high-
potential’ migranten gezien en daarom uitzicht geboden op verblijf en vestiging na hun studie. 

2.12 Binnen de groep van permanente arbeidsmigratie (de zogenaamde ‘economic class’ of 
‘economic immigrants’, 133.746 permanente immigranten in 2004, waarvan 55.179 
hoofdaanvragers) zijn drie hoofdcategorieën of –stromen te onderscheiden: 

i Geschoolde werknemers (Skilled Workers): selectie op basis van puntensysteem 
(113.442 in 2004, 84.8% van de Economic Class; waarvan 47.889 
hoofdaanvragers en 65.553 meereizende afhankelijke familieleden).

ii Zelfstandige ondernemers (Business immigrants): investeerders, ondernemers en 
kleine zelfstandigen. Voor deze categorie gelden eisen als relevante ervaring en 
het hebben van eigen vermogen (9.764 Business Immigrants, 7.3% van de 
Economic Class, waarvan 2.708 hoofdaanvragers en 7.056 meereizende 
afhankelijke familieleden). Voor meer informatie over specifieke eisen voor 
zelfstandig ondernemers wordt verwezen naar migrantenprofiel 4 in hoofdstuk 4.

iii ‘Provincial nominees’: provinciaal beleid om te voorzien in specifieke behoeften 
van provincies. Het betreft primair aanbodgestuurde programma’s; wel bevatten ze 
soms ‘vraaggestuurde elementen’, zoals in de vorm van het toekennen van punten 
voor een concreet werkaanbod (6.248 in 2004, 4.7% van de Economic Class, 
waarvan 2.086 hoofdaanvragers en 4.162 meereizende afhankelijke familieleden). 
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2.13 Zoals gezegd, wordt de vierde hoofdcategorie gevormd door inwonende thuiszorgers (live-
in caregivers; 4.292 inwonende thuiszorgers in 2004, 3% van de economic class; 2.496 
hoofdaanvragers). Het betreft in feite geen hooggeschoolde migranten en ze komen met een 
tijdelijke verblijfsvergunning (en een arbeidscontract) binnen; wel is het mogelijk dat ze na drie jaar 
in aanmerking komen voor een vergunning tot permanent verblijf.

2.14 De toelating van permanente immigranten is primair aanbodgericht, uitgezonderd de 
provincial nominee programma’s. Bij deze laatste programma’s worden toelatingscriteria door 
provincies zelf vastgesteld en deze programma’s zijn vaak vraaggestuurd. Er worden jaarlijkse 
streefdoelen gesteld (geen quota), toelating van immigranten via verschillende regelingen is 
gebonden aan allerlei basisvoorwaarden in combinatie met een puntensysteem (gebaseerd op 
selecteren van veelbelovende migranten, in termen van human capital). Het afleggen van een pre-
immigration assessment is niet verplicht (zoals in Australië), maar wordt wel sterk aanbevolen. Een 
bijkomend voordeel is dat dit de procedure kan verkorten.

Uitvoeringsaspecten

2.15 Immigratie is in Canada de gezamenlijke verantwoordelijkheid van federale en provinciale 
en territoriale overheden, maar de federale immigratiewetgeving heeft voorrang boven provinciale 
wetgeving. Op federaal niveau is het in 1994 opgerichte Ministerie van Immigratie en Burgerschap, 
het CIC (Citizenship and Immigration Canada) de centrale instantie voor de ontwikkeling en 
uitvoering van beleid betreffende immigratie, maar ook inzake vestiging en naturalisatie. Een 
andere belangrijke instantie is Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC), die 
de landelijke arbeidsmarkttoets voor tewerkstelling van buitenlandse werknemers verricht en 
betrokken is bij het afsluiten van verdragen voor het opvullen van tekorten op de arbeidsmarkt. 

2.16 Het primair aanbodgestuurde systeem van permanente immigratie van geschoolde 
werknemers en zelfstandige ondernemers wordt uitgevoerd door het CIC. Potentiële migranten 
kunnen via de CIC-website en brochures nagaan voor welke visa zij in aanmerking komen en 
testen of ze voldoen aan de basisvereisten en het minimumaantal van 67 punten halen op zes 
selectiecriteria: 
1. Opleiding (maximaal 25 punten).
2. Taal (Frans en/of Engels) (maximaal 24 punten).
3. Werkervaring (maximaal 21 punten).
4. Leeftijd (maximaal 10 punten; hoogste aantal punten voor categorie 21-49 jaar).
5. Dienstverband in Canada (maximaal 10 punten).
6. Integratiekansen onder andere blijkend uit studie of familie in Canada of opleiding van de

partner (maximaal tien punten).



Beschrijving en analyse van de verschillende systemen 12

2.17 Daarnaast zijn minimumeisen met betrekking tot relevante werkervaring en moet de 
migrant voldoende middelen bezitten om de eerste zes maanden in eigen levensonderhoud te 
voorzien. De aanvrager moet allerlei documenten overleggen. Diplomawaardering wordt 
aangeraden, maar niet verplicht gesteld. 

2.18 Aanvragen kunnen bij ambassades en missies in de regio worden ingediend en worden in 
behandeling genomen door CIC-ambtenaren als de aanvraag volledig is en de vereiste leges zijn 
betaald. De doorlooptijden en kosten verschillen per procedure. Tijdelijke werkvergunningen 
worden relatief snel afgehandeld (veelal binnen een maand), maar over de afhandeling van 
aanvragen voor permanente geschoolde immigratie wordt veel langer gedaan, tot maximaal 4 à 5 
jaar in het geval de immigrant afkomstig is uit enkele herkomstlanden in Azië, Afrika en Oost-
Europa. 

2.19 De nieuwe wet- en regelgeving van 2002 zou onder meer de procedures moeten 
versimpelen en daardoor versnellen. De effecten van het beleid zijn evenwel nog niet duidelijk, ook 
omdat in 2003 een overgangsregeling gold en het nieuwe beleid deels nog geïmplementeerd moet 
worden.

Rechtspositie en verblijfsrecht

2.20 Immigranten, zowel tijdelijke als permanente, hebben een sterke rechtspositie in Canada. 
Ze hebben over het algemeen gelijke rechten op sociale zekerheid, afhankelijk van hun 
verblijfsduur, al doen zich op dit punt wel verschillen voor tussen provincies. Door beroep te doen 
op bijstand voldoen tijdelijke arbeidsmigranten echter niet meer aan de voorwaarden waaronder zij 
een verblijfsvergunning hebben gekregen zodat deze ingetrokken kan worden. Zowel permanente 
als tijdelijke migranten kunnen hun gezinsleden laten overkomen, onder bepaalde voorwaarden. 
Daarnaast zijn mogelijkheden voor tijdelijke migranten om hun werkvergunning te verlengen en 
uiteindelijk over te stappen naar de permanente status van geschoolde werknemer, als ze aan de 
voorwaarden hiervoor voldoen. 

Actuele en toekomstige ontwikkelingen arbeidsmigratiesysteem

2.21 De nieuwe Immigratiewet en regelgeving (van 2002) moet deels nog geïmplementeerd 
worden. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan onder andere verkorte van de wachttijden en het 
verbeteren van diploma-erkenning. 
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Het Australische systeem: gericht op onmiddellijke inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

Uitgangspunten en historische ontwikkeling

2.22 In 1945 werd een aparte federale portefeuille voor bevordering van immigratie ingesteld. In 
1973 werd de ‘White Australian Policy’ van voorkeursbehandeling van Britse immigranten 
afgeschaft en vervangen door een niet discriminerende immigratiewetgeving. Dit heeft de weg 
vrijgemaakt voor de immigratie vanuit de regio: Azië en de Pacific. Immigranten worden traditioneel 
opgevat als ‘settlers’, als zich vestigende nieuwe landgenoten. Sinds midden jaren ’80 is het beleid 
in toenemende mate gefocust op het aantrekken van geschoolde migranten, zowel permanent als 
(meer recent) tijdelijk. Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd (mede op basis van resultaten van 
longitudinale surveys) en bijgesteld.

2.23 Sinds 1996 is het beleid van geschoolde immigratie gericht op het aantrekken en 
selecteren van migranten met kwaliteiten die hen in staat stellen snel werk te vinden, bij voorkeur 
op hun eigen niveau, zodat ze hun kwaliteiten te gelde kunnen maken voor zichzelf en de 
Australische samenleving. Het voorkomen dat immigranten ten laste komen van de staatskas en 
het voorkomen en bestrijden van fraude zijn eveneens belangrijke motieven achter verschillende 
recente beleidswijzigingen.

Mogelijkheden voor migratie hoogopgeleiden 

2.24 Net als in Canada is er een scherp onderscheid tussen permanente en tijdelijke 
immigratie, ook voor arbeidsmigratie. In 2004-2005 werden in totaal 77.880 permanente 
geschoolde migranten toegelaten (hoofdaanvragers en meereizende partners en gezinsleden), 
waarvan 49.120 van buiten Australië een aanvraag hadden ingediend (= offshore). Geschoolde 
migranten die zich permanent willen vestigen, kunnen binnen komen via drie hoofdroutes:

i Het aanbodgestuurde ‘General Skilled Migration Program’ (GSM, omvat allerlei 
categorieën buitenlandse werknemers, met als belangrijkst categorie de Skilled 
Independent). Via deze ingang kwam de omvangrijkste stroom van geschoolde 
migranten binnen: 59.850 GSM visa in fiscaal jaar 2004-5, waarvan het merendeel 
(68,8%) visa in de Skilled Independent categorie: 41.180 (Gov. Aust. 2006).

ii De vraaggerichte ingang waarbij werkgevers werknemers binnenhalen voor het 
opvullen van tekorten en werkgevers zich garant stellen (m.n. Employer 
Nomination Scheme ENS), arbeidsovereenkomsten om op permanente of tijdelijke 
basis werknemers aan te trekken). 13.020 visa (zowel offshore als onshore
aanvragen) in deze categorie in 2004/5. 
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iii Een ingang voor ondernemers en kleine zelfstandigen die zich in Australië willen 
vestigen als ondernemers of zich willen voegen bij een bestaande onderneming 
(‘Business skills entry’: sinds maart 2003 tijdelijk met uitzicht op blijvende vestiging 
(Business Skills). Deze laatste ingang kan zowel vraag als aanbodgestuurd zijn. 
5.670 Business Skills visa in 2003/4 en 4.820 in 2004/5 (exclusief ingetrokken 
visa). In het fiscale jaar 2003/4 werden 1.183 van deze visa ingetrokken van 
zelfstandige ondernemers die zich gevestigd hadden, maar niet naar behoren 
functioneerden.

2.25 Deze drie hoofdcategorieën van permanente geschoolde migranten (de zogenaamde ‘Skill 
Stream’ of ‘Skill Migration’) van het jaarlijkse migratieprogramma omvatten allerlei – door de tijd 
heen verschillende – subcategorieën. Enkele van deze subcategorieën zijn te verklaren vanuit 
twee belangrijke doelstellingen achter het beleid van de laatste jaren: (1) verkleining van de risico’s 
die verbonden zijn bij het aantrekken van permanente immigranten door het invoeren van 
categorieën waarbij familieleden of werkgevers zich garant stellen en een tweestapsprocedure 
voor de vestiging van zelfstandige ondernemer (eerst een tijdelijke verblijfsvergunning met zicht op 
een permanente na vier jaar en bewezen succes) en (2) het bevorderen van een meer 
evenwichtige spreiding van migranten en vooral van vestiging in dunbevolkte deelstaten en regio’s 
waarbij veelal deelstaten of werkgevers in deelstaten zich garant stellen. Voor vele van de 
genoemde subcategorieën gelden (verschillende) puntensystemen om ervoor in aanmerking te 
komen. Tevens worden jaarlijkse quota vastgesteld voor enkele subcategorieën. 

2.26 Tijdelijke arbeidsmigratie: hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verblijf van kortere en 
langere duur (meer dan 12 maanden). Het betreft vraaggestuurde programma’s, zonder quota, met 
een concreet aanbod en een arbeidsmarkttoets. De in omvang belangrijkste vorm van tijdelijke 
arbeidsmigratie van hoogopgeleiden komt binnen met een ‘Business (long stay) visa’ (visa 457, 
49.855 van deze visa in 2004/5): tijdelijke visa voor aanbod op kaderniveau (managers, medische 
specialisten, ICT-professionals, enzovoorts). Daarnaast is er de eerdergenoemde mogelijkheid 
voor ondernemers en kleine zelfstandigen om zich tijdelijk te vestigen, met uitzicht op permanente 
vestiging bij bewezen succes (Business Skills). Een derde mogelijkheid wordt gevormd door 
arbeidsovereenkomsten voor het opvullen van tijdelijke tekorten. Tenslotte bieden allerlei tijdelijke 
visa-mogelijkheden om te werken tijdens het verblijf, zoals voor vakantiewerkers (working holiday 
makers). 
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Uitvoeringsaspecten

2.27 De ontwikkeling en uitvoering van het immigratiebeleid zijn in Australië sterk 
gecentraliseerd: het Ministerie van immigratie en Multiculturele Zaken (DIMA, Department of 
Immigration and Multicultural Affairs) heeft taken bij de voorbereiding en uitvoering 
beleid/wetgeving, grenscontrole, integratie en multicultureel beleid, onderzoek en monitoring. De 
afhandeling van aanvragen voor geschoolde permanente migranten (Skill Stream) is sinds enkele 
jaren gecentraliseerd in het Adelaide Skilled Processing Centre om redenen van onder meer 
kostenefficiëntie, snellere afhandeling en meer uniforme beslissingen. De centrale behandeling is 
mogelijk geworden door meer objectieve criteria en doordat aanvragers zelf verantwoordelijk zijn 
voor pre-immigration assessment door erkende instanties voorafgaande aan de 
aanmeldingsprocedure. 

2.28 Een potentiële immigrant die in aanmerking wil komen voor de General Skilled Migration 
categorie, moet voldoen aan verschillende basisvereisten. Zo moeten ze jonger zijn dan 45 jaar, 
een beroep hebben dat vermeld staat in de Australia's Skilled Occupation List (SOL; een lijst met 
beroepen waarnaar vraag bestaat op de Australische arbeidsmarkt) en recente ervaring met 
geschoold werk of een recente Australische kwalificatie bezitten. Daarnaast moet de aanvrager 
voorafgaand aan de aanvraag aan taal- en kwalificatie-eisen voldoen die hij moet laten beoordelen 
door erkende instanties: een bepaald niveau van Engelse taalvaardigheid (aanvrager moet zelf de 
taaltest aanvragen en bekostigen) en een beoordeling van de relevantie van de kwalificaties van 
de aanvrager door een erkende sectorale/brancheorganisatie in Australië. 

2.29 De aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen (centraal), waarbij 120 punten (op 
een puntentest met een maximum van 175 punten) het minimum is voor bijvoorbeeld de Skilled 
Indepent klasse (de meeste economische immigranten komen via deze regeling binnen). Daarbij 
kunnen punten worden verkregen voor de selectiecriteria: 
1. kwalificaties (maximaal 60 punten);
2. Engelse taalvaardigheid (maximaal 10 punten);
3. specifieke werkervaring (maximaal 21 punten);
4. leeftijd (maximaal 30 punten; hoogste aantal punten voor categorie 18-29 jaar);
5. beroep waar vraag naar is (10 punten; indien arbeidscontract in Australië: 15 punten);
6. Australisch diploma (maximaal 15 punten);
7. kenmerken partner (leeftijd, taalvaardigheid, kwalificaties, baanaanbod, werkervaring) 

(5 punten);
8. bonus punten voor werkervaring of inverstering in Australië of kennis van een van de lokale 

talen in Australië (5 punten);
9. verwanten in Australië met de Australische nationaliteit die zich garant stellen (15 punten).
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2.30 Scores onder de 70 punten worden niet in behandeling genomen, terwijl aanvragen tussen 
de 70 en 120 punten twee jaar in reserve worden gehouden voor het geval de ‘pass mark’ verlaagd 
wordt gedurende die periode. 

Kosten arbeidsmigratiesysteem

2.31 De kosten variëren per visacategorie. Bij afwijzing worden de leges niet terugbetaald. Ook 
de tijd waarbinnen aanvragen worden afgehandeld varieert, afhankelijk van visacategorie en of de 
aanvraag in Australië of erbuiten wordt ingediend. Volgens de servicestandaard moet driekwart van 
de aanvragen voor General Skilled Migration visa binnen 12 tot 15 maanden worden afgehandeld. 

Rechtspositie en verblijfsrecht

2.32 Australië kenmerkt zich voor wat betreft rechtspositionele aspecten vooral door de 
beperkingen op sociale zekerheidsrechten die in 1997 zijn ingevoerd. Tijdelijke migranten hebben 
geen recht op sociale zekerheid en moeten betalen voor toegang tot hoger onderwijs en 
gezondheidszorg. Migranten die zich permanent vestigen krijgen pas na twee jaar verblijf toegang 
tot de meeste sociale zekerheidsarrangementen. Net als in Canada zijn voor tijdelijke migranten 
(waaronder studenten) mogelijkheden om een permanente verblijfsvergunning te krijgen als 
geschoold werknemer. 

Actuele en toekomstige ontwikkelingen arbeidsmigratiesysteem

2.33 Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Zo verschijnt in het voorjaar van 
2006 een evaluatiestudie naar het beleid van permanente immigratie van hoogopgeleiden, inclusief 
een internationaal vergelijkende studie. Op basis van deze studie zal het betreffende beleid en de 
procedures waarschijnlijk wederom zo afgesteld worden zodat het nog beter migranten selecteert 
met kenmerken die een goede indicator vormen van het economische succes op korte termijn (zie 
ook Richardson & Lester 2004: geen reden om te veronderstellen dat het Australische beleid ook in 
de toekomst beter zal doen als het Canadese).
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Het arbeidsmigratiesysteem in het Verenigd Koninkrijk: vraaggestuurd met een 
aanbodgestuurd programma voor hoogopgeleiden; het stelsel verkeert in een transitiefase

Het Britse systeem: vraaggestuurd met aanbodgestuurd programma voor hoogopgeleiden; stelsel 
verkeert in transitie

2.34 Het immigratiebeleid in het Verenigd Koninkrijk is historisch voornamelijk bepaald door 
relaties met Gemenebestlanden. Geconstateerd werd in 1998 dat de Britse kenniseconomie 
belangrijke tekortkomingen kende op het gebied van productiviteit, innovatie, investeringen en 
vaardigheden van werknemers. De regering sprak in 1999 de ambitie uit ‘the most skilled and most 
enterprising people from abroad’ naar het Verenigd Koninkrijk te halen. Deze uitspraak had een 
aantal gevolgen voor het gevoerde migratiebeleid, waaronder de start van een proef in 2002 om 
personen met uitzonderlijke kwaliteiten de gelegenheid te geven werk te zoeken in het Verenigd 
Koninkrijk. Hieruit kwam het Highly Skilled Migration Programme voort (in 2003 opgenomen in de 
immigratiewet).

Mogelijkheden voor migratie hoogopgeleiden 

2.35 Arbeidsmigratie betreft in het Verenigd Koninkrijk altijd tijdelijke arbeidsmigratie; wel 
hebben categorieën van hoogopgeleide arbeidsmigranten uitzicht op het verwerven van een
vergunning tot permanent verblijf na verloop van tijd. 

2.36 Arbeidsmigratie is in het Verenigd Koninkrijk georganiseerd in een Work Permitsysteem
met een aantal hoofdelementen (schemes/programma’s):
 Main scheme: ingang waarbij werkgevers werknemers kunnen binnenhalen voor een 

specifieke baan (vraaggericht) (totaal aantal work permits uitgegeven is 133.396 in 2003).
 Sector Based Scheme (SBS): opgezet in 2003 om tekorten in ongeschoolde arbeid in 

bepaalde sectoren (tijdelijk) op te vangen (vraaggestuurd en quota) (7.808 in 2003).
 Seasonal Agricultural Workers Scheme (SAWS): arbeiders kunnen via deze ingang 

tijdelijk binnen komen op ‘piek’-momenten (vraaggestuurd en quota) (19.372 in 2002, niet 
beschikbaar voor 2003).

 Working holidaymakers: ingang voor vakantiewerkers uit gemenebestlanden tussen de 17 
en 30 jaar die voor twee jaar naar het Verenigd Koninkrijk kunnen komen wanneer zij de 
intentie hebben om betaald werk uit te voeren als onderdeel van een werkvakantie (46.505 in 
2003).

 Worker Registration Scheme (WRS): dit programma is in 2004 ingevoerd en dient als 
ingang voor leden van de tien nieuwe lidstaten van de EU (geen quota, dient met name voor 
registratie van mensen die reeds zijn binnengekomen) (80.730 in mei t/m september 2004).
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 Highly Skilled Migrants Programme (HSMP): puntensysteem (sinds 2002) waarbij rekening 
wordt gehouden met kwalificaties, ervaring, inkomen uit verleden en prestaties van de 
migrant (aanbodgestuurd) (26.304 in 2002 t/m 2005). 

Uitvoeringsaspecten

2.37 De Home Office is het belangrijkste departement aangaande migratie in het Verenigd 
Koninkrijk. Het Immigration and Nationality Directorate (IND) is een onderdeel van de Home Office 
en belast met de uitvoer van het arbeidsmigratiesysteem. De beoordeling van de aanvragen voor 
het HSMP-Programma is gecentraliseerd bij een dependance van het Home Office, namelijk Work 
Permits UK (WPUK). 

2.38 Een arbeidsmigrant, die het Verenigd Koninkrijk wil binnenkomen onder het HSMP-
programma, kan online een aanvraag hiervoor indienen. De aanvraag dient voorzien te zijn van 
bewijsmateriaal. Om toegelaten te worden, dient een arbeidsmigrant 65 punten of meer te scoren 
op de volgende gebieden: opleiding, werkervaring, inkomen in vorige baan, bijzondere prestaties in 
het vakgebied en prestaties van eventuele gezinsleden. 
1. Opleiding (15-30 punten).
2. Werkervaring (25-50 punten).
3. lnkomen in vorige baan (25-50 punten).
4. Bijzondere prestaties in het vakgebied (15-25 punten).
5. Beroep waarnaar vraag is: huisarts inclusief erkenning in VK praktijk uitoefenen (50 punten).
6. Prestaties van eventuele gezinsleden (10 punten).
7. Leeftijd (5 punten voor aanvragers onder 28 jaar).

2.39 De HSMP-migrant moet verder in staat zijn in het levensonderhoud van hemzelf en 
eventueel zijn gezin, zonder een beroep op de staatskas te doen en de migrant moet bereid zijn 
het Verenigd Koninkrijk als hoofdverblijf aan te nemen.

Kosten arbeidsmigratiesysteem

2.40 Over de totale kosten van het arbeidsmigratiesysteem in het Verenigd Koninkrijk is geen 
informatie gevonden. Wel is bekend dat de kosten die zijn gemoeid met de huidige visaverlening
en met beslissingen aangaande verblijfs- en werkvergunningen worden gedekt uit de gehanteerde 
tarieven. Voor het HSMP-programma geldt dat de administratieve lasten volledig worden 
afgewenteld op de migrant (momenteel ongeveer € 456). Wanneer een arbeidsmigrant wordt 
afgewezen voor toelating tot het HSMP-programma, worden de kosten niet vergoed.
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Rechtspositie en verblijfsrecht

2.41 Er zijn meerdere programma’s voor tijdelijke tewerkstelling, zoals werkvergunningen voor 
training of werkervaring, het Working holidaymakers programma en het programma voor 
seizoensarbeiders. Voor het opdoen van werkervaring worden werkvergunningen gebruikelijk 
verleend voor twaalf maanden. Voor speciale trainingen kunnen vergunningen worden verleend 
voor een maximum van vijf jaar. Arbeidsmigranten in het Verenigd Koninkrijk komen nooit direct in 
aanmerking voor een permanente verblijfsstatus. Als de werkvergunning verlopen is, dient de 
arbeidsmigrant terug te keren naar het land van oorsprong.

2.42 Er zijn twee routes die uiteindelijk kunnen resulteren in permanent verblijf.
1. De eerste route is via zogenaamde werkvergunningen voor zakelijke en commerciële 

werkzaamheden. Deze werkvergunningen zijn bedoeld voor arbeidsmigranten die in het 
Verenigd Koninkrijk zijn voor zaken of commercieel werk. 

2. De tweede route is via het Highly Skilled Migrants Programme. Na vier jaar legaal en 
ononderbroken werkzaam te zijn in het Verenigd Koninkrijk kunnen arbeidsmigranten onder 
dit programma een permanente verblijfsstatus verkrijgen.

2.43 De Britse wetgeving sluit arbeidsmigranten uit van het doen van een beroep op de sociale 
uitkeringen waarvoor geen premies zijn betaald of die niet inkomensafhankelijk zijn (zoals 
werkeloosheidsuitkering, kinderbijslagen, gehandicaptenuitkeringen, et cetera Arbeidsmigranten 
die werkeloos worden lopen het risico om hun (tijdelijke) verblijfsvergunning te verliezen. 

2.44 Gezinshereniging is in principe toegestaan in het Verenigd Koninkrijk met uitzondering van 
arbeidsmigranten die binnenkomen onder een tijdelijk programma, zoals de Seasonal Agricultural 
Workers Scheme en de Sector Based Scheme. Gezinsleden zijn vrij op de arbeidsmarkt; een 
arbeidsmarkttoets is voor hen dus niet nodig.

Actuele en toekomstige ontwikkelingen arbeidsmigratiesysteem

2.45 Het integrale arbeidsmigratiesysteem in het Verenigd Koninkrijk wordt binnen afzienbare 
tijd aangepast naar een systeem met vijf zogenaamde ‘tiers’, elk gebaseerd op een 
puntensysteem. Deze vijf ‘Tiers’ zijn:
1. Hooggeschoolde personen om bij te dragen aan de groei en productiviteit.
2. Vaklieden met een baanaanbod die gaten in de arbeidsmarkt van het Verenigd Koninkrijk 

opvullen.
3. Beperkt aantal laaggeschoolde arbeiders dat tijdelijke arbeidstekorten kan opvullen.
4. Studenten.
5. Reizende jongeren en tijdelijke arbeiders: mensen die mogen werken in het Verenigd 

Koninkrijk voor een beperkte periode om hoofdzakelijk niet-economische doelen te bereiken.
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2.46 Hoewel in het nieuwe systeem voor ieder programma wordt gewerkt met punten, blijft het, 
met uitzondering van het eerste programma (vergelijkbaar met HSMP), vraaggestuurd. 
Arbeidsmigranten dienen voor een werkvergunning in de programma’s 2-5 namelijk over een 
zogenaamd ‘certificate of sponsorship’ van een goedgekeurde ‘sponsor’ in het Verenigd Koninkrijk 
te beschikken. Voor meer informatie over het nieuwe systeem wordt verwezen naar de bijlagen en 
landenrapportage.

2.47 In het Verenigd Koninkrijk bestaat de ambitie om een longitudinale studie op te zetten om 
binnenkomende migranten te volgen, net als al lopende longitudinale surveyonderzoeken in 
Australië en Canada. 

Het Nederlandse arbeidsmigratiebeleid: vraaggestuurd met nieuw beleid voor 
kennismigrant

Het Nederlandse systeem

2.48 Het uitgangspunt van het Nederlandse systeem van arbeidsmigratie is, dat deze migratie 
tijdelijk van aard is (ACVZ, 2003: 39). Wel zijn er mogelijkheden voor arbeidsmigranten om een 
tijdelijke verblijfsvergunning na vijf jaar verblijf om te zetten in een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd. 

2.49 Het Nederlandse arbeidsmigratiebeleid wil zich, vanwege het belang hiervan en de 
dreigende tekorten hieraan, in toenemende mate richten op hoogopgeleiden en vaklieden.

Mogelijkheden voor migratie hoogopgeleiden 

2.50 Het Nederlandse beleid van arbeidsmigratie wordt geregeld op basis van de Wet Arbeid 
Vreemdelingen (Wav). Nederlandse werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden en op 
tijdelijke basis personeel werven van buiten de EU en EER (Europese Economische Ruimte). Een 
werkgever die zijn vacatures niet kan opvullen met personeel vanuit landen van de EU en EER, 
kan een tewerkstellingsvergunning voor personeel van buiten de EER aanvragen. De migrant zelf 
moet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen (bij een verblijf van langer dan drie
maanden) bij de Nederlandse ambassade. Arbeidsmigranten uit enkele landen buiten de EER (VS, 
Canada, Australië, Nieuwe Zeeland, Japan) zijn niet mvv-plichtig. Bij aankomst in Nederland vraagt 
de arbeidsmigrant een verblijfsvergunning aan bij de IND (kabinetsstandpunt toelating 
kennismigranten, 25 mei 2004).
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2.51 De erkenning van het feit dat vaak van te voren eigenlijk al bekend is dat in bepaalde 
sectoren geen reëel arbeidsaanbod is binnen Nederland, is de reden dat in de loop van de tijd veel 
uitzonderingen in de WAV zijn opgenomen. Uitzonderingen die inhouden dat voor bepaalde 
categorieën werknemers géén tewerkstellingsvergunning meer nodig is. Zo is er een uitzondering 
voor bijvoorbeeld de ICT-specialist, voor medische specialismen en voor hoger opgeleid technisch 
personeel in sectoren met een aantoonbaar tekort. 

2.52 Een zeer belangrijke uitzondering in de WAV is tenslotte de uitzondering voor 
kennismigranten. In de wandelgangen de kennismigrantenregeling geheten. In Nederland is, 
vanwege het belang van hoogopgeleiden voor de kenniseconomie en de dreigende tekorten aan 
hoogopgeleiden, speciaal beleid ontwikkeld voor deze groep arbeidsmigranten. Kennismigranten 
zijn in deze context gedefinieerd als wetenschappelijke onderzoekers en Research & 
Development-personeel / ICTers die systemen ontwikkelen, in dienst zijn van een internationaal 
concern, universiteit of wetenschappelijke onderzoeksinstelling.

2.53 Het beleid voor kennismigranten (ingegaan per 1 oktober 2004) wijkt af van het reguliere 
arbeidsmigratiebeleid doordat werkgevers niet verplicht zijn een tewerkstellingsvergunning aan te 
vragen, een verkorte mvv-procedure kan worden doorlopen en een apart legestarief is vastgesteld. 
Een verblijfsvergunning wordt aan de kennismigrant verleend voor de duur van de aanstelling en 
voor maximaal vijf jaar; jaarlijkse verlenging is niet nodig voor kennismigranten. Bij werkeloosheid 
moet de kennismigrant binnen drie maanden een andere functie (in de kenniseconomie) 
aanvaarden. Het beleid voor kennismigranten is, evenals het overige arbeidmigratiebeleid in 
Nederland, vraaggestuurd.

2.54 Voor de toelating van kennismigranten is gekozen voor een salariscriterium: een 
brutojaarinkomen van € 45.495 (1,5 x modaal inkomen). Voor postdoctorale en universitaire 
docenten onder de 30 jaar en promovendi is een lager salariscriterium vastgesteld van € 33.363. 
Er geldt geen opleidingscriterium voor de categorie van kennismigranten. 

2.55 Het aantal arbeidsmigranten dat via de kennismigrantenregeling in Nederland werkzaam 
is, is 1.393 (stand per 1 december 2005). In het eindrapport van de evaluatie van de 
Kennismigrantenregeling wordt aangegeven dat de toegelaten kennismigranten voornamelijk
boven de 30 jaar oud zijn en behoren tot de functiecategorie ‘manager’.
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Uitvoeringsaspecten

2.56 Een arbeidsimmigrant dient over een visum of machtiging tot voorlopig verblijf (hierna: 
mvv) te beschikken om naar Nederland te komen. De werkgever moet beschikken over een 
tewerkstellingsvergunning. De voorwaarden voor de afgifte van deze vergunning zijn vastgelegd in 
de Wav. Een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning wordt beoordeeld door het CWI. Het 
CWI gaat na of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om personeel te zoeken onder het 
prioriteitgenietende aanbod. De Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die is 
ondergebracht bij de IND, is belast met het beoordelen van aanvragen tot het verlenen van een 
mvv. Op grond van de beslissing van CWI en na toetsing van de toelatingsvoorwaarden beslist de 
IND over de aanvraag voor een mvv. In Nederland aangekomen, moet de arbeidsmigrant 
vervolgens een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND.

2.57 Voor de afgifte van een visum geldt een vastgestelde termijn van 8 weken. De redelijke 
beslistermijn op een mvv-aanvraag bedraagt drie maanden. Aanvragen voor 
tewerkstellingsvergunningen worden ingediend door werkgevers bij de CWI. De wettelijke 
beslistermijn is hier vijf weken. Deze termijn wordt in driekwart van de gevallen behaald4.

2.58 De doorlooptijden in geval van kennismigranten zijn, zoals eerder vermeld, korter doordat 
een verkorte mvv-procedure wordt doorlopen en geen tewerkstellingsvergunning door de 
werkgever hoeft te worden aangevraagd. De beslistermijn op een aanvraag voor de 
kennismigrantenregeling is twee weken.5

Kosten arbeidsmigratiesysteem

2.59 De procedure voor kennismigranten is zo ingericht dat hiermee relatief lage 
behandelkosten zijn gemoeid. Er geldt voor deze migranten dan ook een lager legestarief. Een 
kennismigrant betaalt voor de mvv en verblijfsvergunning samen € 438 (legestarief 2006). Ter 
vergelijking: een reguliere migrant betaalt voor deze documenten € 621. Het streven is om de 
procedure kostendekkend uit te voeren. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen, als de 
leges zijn betaald. Als de leges zijn betaald, maar uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de 
arbeidsmigrant niet in aanmerking komt voor de gevraagde mvv of verblijfsvergunning, worden de 
leges niet terugbetaald. Kosten zijn voor de kennismigrant lager doordat jaarlijkse verlenging van 
de verblijfsvergunning niet nodig is voor een kennismigrant.

Rechtspositie en verblijfsrecht

4 Genoemde termijnen zijn ontleend aan de vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2004 en kunnen wellicht verouderd 
zijn.

5 www.dialogistiek.nl/ind/buttons/kennismigrantprocedure
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2.60 In Nederland hebben alle arbeidsmigranten met een tijdelijk of een (op termijn) 
permanente verblijfsstatus recht op gezinshereniging. Gezinsleden kunnen werk zoeken op de 
arbeidsmarkt. Hiervoor is een tewerkstellingsvergunning noodzakelijk. 

2.61 Buitenlandse werknemers hebben in principe dezelfde rechten op sociale zekerheid als 
nationale werknemers. In de praktijk betekent dit echter dat arbeidsmigranten in de eerste vijf jaar 
van verblijf in Nederland zeer beperkt recht hebben op een werkeloosheidsuitkering en geen recht 
hebben op sociale bijstand. Een migrant kan een aanvraag tot een vergunning voor onbepaalde tijd 
indienen (op basis van de Vreemdelingenwet) als hij/zij vijf achtereenvolgende jaren rechtmatig 
verbleven heeft in Nederland. Eén van de voorwaarden is echter wel dat de migrant over 
voldoende middelen van bestaan beschikt.

Actuele en toekomstige ontwikkelingen arbeidsmigratiesysteem

2.62 In de motie Bakker van november 2005 (30 300 XIII, nr. 30) zijn knelpunten aangegeven 
die zijn blijven bestaan ondanks het inwerking treden van de Kennismigrantenregeling. Voor een 
aantal geconstateerde knelpunten (problemen met het verlenen van een verblijfsvergunning voor 
nagekomen gezinsleden van een kennismigrant uit één van de vroegere zogenaamde 
probleemlanden, problemen van de zogenaamde ‘gedetacheerden’, toelatingsbeleid voor 
podiumkunstenaars) is al een oplossing gevonden. In de aangenomen motie worden drie verdere 
problemen aangestipt:
1. de toegang van arbeidsmigranten die geen werknemers zijn van een Nederlands bedrijf.
2. de toegang van studenten, docenten en wetenschappelijk onderzoekers.
3. de positie van starters en nieuw in Nederland gevestigde bedrijven in de 

kennismigrantenregeling.

2.63 Als oplossing voor de aangevoerde knelpunten worden in de kabinetsreactie op de motie 
Bakker aanvullende beleidsmaatregelen vastgesteld. Een uitgebreide uiteenzetting van de
maatregelen is te vinden in bijlage D. 

2.64 In de notitie ‘Kiezen voor Groei’ (Tweede Kamer 2003 – 2004, 29696, nr. 1) kondigt het 
kabinet tevens aan nieuw beleid te formuleren ten aanzien van de toelating van zelfstandige 
ondernemers van buiten de Europese Unie. Vreemdelingen die naar Nederland komen om zich als 
zelfstandigen te vestigen, vallen namelijk buiten de scope van de kennismigrantenregeling. Omdat 
zij geen werkgever hebben, is een vraaggestuurd beleid niet mogelijk. De mogelijkheid bestaat dat 
in de toekomst voor dergelijke arbeidsmigranten een (aanbodgericht) puntensysteem wordt 
ontwikkeld. Op 1 mei 2006 kondigde de minister van Economische Zaken aan dat voor de toelating 
van zelfstandigen een (aanbodgericht) puntensysteem is ontwikkeld. Voor meer informatie hierover 
wordt verwezen naar bijlage D.
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2.3 Analyse van de verschillende systemen en de Nederlandse situatie

2.65 In deze paragraaf wordt onderzoeksvraag 1.1 beantwoordt: hoe zien de selectiesystemen 
voor met name hoger opgeleide migranten in de verschillende landen eruit en hoe verhoudt zich 
dat tot het Nederlandse beleid? De verschillende systemen worden vergeleken op de volgende 
onderdelen: 

i ontwikkeling en uitgangspunten van de systemen; 
ii mogelijkheden voor arbeidsmigratie; 
iii mechanismen voor het selecteren van migranten; 
iv de rechtspositie van migranten: (verblijfsrecht, recht op sociale zekerheid, en recht 

op gezinshereniging); 
v uitvoering, 
vi kosten en,
vii huidige en toekomstige ontwikkelingen. 

Historie en belangrijkste uitgangspunten vergeleken

2.66 Recente wijzigingen in de systemen van de drie onderzochte landen, evenals in het 
Nederlandse beleid, zijn ten dele gemotiveerd om aantrekkelijker te worden voor het aantrekken 
van hooggekwalificeerde arbeidsmigranten. Toch zijn er ook belangrijke verschillen tussen de 
onderzochte systemen. 

 Canada en Australië onderscheiden zich doordat het landen zijn met een lange traditie van 
permanente immigratie en immigratiebeleid, met demografische en economische doeleinden. 
Hierdoor kunnen ze bogen op een langdurige ervaring met regulering en facilitering van 
immigratie. Het zwaartepunt binnen het immigratiebeleid ligt in deze landen op permanente 
immigratie, in combinatie met een eenvoudige toegang tot het staatsburgerschap. Daarbij 
worden in beide landen drie hoofdcategorieën onderscheiden: (1) economische migranten: 
geschoolde werknemers en zelfstandigen; (2) gezinsmigranten en (3) humanitaire migranten 
en vluchtelingen. De term ‘immigrant’ wordt in deze landen primair gebruikt voor diegenen die 
zich permanent vestigen en in het buitenland zijn geboren. Kinderen van immigranten die in 
het land van vestiging zijn geboren, worden niet als immigrant aangeduid. Pas de laatste 
jaren neemt tijdelijk arbeidsimmigratie in belang toe. 

 Daarentegen is het Verenigd Koninkrijk, evenals Nederland, lange tijd een immigratieland 
tegen wil en dank geweest, wat het blijvend accent op ontmoediging van (laaggeschoolde) 
immigratie verklaart en het accent op tijdelijkheid van immigratie. 
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Pas de laatste jaren wordt beleid ontwikkeld om hooggekwalificeerde immigranten aan te 
trekken om tekorten op de arbeidsmarkt op te vullen en de ontwikkeling van de 
kenniseconomie te stimuleren, maar nog steeds vanuit de kortetermijnoptiek van tijdelijkheid 
en het opvullen van directe tekorten. Deze tijdelijkheidsgedachte komt in Nederland duidelijk 
naar voren in de gebruikte terminologie; ook de kinderen van immigranten die in Nederland 
zijn geboren worden nog als allochtonen aangeduid.

2.67 De doelen en uitgangspunten van het beleid ten aanzien van tijdelijke arbeidsmigratie 
verschillen niet wezenlijk in de onderzochte landen. Dit beleid is gericht op het opvullen van 
tijdelijke tekorten op de arbeidsmarkt en een werkaanbod is veelal een vereiste. Dit beleid moet 
voldoende flexibel zijn om op nieuwe tekorten te reageren, onder meer via speciale, tijdelijke 
programma’s voor bepaalde categorieën geschoolde werknemers (zoals ICTers). De werkgevers 
zijn veelal de belangrijkste actoren binnen dit beleid, door het werven van arbeidskrachten en 
aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. 

2.68 Meer markante verschillen doen zich voor tussen landen met en landen zonder 
mogelijkheden voor permanente immigratie. Ook tussen de onderzochte landen met permanente
immigratie bestaan duidelijke verschillen tussen het primair aanbodgestuurde beleid voor 
arbeidsmigratie. 

 Het beleid van Australië is sinds 1996 gericht op het aantrekken van permanente 
immigranten die jong, goed opgeleid zijn, de landstaal spreken en in staat zijn zo snel 
mogelijk na aankomst werk te vinden en zodoende al op korte termijn een bijdrage leveren 
aan de Australische economie en aan hun eigen proces van vestiging en integratie 
(Hawthorne 2005. Joint Standing Committee on Migration 2004: 64). De beleidswijziging is 
midden jaren 90 doorgevoerd toen bleek dat de arbeidsmarktresultaten van toegelaten 
geschoolde migranten een neerwaartse trend begonnen te vertonen.

 Daarentegen gaat de Canadese immigratiewetgeving van 2002 voor wat betreft het 
aantrekken van geschoolde immigranten uit van een human capital benadering: het 
selecteren van migranten die de algemene en flexibele kwaliteiten hebben om een scala van 
beroepen op de arbeidsmarkt te vervullen en die de bekwaamheid hebben nieuwe 
vaardigheden te leren en zich aan te passen aan veranderingen op de arbeidsmarkt en te 
concurreren in de zich ontwikkelende kenniseconomie (Joint Standing Committe 2004: 61, 
64).Tot in de jaren negentig reageerde de overheid nog sterk op tekorten op de arbeidsmarkt, 
door onder meer jaarlijkse targets hieraan aan te passen. Maar de ervaring leerde dat 
hiermee vaak achter de feiten werd aangelopen, omdat specifieke tekorten al weer opgevuld 
zijn tegen de tijd dat de immigranten het land zijn binnengekomen en zich hebben gevestigd. 
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Het Canadese uitgangspunt is dat in een dynamische kenniseconomie algemene 
vaardigheden en aanpassingsvermogen van migranten van groter belang zijn voor hun 
economische en sociale integratie dan hun specifieke kwalificaties waarnaar op dit moment 
toevallig vraag is (OECD 2003). 

 Canada definieert een geschoolde werknemer als een persoon die gedurende de afgelopen 
10 jaar tenminste een jaar fulltimerervaring heeft in een gespecificeerd scala aan beroepen. 
Zij bezitten algemene vaardigheden, opleiding en ervaring die hen helpen werk te vinden in 
de dynamische kenniseconomie, nieuwe vaardigheden te verwerven, indien nodig, en zich 
thuis te voelen in Canada (IRPR 2002, Joint Committee on Migration 2004: 64). 

 In vergelijking tot het Britse en Nederlandse beleid vallen vooral overeenkomsten op tussen 
het Canadese en Australische beleid van permanente arbeidsmigratie. Het aantrekken van 
aanzienlijke aantallen per jaar van geschoolde migranten die een nieuw leven in deze landen 
willen opbouwen verschilt hemelsbreed van het Britse en Nederlandse toelatingsbeleid. 

 Toch kunnen in het Verenigd Koninkrijk de eerste voorzichtige ontwikkelingen in de richting 
van een selectief en aanbodgestuurd migratiebeleid voor hoogopgeleiden worden 
waargenomen. Het Verenigd Koninkrijk heeft in 2002 als proef personen met uitzonderlijke 
kwaliteiten de mogelijkheid geboden met een puntensysteem toegang te verwerven, in eerste 
instantie met een tijdelijke verblijfsvergunning, maar met uitzicht op permanent verblijf op den 
duur. Deze proef is gestart naar aanleiding van de constatering (in 1998) dat de Britse 
kenniseconomie belangrijke tekortkomingen kende op het gebied van productiviteit, innovatie, 
investeringen en vaardigheden van werknemers. De regering sprak in 1999 de ambitie uit 
‘the most skilled and most enterprising people from abroad’ naar het Verenigd Koninkrijk te 
halen. Het HSMP- programma is hiervan een van de gevolgen; het programma is in 2003 
opgenomen in de immigratiewet. Hierbij moet wel bedacht worden dat relatief kleine aantallen 
via het HSMP programma binnenkomen, die in geen verhouding staan tot de aantallen die 
binnenkomen via de aanbodgestuurde programma’s in Canada en Australië.

Mogelijkheden voor arbeidsmigratie vergeleken

2.69 In Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk zijn diverse mogelijkheden voor 
hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers om in deze landen een vergunning voor tijdelijk (of 
permanent) verblijf voor werk te verwerven. Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 voor de aantallen 
hooggeschoolde migranten die via deze weg toegang wordt verleend. Overigens dient hierbij wel te 
worden opgemerkt dat in zowel het VK als Nederland aanzienlijke aantallen arbeidsmigranten 
buiten al deze regelingen om binnen komen, namelijk als staatsburger van een EU of EER lidstaat. 
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2.70 Tijdelijke arbeidsmigratie is de gebruikelijke weg in de Europese landen, inclusief het 
Verenigd Koninkrijk, terwijl het belang ervan toeneemt in traditionele immigratielanden Canada en 
Australië. De onderstaande tabel geeft een opsomming van enkele van de belangrijkste 
mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (uitgezonderd kort verblijf van enkele maanden) die open staan 
voor hooggekwalificeerde werknemers. Het overzicht pretendeert niet compleet te zijn, daarvoor 
zijn er gewoon te veel verschillende regelingen. Niet opgenomen zijn bijvoorbeeld regelingen die 
indirect van belang zijn (buitenlandse studenten) en ook niet de mogelijkheid om als ‘Working 
Holiday Maker’ (een soort vakantiewerker) tijdelijk toegelaten te worden. Bij de programma’s is 
aangegeven of het programma vraaggestuurd (V) of aanbodgestuurd (A) is. In deze tabel staat 
evenmin vermeld dat er (soms) aanzienlijke categorieën vreemdelingen zijn die zonder verblijfs- en 
tewerkstellingsvergunning aan de slag kunnen, zoals EU en EER burgers in het VK en Nederland, 
en burgers van Nieuw-Zeeland in Australië. De programma’s voor tijdelijk verblijf zijn zelden 
aanbodgestuurd, uitgezonderd het HSMP. In dat laatste geval wordt geselecteerd door middel van 
een puntensysteem.

Tabel 2.3: Belangrijkste programma’s tijdelijke arbeidsmigratie
Canada Australië Verenigd Koninkrijk

Temporary Business Entry 
(Long Stay) 

VSpecifieke 
programma’s voor 
hooggekwalificeerde 
migranten Zelfstandigen: Business 

Skills
A

Highly Skilled 
Migrant Program
(HSMP)

A

reguliere 
werkvergunning

V
Andere 
programma’s 

specifieke programma’s 
bij acute tekorten

V

Specifieke programma’s voor 
het aanvullen van acute 
tekorten (overeenkomsten)

V Main Scheme V 

A = primair aanbodgestuurd; V = vraaggestuurd

2.71 De belangrijkste verschillen en overeenkomsten van de tijdelijke programma’s in de 
onderzochte landen worden hieronder beknopt uiteengezet:

 Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben programma’s voor tijdelijke arbeidsmigratie van 
hooggekwalificeerde werknemers, terwijl Canada alleen algemene programma’s heeft.

 Alle onderzochte landen hebben specifieke programma’s van tijdelijke duur voor het 
aanvullen van acute tekorten op de arbeidsmarkt, zoals programma’s voor het aantrekken 
van IT-specialisten rond de afgelopen eeuwwisseling. 
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Deze speciale regelingen kunnen bijvoorbeeld inhouden dat de aanvraagprocedure wordt 
verkort of de vereiste arbeidsmarkttoets soepeler wordt gehanteerd. Dergelijke afspraken 
nemen soms de vorm aan van overeenkomsten tussen de overheid van het desbetreffende 
land en werkgever(s) of brancheorganisaties. 

 De meeste programma’s van tijdelijke arbeidsmigratie zijn vraaggestuurd; een concreet 
aanbod van een baan is vereist en de belangen van de werkgevers staan voorop. Voor de 
vraaggestuurde programma’s geldt over het algemeen dat een arbeidsmarkttoets vereist is 
voor elk individueel geval. Versoepeling van dit vereiste is een gebruikelijk element van 
speciale programma’s van tijdelijke duur voor bepaalde functies, zoals sectorale 
overeenkomsten.

 Er zijn twee uitzonderingen op de vraaggestuurde programma’s voor tijdelijke 
arbeidsmigratie: het HSMP voor hooggekwalificeerde migranten in het Verenigd Koninkrijk en 
het Australische Business Skills visa voor zelfstandige ondernemers. In beide 
aanbodgestuurde programma’s is de selectie gebaseerd op een puntensysteem en enkele 
minimale vereisten waaraan de kandidaten moeten voldoen. Beide programma’s 
onderscheiden zich van de overige programma’s van tijdelijke migratie doordat ze expliciet 
erop gericht zijn migranten te selecteren die zich op den duur blijvend kunnen vestigen bij 
gebleken succes. Het Business Skills visa (provisional) is de eerste stap in een 
tweetrapsprocedure voor gefaseerde vestiging van zelfstandige ondernemer: het betreft een 
tijdelijke verblijfsvergunning met zicht op een permanente vergunning, indien na 4 jaar het 
succes is bewezen. Onder het Britse HSMP ontvangen migranten in eerste instantie een 
verblijfsvergunning voor één jaar, dat daarna omgezet kan worden naar drie jaar en na die 
periode kan worden omgezet in een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Er wordt 
getoetst op het beroep op publieke middelen, economische prestaties en openbare orde 
aspecten. De kandidaat-immigrant moet bij aanvang al de bereidheid uitspreken om het 
Verenigd Koninkrijk als hoofdverblijf aan te nemen. 

2.72 Hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers kunnen in Canada en Australië niet alleen 
als tijdelijke, maar ook als permanente migranten binnenkomen. De onderstaande tabel geeft een 
opsomming van de belangrijkste mogelijkheden voor permanente migratie die in beide landen 
aangeduid worden als de economische of geschoolde categorie van permanente immigratie. De 
belangrijkste regelingen zijn genoemd, inclusief de aanduiding of het programma vraaggestuurd 
(V) of aanbodgestuurd (A) is. 
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Tabel 2.4: Permanente programma’s arbeidsmigratie

Canada Australië
Overkoepelende 
benaming 
permanente 
economische 
migratie

‘Economic Class’ ‘Skill Stream’ of ‘Skilled Migration’

Andere 
overkoepelende 
categorieën

General Skilled Migration (GSM): Skilled Independent, 
Skilled Independent Regional, Australian Sponsored, 
Skilled Designated Area Sponsored (kortom: 
geschoolde werknemers uitgezonderd ENS)
Skilled Independent A

Employment-sponsored migration: 
m.n. Emloyment Nomination 
Scheme (ENS)

V

Geschoolde 
werknemers

Skilled Worker A

Skilled-Australian Sponsored A 

Zelfstandigen: Business Skills (in 
eerste instantie tijdelijk)

A

Federale 
programma’s

Zelfstandigen Business Class A

Business Talent A

Speciale regelingen 
Provincies en 
Regio’s

Provincial Nominees
Quebec Skilled 
Workers

V/A Skilled Independent Regional 
(SIR), Skilled Designated Area 
Sponsored

A/V

Andere programma’s 
economische 
migratie

Inwonende 
thuiszorgers: live-in-
caregivers (in eerste 
instantie tijdelijk)

V Distinguished Talents: 
internationaal erkende 
uitzonderlijke talenten in sport/ 
cultuur/ wetenschap

Voorgedragen 
door 
gerenommeerd
persoon/instantie

A = primair aanbodgestuurd; V = vraaggestuurd

2.73 In het Verenigd Koninkrijk domineert de tijdelijke benadering, maar zoals eerder gezegd, 
het Britse Highly Skilled Migrant Program neemt een soort tussenpositie in. Inmiddels wordt in het 
Verenigd Koninkrijk een nieuw, meer samenhangend en coherent immigratiesysteem ontwikkeld. 
Daarin krijgt het HSMP ook een plaats, als Tier 1. In het vervolg zullen wij ons concentreren op 
deze aanbodgestuurde of gemengde systemen van regulering en facilitering van 
hooggekwalificeerde migranten op basis van een puntensysteem in de drie onderzochte landen. 
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2.74 Zowel het Australische als het Canadese beleid van permanente migratie van 
hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers is primair aanbodgestuurd: de ontvangende 
samenleving, in de vorm van de Ministeries van Immigratie in deze landen, maakt een selectie uit 
het aanbod van immigranten. Ook het Britse HSMP is een aanbodgestuurd programma. Doordat 
tijdelijke arbeidsmigratie in Canada en Australië aan belang wint, neemt tevens het belang toe van 
vraaggestuurde migratie. In Australië zijn binnen het programma van permanente migratie ook 
mogelijkheden van vraaggestuurde migratie, waarbij werkgevers werknemers aantrekken voor het 
opvullen van tekorten en werkgevers zich garant stellen. Er zijn daarnaast in Australië en Canada 
ook mengvormen, waarbij een concreet werkaanbod extra punten oplevert in het kader van het 
puntensysteem. De stroom van zelfstandige ondernemers in beide landen is vooral 
aanbodgestuurd, maar vraaggestuurd mechanismen kunnen hier ook een rol spelen (een 
ondernemer die zich voegt bij een bestaande onderneming en daarvoor punten krijgt in het 
Australische systeem bijvoorbeeld). 

2.75 Verschillende mechanismen voor selectie van tijdelijke en permanente arbeidsmigranten 
zijn in de onderzochte landen in gebruik. Papadementrou & O’Neill (2004) onderscheiden drie 
hoofdmechanismen: (1) werknemers toelaten die een concreet werkaanbod hebben van een bedrijf 
dat als fatsoenlijk geregistreerd staat; (2) immigranten toelaten die gekwalificeerd zijn voor 
beroepen waar een tekort aan aanbod is volgens de regering en (3) immigranten selecteren op 
basis van hun algehele niveau van menselijk kapitaal. Als vierde selectiemechanisme kan de 
overgang van tijdelijk naar blijvende vestiging worden gezien. 

2.76 Indien wij ons beperken tot de categorie van hooggekwalificeerde immigratie via primair 
een aanbodgestuurd systeem in de drie onderzochte landen, dan wordt vooral vertrouwd op het 
derde mechanisme: selectie van migranten op grond van hun ‘gehalte’ aan menselijk kapitaal. De 
belangrijkste instrumenten die in deze landen in het selectieproces worden gehanteerd zijn een 
puntensysteem met basisvereisten, soms in combinatie met een werkaanbod of sponsoring door 
werkgevers. Daarbij zijn er verschillen tussen de combinaties van mechanismen die de landen 
gebruiken. Zo selecteert Canada bijna al zijn permanent economische migranten via een 
puntensysteem, terwijl Australië een deel (een kleine 20 %) ook toelaat die een werkaanbod 
hebben en waarbij de werkgever zich garant stelt. 

2.77 Omdat dit rapport focust op aanbodgestuurde programma’s, zullen wij ons hieronder 
beperken tot de belangrijkste selectiemechanismen voor zulke programma’s in de onderzochte 
landen. wij richten ons daarbij primair op programma’s die open staan voor geschoolde 
werknemers en niet zozeer op programma’s voor zelfstandige ondernemers, omdat de eerste 
categorie nu eenmaal veruit de belangrijkste is in kwantitatieve termen en het ons beter lijkt dieper 
in te gaan op deze belangrijke categorie dan meerdere categorieën oppervlakkig te behandelen. 
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2.78 De selectie van geschoolde werknemers in Canada en Australië in het kader van 
permanente immigratie, en in het kader van het HSMP programma in het Verenigd Koninkrijk, 
betreft vooral een selectie op grond van puntensystemen in combinatie met enkele basisvereisten 
(in Australië in combinatie met jaarlijks vast te stellen quota).

Puntensystemen en basisvereisten vergeleken

2.79 In het vervolg van deze paragraaf vergelijken wij de selectie in het kader van drie van de 
belangrijkste aanbodgestuurde programma’s voor hooggeschoolde arbeidsmigranten in de drie 
onderzochte landen: General Skilled Migration (en dan vooral Skilled Independent binnen deze 
categorie) in Australië, het federale programma voor Skilled Workers in Canada en het HSMP 
programma in het Verenigd Koninkrijk. 

2.80 In alle drie de onderzochte landen worden puntensystemen toegepast voor de selectie van 
geschoolde migranten via aanbodgestuurde systemen. Het doel van het systeem is in het kort 
gezegd de “best and brightest" te selecteren uit het aanbod (Papadementriou & O’Neill 2004). 
Kandidaten die een bepaald minimum aan punten halen (de ‘pass mark’), komen in principe in 
aanmerking voor een verblijfsvergunning binnen de desbetreffende categorie, indien ze ook aan de 
overige voorwaarden voldoen. De overheid kan door verhoging of verlaging van de ‘pass mark’ de 
selectie en mogelijke instroom beïnvloeden. Het voordeel van een puntensysteem (in combinatie 
met basisvereisten) is dat migranten zelf kunnen testen of hun aanvraag kansrijk is. Daarnaast 
dienen migranten die toegelaten willen worden aan een aantal basisvereisten voldoen. Deze 
minimum- of basisvereisten fungeren als een soort drempel; migranten die niet hieraan voldoen 
worden in ieder geval niet toegelaten, ongeacht hun score in het puntensysteem. 

2.81 De onderstaande tabel geeft een vergelijkend overzicht van de puntentesten van de drie 
landen, waarbij tevens de belangrijkste minimum- of basisvereisten zijn vermeld. 

Tabel 2.4: Puntentest en minimumeisen geschoolde werknemers
Australië Canada Verenigd Koninkrijk 

Programma General Skilled Migration Skilled Worker Programme HSMP
Kwalificaties 40-60 punten

Max. voor beroepsspecifieke 
training

Minimumeis: post-secundaire 
kwalificaties relevant voor 
beroep, die beoordeeld zijn 
door een erkende assessing 
autoriteit in Australië

5-25 punten
Max. voor MA of PhD

(Post secundaire kwalificaties; 
impliciet eis in NOCL)

15-30/ 65
65 punten voor MBA in een van 
de 50 topscholen; 
30 punten voor PhD

(relevante kwalificaties om in 
beoogde beroepsveld werk te 
vinden in Verenigd Koninkrijk)

Leeftijd 15-30 punten:
maximum voor 18-29 jaar

Minimumeis: jonger dan 45

10 punten voor 21-49 jaar, 2 
punten minder voor elk jaar ouder 
dan 49 of jonger dan 21 jaar

5 punten voor aanvragers onder 
de 28 jaar
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Australië Canada Verenigd Koninkrijk 

Taalvaardigheid 
in taal gastland

15-20 punten; bepaald niveau 
volgens gevalideerde Engels 
test

Minimum eis: vaktaal Engels

2-24 punten; taalvaardigheid 
Engels en/of Frans.

Geen minimumeis en geen eis 
van gevalideerde test

Geen punten.

Wel: Bewijs van voldoende 
Engelse taalvaardigheid voor 
uitoefenen beroep

Kwalificaties 
behaald in 
gastland

5-15 punten; hoogste voor 
PhD.

5 (min. 2 jaar academische 
studie)

-

Recente
Werkervaring

Offshore aanvraag: 5-10 
punten.

Minimumeis: 12 maanden in 
afgelopen 18 maanden. Of 24 
maanden in afgelopen 3 jaar 
(afhankelijk van beroep) in het 
beroep op de SOL

Onshore aanvragers: geen eis 
werkervaring, indien: minder 
dan 6 maanden geleden 2-
jarige fulltime studie in 
Australië voltooid

15-21 punten (voor min. 1 jaar tot 
4 jaar werkervaring in geschoold 
beroep)

Minimumeis: 1 jaar fulltime 
ervaring in de afgelopen 10 jaar 
in een baan van een 
gespecificeerd Kwalificatieniveau 
op de NOCL

25-50 punten (afh. van leeftijd 
en kwalificatieniveau aanvrager 
en soort van ervaring)

Bijzondere 
prestaties in 
vakgebeid

- - 15-25 punten 
Uitzonderlijke prestaties (25) of 
opvallende prestaties (15)

Recente 
inkomsten

- - 25-50 punten. Uitgaand van 
inkomsten afgelopen jaar in 
land herkomst (gecorrigeerd 
voor inkomensverschillen 
tussen landen); rekening 
gehouden met leeftijd (ouder of 
jonger dan 28 jaar).

Beroep 
waarnaar vraag 
is / baanaanbod

15-20 punten
15 indien op de MODL maar 
zonder baanaanbod, 20 met 
aanbod van baan 

5-10 punten voor aangeboden 
baan of min. 1 jaar werkervaring 
in Canada

50 punten voor Huisarts met 
erkenning om in VK beroep uit 
te oefenen

Regionale 
banden

5 punten: min. 2 jaar 
gewerkt/gestudeerd in 
regionaal Australië

- -

Kwalificaties 
partner

5 punten: indien leeftijd, taal, 
werkervaring en kwalificaties 
aan selectie-eisen voldoen

3-5 punten: onderwijsniveau 10 punten: kwalificaties of 
werkervaring op dat niveau

Staat/Regio als 
Sponsor

10 punten indien 
geautoriseerde Staat of Regio 
als sponsor optreedt

Alleen voor Provincial Nominee 
programma, niet voor dit 
programma

-

Relatie die zich 
garant stelt

15 punten: indien Australische 
verwant (staatsburger) zich 
garant stelt

5 punten -

Bonus Punten 5 punten voor: kapitaal 
investering, of werkervaring in 
Australië of vaardigheid in 
lokale taal

- -

Min. aantal 
punten

Minimaal 120 punten op een 
schaal van 175 punten

Minimaal 67 punten op een 
schaal van 100 punten

Minimaal 65 punten op een 
schaal van 220 punten 

Bron: Onder andere Birell e.a. 2006: 158-160; Joint Standing Committee on Migration 2004: 74.

2.82 Met name Canada en Australië stellen enkele harde eisen aan geschoolde migranten in 
hun aanbodgestuurde systeem: basiseisen waaraan de kandidaten moeten voldoen en die niet 
door extra punten voor andere gewenste kwaliteiten zijn te compenseren.
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2.83 Het Verenigd Koninkrijk is minder veeleisend voor wat betreft basisvereisten en selecteert 
migranten in het HSMP vooral op grond van het puntensysteem. Hieronder worden de 
basisvereisten vergeleken.

2.84 Vergelijking van de puntensystemen inclusief basisvereisten doet de eerdergenoemde 
verschillen in benadering naar voren komen: een meer strenge Australische benadering (gericht op 
het selecteren van kandidaten die grote kansen hebben op korte termijn werk op niveau te vinden) 
tegenover de Canadees ‘human capital’ benadering gericht op het selecteren van hooggeschoolde 
migranten met meer algemene kwalificaties, die zich makkelijker kunnen aanpassen aan 
veranderingen op de arbeidsmarkt. 

2.85 De strengere Australische benadering is gericht op het selecteren van jonge, 
hoogopgeleide migranten met kwalificaties waarmee ze in Australië aan de slag kunnen. Dit komt 
al tot uiting in de minimum- of basisvereisten: de migrant moet onder de 45 jaar zijn, voldoende 
vaktaal Engels beheersen (volgens een erkende taaltest) en kwalificaties bezitten die door een 
erkende brancheorganisatie in Australië zijn erkend en als relevant zijn beoordeeld. De leeftijdseis 
staat overigens ter discussie in Australië, onder andere omdat ook in Australië gestreefd wordt 
naar verhoging van de leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan (Joint Committee on 
Migration 2004: 77). 

2.86 Het Canadese Skilled Worker programma en het Britse HSMP programma stellen minder 
harde minimumeisen vooraf. In ieder geval stellen zij geen harde eisen op het gebied van een 
voorafgaande screening van taalvaardigheid en kwalificaties. Wel moet een migrant die een HSMP 
aanvraag indient bewijsmateriaal kunnen overleggen dat hij zowel voldoende Engelse 
taalvaardigheid bezit voor het uitoefenen van het beoogde werk in het Verenigd Koninkrijk, als kan 
blijven werken in het beoogde beroepsveld in het Verenigd Koninkrijk.6 Maar welke rol deze 
informatie speelt in de selectieprocedure is onduidelijk (Birrell e.a. 2006: 148). Uiteraard omvat het 
puntensysteem zeer veel impliciete harde eisen, maar hierbij kunnen lage scores voor bijvoorbeeld 
taalvaardigheid gecompenseerd worden door bijvoorbeeld hoge scores voor kwalificaties. Daarbij 
moet wel worden opgemerkt dat de mogelijkheden voor het op deze wijze compenseren van 
zwakke scores maar in beperkte mate mogelijk is binnen elk van de puntensystemen. De 
doelgroep is in alle drie de landen hetzelfde: jonge hoogopgeleide migranten met een zeker 
minimum aan kwalificaties en taalvaardigheid. 

2.87 Een belangrijk verschil tussen het Australische General Skilled Migration en Canadese 
Skilled Workers programma enerzijds en het Britse HSMP programma anderzijds is, dat migranten 
in het kader van het HSMP in eerste instantie tijdelijk, voor een jaar, toegelaten worden, zodat bij 
verlenging verdere eisen kunnen worden gesteld.

6 http://www.workpermit.com/uk/highly_skilled_migrant_program_guide.htm#8 
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2.88 Ondanks de overeenkomsten in de doelgroep waarop de puntensystemen zijn gericht, 
komen duidelijke verschillen tot uiting in de puntensystemen. De vele kenmerken waarvoor (bonus) 
punten zijn te behalen vertroebelen enigszins het zicht op het gegeven dat de meeste punten 
worden toegekend op grond van enkele hoofdkenmerken van kandidaten. Zowel Australië en 
Canada kennen tweederde van het aantal punten toe op grond van drie kenmerken, terwijl het 
Verenigd Koninkrijk zelfs tweederde van het aantal punten toekent op grond van twee kenmerken. 

2.89 Australië kent driekwart van het maximaal mogelijke aantal punten toe op grond van: 
i leeftijd, met een score van 18% van het aantal punten voor 18-29 jarigen en een 

afnemend aantal punten voor leeftijdscategorieën boven 30 jaar; 
ii Engelse taalvaardigheid: maximaal 12% van het aantal punten, en;
iii maximaal 36% van de punten voor vaardigheden voor een beroep dat vermeld 

staat op de Skilled Occupation List (SOL) (Joint Standing Committee on Migration 
2004: 89). De SOL is een lijst met beroepen waarvoor geen lokale competitie van 
betekenis bestaat en waarvan aangenomen mag worden dat migranten in staat 
zijn ze te vervullen (Joint Committee on Migration 2004: 72). Deze vaardigheden 
dienen door een erkende instantie in Australië te worden beoordeeld op de 
relevantie voor het beoogde beroep in Australië. 

2.90 Kortom, Australië wil graag jonge migranten met uitstekende Engelse taalvaardigheid die 
vaardigheden hebben in een beroep waarnaar vraag is, zodat ze snel aan de slag kunnen.

2.91 Canada kent tweederde van het totale aantal van potentiële punten toe op basis van: 
i het kwalificatieniveau (25%); 
ii de taalvaardigheid in het Engels en/of Frans (24%) en;
iii werkervaring in een beroep op de National Occupational Classification List 

(NOCL), afhankelijk van de duur van die werkervaring (21%). (Joint Standing 
Committee on Migration 2004: 89).7

2.92 Dit accent laat wederom zien dat Canada een geschoolde werknemer definieert als een 
persoon die gedurende de afgelopen 10 jaar tenminste een jaar fulltime ervaring heeft in een 
gespecificeerd scala aan beroepen, algemene vaardigheden, opleiding en ervaring bezit die hem 
helpt zich in Canada te vestigen en werk te vinden in de dynamische kenniseconomie en nieuwe 
vaardigheden te verwerven, indien nodig (IRPR 2002, Joint Committee on Migration 2004: 64).

7 Zie voor een zeer uitgebreide vergelijking van de puntensystemen van Canada en Australië: Joint Standing Committee on Migration 2004, hoofdstukken 7 en 8. Zie 

ook de tabel 5 in de annex bij Papadementriou & O’Neill 2004.
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2.93 Het Britse puntensysteem voor HSMP kent tweederde van het maximaal aantal punten toe 
aan vier categorieën van kenmerken: 

i maximaal 23% van het aantal punten zijn te behalen voor relevante werkervaring 
(afhankelijk van duur van de ervaring en niveau van het werk; aan kandidaten 
onder de 28 jaar worden minder hoge eisen gesteld); 

ii maximaal 23% van de punten voor inkomen in het land van herkomst (afhankelijk 
van land van herkomst; aan kandidaten onder de 28 jaar worden minder hoge 
eisen gesteld); 

iii maximaal 14% van de punten voor kwalificaties gehaald in tertiaire 
onderwijsinstellingen (Bachelor, Master, Doctor); dit maximum is hoger voor 
kandidaten met een MBA gehaald bij een van de 50 topscholen;

iv maximaal 11% van het aantal punten voor bijzondere of uitmuntende prestaties in 
het beroepsveld. (Joint Standing Committee on Migration 2004:49-50; Website
workpermit.com). 

2.94 Daarnaast is het voor artsen voor wie het juridisch mogelijk is als huisarts praktijk uit te 
oefenen mogelijk om 50 extra punten te halen (HSMP Priority Application). Dit puntensysteem voor 
het HSMP-programma lijkt vooral gericht op het selecteren van migranten met uitmuntende 
algemene kwalificaties, net als het Canadese puntensysteem. Een indicator die in het Britse 
systeem zwaar weegt, in tegenstelling tot in die van Canada en Australië, is het inkomen in het 
land van herkomst. In het voorgestelde nieuwe systeem zouden arbeidsmigranten voor Tier 1 
vooral geselecteerd worden op grond van kwalificaties en inkomen in het land van herkomst (Home 
Office 2006). Inkomen in het land van herkomst wordt als een belangrijke indicator voor 
arbeidsmarktsucces in het Verenigd Koninkrijk beschouwd, al is deze conclusie volgens Salt (in 
Birrell e.a. 2006: 261) niet gebaseerd op onderzoeksgegevens over het succes van toegelaten 
migranten. Dit omdat die gegevens er eenvoudigweg niet tot nauwelijks zijn. Echter baseren 
Canada en vooral Australië het puntensysteem (en recente aanpassingen daarvan) op onderzoek 
en menen dat andere indicatoren belangrijker zijn voor het voorspellen van succes van migranten. 

2.95 In alle drie de landen is een aanzienlijk aantal punten te behalen met kwalificaties. 
Taalvaardigheid is eveneens van groot belang voor het te behalen aantal punten in Australië en 
Canada, terwijl in het Verenigd Koninkrijk hiervoor geen punten zijn te behalen (alleen een eigen 
inschatting van het taalniveau wordt gevraagd). Daarentegen is recente werkervaring van groot 
belang in het Britse HSMP, samen met recente inkomsten en bijzondere prestaties op het 
vakgebied. Deze twee laatste kenmerken komen in het geheel niet voor in de puntensystemen van 
de andere twee landen. In Canada is recente werkervaring ook een belangrijk kenmerk, terwijl in 
het Australische systeem niet veel punten hiervoor zijn te behalen (maar wel moet de migrant aan 
basisvereisten op dit punt voldoen). Leeftijd wordt vooral van groot belang geacht in het 
Australische systeem, in mindere mate in het Canadese systeem en nog minder in het Britse 
HSMP. 
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2.96 De puntensystemen in alle drie de landen weerspiegelen de eisen van de arbeidsmarkt in 
zekere mate. In het Canadese systeem kan dit maximaal 15% extra punten van het totaal 
opleveren, indien het een contract voor een vaste baan betreft. In het Australische systeem levert 
een concreet aanbod van werk weinig extra punten op, maar des te meer punten zijn te verwerven 
indien de kandidaat een beroep wil gaan zoeken (en daarvoor gekwalificeerd is) die genoemd staat 
op de Migration Occupations in Demand List (MODL), een beroep waarnaar dus vraag is. In het 
Verenigd Koninkrijk kunnen Huisartsen die aldaar de praktijk mogen uitoefenen 50 punten hiervoor 
verwerven, en kandidaten met een MBA aan een van de 50 topinstituten kunnen zelfs 65 punten 
extra krijgen. Dit omdat in het VK tekorten bestaan aan zowel huisartsen als aan “high quality 
management” (Birrell e.a. 2006: 149).

2.97 Ook kenmerken die migranten helpen in hun aanpassing en integratie in het land van 
vestiging (‘adaptability’) worden hoog gewaardeerd in de puntensystemen van Canada en 
Australië. Het betreft kenmerken als werkervaring en gevolgde post-secundaire opleiding in het 
land van vestiging, een gearrangeerd werkaanbod, opleiding van de partner, verwanten in het land 
van vestiging en kennis van de lokale taal. In Canada kan hiervoor in totaal 28 % van de punten 
worden verworven, in Australië 27%. Maar het zijn wel kenmerken die overlappen met 
eerdergenoemde aspecten.

2.98 In het Britse puntensysteem voor HSMP kunnen eveneens punten worden verworven voor 
de opleiding, kwalificaties en werkervaring van de partner (Joint Staning Committee on Migration 
2004).

2.99 Ook categorieën als zelfstandige ondernemers moeten in de onderzochte landen aan 
strenge eisen voldoen (basisvereisten) soms in combinatie met een bepaalde score in een 
puntensysteem. wij geven hier slechts enkele hoofdkenmerken van deze selectieprocedure weer. 
Zo hebben in Canada investeerders, ondernemers en zelfstandige ondernemers de mogelijkheid 
tot permanente immigratie (zo’n 2% van de economische migranten). Voor de categorie van 
ondernemers gelden als eisen: “ze moeten ervaring met een bedrijf kunnen aantonen en een 
vermogen van tenminste CDN $300.000 bezitten. Bovendien dienen zij zeggenschap te hebben 
over 33 procent of meer van de aandelen van een Canadese vennootschap en actief en duurzaam 
hun bedrijf besturen. Het bedrijf moet tenminste één nieuwe fulltime werkplaats bieden aan een 
Canadees staatsburger of duurzaam ingezetene. Aan deze voorwaarden moet, in de periode van 
drie jaar na het worden van duurzaam ingezetene, tenminste één jaar lang worden voldaan (De 
Lange e.a. 2003: 81). Tevens moeten zij voldoen aan een minimumaantal punten volgens een 
puntensysteem. 
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2.100 Australië heeft eveneens een ingang voor ondernemers en kleine zelfstandigen die zich in 
Australië willen vestigen. Sinds maart 2003 geldt de ‘Business skills entry’ tijdelijk met uitzicht op 
blijvende vestiging (Business Skills); slechts een zeer kleine uitmuntende ‘elite’ komt direct in 
aanmerking voor permanent verblijf (Business Talent)). De eisen voor de ‘business skills entry’ 
voor ondernemers, senior executives en investeerders verschillen. De puntentest voor zelfstandige 
ondernemers is in 2003 afgeschaft, met de invoering van de tweestapsprocedure van eerst een 
tijdelijke verblijfsvergunning en uitzicht op een permanente verblijfsvergunning bij gebleken succes. 
Het zou te ver voeren om op al deze verschillen in te gaan, temeer omdat het accent in dit rapport 
ligt op migratie van geschoolde werknemers.

Enkele andere mechanismen 

2.101 In de onderzochte landen worden nog enkele andere selectiemechanismen gehanteerd, 
veelal aanvullend op de bovengenoemde. Zo stelt Australië jaarlijks quota vast voor enkele 
categorieën van permanente migranten. De quota voor geschoolde migranten worden de laatste 
jaren telkens verhoogd. Canada werkt met jaarlijkse targets, een inschatting van de jaarlijkse 
instroom voor de verschillende categorieën permanente migranten (onder andere als instrument 
voor de begroting voor het CIC). 

2.102 In alle onderzochte landen zijn verschillende mogelijkheden om over te stappen van een 
tijdelijke verblijfsvergunning naar een voor onbepaalde tijd. 

2.103 Zowel studenten die een opleiding hebben gevolgd in Australië en Canada als 
arbeidsmigranten die met een tijdelijk visum binnenkomen, hebben in deze landen de mogelijkheid 
om via kwalificatie voor een van de permanente visa zich te vestigen. Om hiervoor als geschoolde 
werknemer in aanmerking te komen, moeten ze wel aan de basisvereisten en de het vereiste 
minimumaantal punten voldoen, maar ze komen hiervoor eerder in aanmerking door punten voor 
een opleiding en werkervaring in het land van vestiging en kennis van de lokale taal. Zo is in feite 
sprake van een proces waarbij op twee achtereenvolgende punten geselecteerd wordt 
(Papademetriou en O’Neill 2004). In het Verenigd Koninkrijk is dit in feite ook het geval voor 
HSMP-migranten: die komen voor een tijdelijke verblijfsvergunning in aanmerking, maar kunnen op 
den duur wel een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd verwerven als ze succesvol zijn op de 
arbeidsmarkt.
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2.104 Australië en Canada hebben programma’s waarbij provincies kunnen participeren in de 
selectie van immigranten. Deze programma’s zijn momenteel nog bescheiden in omvang, maar 
nemen wel in belang toe. In Canada komt via deze weg ongeveer 1% van de permanente 
migranten binnen. Provincial Nominees moeten aan dezelfde vereisten voldoen als andere 
economische migranten, behalve aan de puntentest. Provincies hebben een rol in het zelf 
selecteren van deze migranten. In Australië kunnen provinciale of regionale overheden als sponsor 
voor migranten optreden. 

2.105 Australië onderhoudt een ‘Skill Matching Database” op Internet, waarop werkgevers naar 
kandidaten kunnen zoeken voor het opvullen van vacatures. Kandidaten die zich hebben 
aangemeld via de procedure voor geschoolde migrant, niet de ‘pass mark’ van minimaal 120 
punten, maar wel de ‘pool mark’ van 110 punten hebben gehaald, kunnen zich inschrijven op deze 
‘Skill Matching Database”. Werkgevers kunnen deze kandidaten – die de aanmelding en 
verificatieprocedure al hebben doorlopen – op korte termijn aanstellen (en als sponsor optreden) 
(DIMA website).

Verblijfsrecht vergeleken

2.106 In Canada en Australië kunnen migranten als permanente immigrant worden toegelaten. 
Daarnaast zijn er mogelijkheden in deze landen om van tijdelijk naar permanent over te stappen. 
Deze mogelijkheden zijn met name voor buitenlandse studenten die afgestudeerd zijn in Australië 
en voor hoogopgeleide tijdelijke arbeidsmigranten (zie boven). Wel moet voor permanente migratie 
als werknemer (onshore) door deze tijdelijke migranten aan de vereisten en minimaal aantal 
punten worden voldaan voor de desbetreffende visumcategorie. In praktijk betekent dat, dat alleen 
hooggeschoolden op deze wijze een permanente verblijfstitel kunnen verwerven. Uit onderzoek in 
beide landen blijkt dat werkervaring en een afgeronde opleiding in het land van vestiging, evenals 
kennis van de landstaal, belangrijke succesfactoren zijn voor de economische en sociale integratie 
van migranten. 

2.107 In het Verenigd Koninkrijk komen alle migranten op een tijdelijke verblijfstitel binnen. Wel 
wordt de mogelijkheid van tijdelijk naar permanent verblijf opengehouden voor hooggeschoolde 
tijdelijke arbeidsmigranten (HSMP en houders van werkvergunningen voor zakelijke en 
commerciële werkzaamheden). 

Recht op sociale zekerheid en verzekeringen vergeleken
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2.108 Als wij kijken naar de toegang tot de sociale verzekeringen dan kunnen wij stellen dat er 
tussen de landen zowel overeenkomsten als duidelijke verschillen zijn. Canada is het meest 
coulant in het toekennen van sociale rechten aan migranten. wij zien dat in Canada migranten met 
zowel een tijdelijke als een permanente status (in principe) aanspraak kunnen maken op een 
werkeloosheidsuitkering, al zijn er wel verschillen in beleid per provincie. In Canada wordt aan 
geschoolde permanente migranten de eis gesteld dat ze voldoende middelen bezitten om de 
eerste 6 maanden in eigen levensonderhoud moeten kunnen voorzien. Maar de sociale wetgeving 
bevat geen formele eis dat ze deze middelen eerst moeten aanwenden voordat ze een beroep 
doen op sociale zekerheid. 

2.109 Australië staat aan het andere uiterste, doordat ze zoveel mogelijk risico’s uit wil sluiten. 
Sociale verzekeringen staan alleen open voor Australische staatsburgers of permanente 
ingezetenen. Migranten met een permanente status kunnen bovendien pas na twee jaar aanspraak 
maken op zowel sociale verzekeringen als sociale zekerheid. 

2.110 Het Verenigd Koninkrijk neemt een tussenpositie in. In dit land geldt dat migranten 
gedurende de eerste jaren van hun verblijf maar in zeer beperkte mate beroep kunnen doen een 
werkeloosheidsuitkering, net als in Nederland het geval is (zie ook De Lange e.a. 2003: 104). Na 
verloop van tijd, als de premies zijn betaald, kunnen arbeidsmigranten wel aanspraak maken op 
een werkeloosheidsuitkering. Indien tijdelijke arbeidsmigranten werkeloos worden lopen ze in alle 
onderzochte landen het risico dat hun verblijfsvergunning wordt ingetrokken, vooral als ze een 
beroep doen op een bijstandsuitkering.

Recht op gezinshereniging vergeleken

2.111 Voor migranten die een gezin hebben, zien wij dat in Canada de regels over het algemeen 
soepel zijn. Gezinsleden van tijdelijke migranten hebben een werkvergunning nodig (maar zonder 
HRSDC-goedkeuring). In Australië is gezinshereniging ook mogelijk en hebben gezinsleden recht 
op werk (zonder vergunning) en studie. Zij moeten net als in Canada voldoen aan bepaalde
voorwaarden van goed gedrag en gezondheid. Voor het Verenigd koninkrijk zien wij dat 
gezinshereniging ook is toegestaan, met uitzondering van migranten die binnenkomen onder een 
tijdelijk programma. Gezinsleden zijn vrij op de arbeidsmarkt en er wordt geen arbeidsmarkttoets 
toegepast.
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2.112 Richtlijn 2003/86/EG8 van de Raad van 22 september 2003 regelt het recht op 
gezinshereniging. Het doel van deze richtlijn is de voorwaarden te bepalen voor de uitoefening van 
het recht op gezinshereniging door onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied 
van de lidstaten verblijven en het integratiebeleid erop te richten hun rechten te verlenen en 
verplichtingen op te leggen die vergelijkbaar zijn met die van de burgers van de Europese Unie.
Maatregelen op het gebied van gezinshereniging moeten in overeenstemming zijn met de 
verplichting om het gezin te beschermen en het gezinsleven te respecteren, die in veel 
internationale rechtsinstrumenten is verankerd. In deze richtlijn worden de grondrechten en de 
beginselen in acht genomen die met name worden erkend in artikel 8 van het Europees Verdrag
voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en in het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

2.113 De richtlijn beoogt gemeenschappelijke regels inzake gezinshereniging voor onderdanen 
van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven, op te nemen in het 
Gemeenschapsrecht. Voorlopig wordt dit recht enkel erkend in internationale juridische 
instrumenten, en met name in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden van 1950. Op nationaal niveau lopen de situaties sterk uiteen. De 
gezinshereniging maakt het mogelijk de eenheid van het gezin te beschermen en zij 
vergemakkelijkt de integratie van de onderdanen van derde landen in de lidstaten. Het recht hierop 
moet dus worden erkend op het gehele grondgebied van de Unie.

2.114 Onderdanen van derde landen die in een van de lidstaten een verblijfstitel bezitten met 
een geldigheidsduur van tenminste één jaar en die een daadwerkelijke mogelijkheid hebben om 
zich duurzaam te vestigen, kunnen gezinshereniging aanvragen. Deze richtlijn is echter noch van 
toepassing op onderdanen van derde landen die om erkenning als vluchteling verzoeken en over 
wier verzoek nog geen definitief besluit is genomen of die toestemming hebben in een lidstaat te 
verblijven uit hoofde van tijdelijke bescherming, noch op de gezinsleden van onderdanen van de 
Unie.

Uitvoeringsaspecten vergeleken

2.115 De ontwikkeling en uitvoering van arbeidsmigratie is in de twee traditionele migratielanden 
geconcentreerd in een Ministerie van Migratie. In het Verenigd Koninkrijk is beleidsvoorbereiding 
en uitvoering in belangrijke mate geconcentreerd binnen de Home Office. De ministeries hebben 
een centrale taak bij de afhandeling van aanvragen en selectie van migranten binnen 
aanbodgestuurde onderdelen van het beleid. In Australië is ook een belangrijke rol weggelegd voor 
niet-gouvernementele organisaties, namelijk ‘occupational assessing bodies’ in het verplichte 
proces van het verifiëren van de vaardigheden en kwalificaties van potentiële immigranten. 

8 Richtlijn 2003/86/EG van de Raad (CNS/1999/0258), Publicatieblad L 251 van 03.10.2003

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=nl&type_doc=Directive&an_doc=2003&nu_doc=86
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2.116 In de onderzochte landen kunnen tegengestelde ontwikkelingen worden waargenomen 
wat betreft de mate van centralisatie van de behandeling en beoordeling van aanvragen. In 
Australië is sinds enkele jaren sprake van centrale behandeling van aanvragen van geschoolde 
permanente migranten (Skill Stream) in het Adelaide Skilled Processing Centre. Redenen hiervoor 
zijn: efficiëntie, lagere kosten, snellere beslissing over aanvragen, bevorderen van meer 
uniformiteit van besluitneming en mogelijkheden van overleg en mogelijkheden voor training 
checken integriteit van de uitvoerders. Alleen zaken die lokaal onderzocht of geverifieerd moeten 
worden, blijven een taak van overzeese kantoren. Door deze operatie is extra geld vrij gekomen 
voor het opsporen en bestrijden van fraude en monitoring. De centrale behandeling is mogelijk 
geworden door meer objectieve criteria en doordat aanvragers zelf verantwoordelijk zijn voor pre-
immigration assessment door erkende instanties voorafgaande aan de aanmeldingsprocedure. 

2.117 In het Verenigd Koninkrijk is sprake van een ontwikkeling in omgekeerde richting. 
Momenteel is de beoordeling van de aanvragen voor het HSMP-programma gecentraliseerd bij 
een dependance van het Home Office, namelijk Work Permits UK (WPUK). Het is de bedoeling dat 
onder het nieuwe stelsel de beoordeling wordt gedecentraliseerd, zodat aanvragen ter plekke 
worden afgehandeld. 

2.118 Dit is momenteel in belangrijke mate ook het geval binnen het Canadese systeem. Wat de 
redenen hiervoor zijn is niet helemaal duidelijk, maar beoordeling ter plekke biedt wel de 
mogelijkheid om documenten en bewijsmateriaal te verifiëren en in de juiste context te plaatsen. 
De eis aan potentiële geschoolde migranten in het Australische systeem dat zij hun kwalificaties en 
taalvaardigheid moeten laten testen door een erkende instantie voorafgaand aan de aanvraag 
heeft de beoordelende ambtenaren veel werk uit handen genomen en is een van de redenen 
waarom centralisatie in Australië goed lijkt te werken. 

2.119 Internet speelt een belangrijke rol in alle drie de onderzochte landen, in zowel het 
verspreiden van informatie voor potentiële migranten als in de aanmeldingsprocedure. Zo is het 
mogelijk om de diverse puntentesten op het Internet te doorlopen, zodat potentiële migranten zelf 
kunnen testen of ze kansrijk zijn.

2.120 De doorlooptijden voor procedures verschillen sterk: per land, per procedure en per regio 
waar de aanvraag wordt ingediend. Aanvragen voor tijdelijke arbeidsimmigratie worden veel sneller 
afgehandeld dan die voor permanente immigratie, waar uiteraard alle reden voor is. In het 
Verenigd Koninkrijk wordt 50% van de volledig gedocumenteerde HSMP aanvragen binnen 48 uur 
afgedaan. Bij gebreken in het materiaal wordt maximaal twee keer gerappelleerd. Vrijwel alle 
aanvragen worden behandeld binnen vier weken, de traagste kennen een termijn van acht weken
(in 2004). De behandeling van aanvragen voor permanente immigratie als geschoolde werknemer 
in Canada en Australië kost veel meer tijd. 
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2.121 De servicestandaard (dat wil zeggen de standaardtijd waarbinnen 75% moet worden 
afgehandeld) van aanvragen voor het General Skilled Migration visum varieert van 12 tot 15 
maanden indien ingediend buiten Australië. De behandeltijd van aanvragen voor geschoolde 
migratie in Canada duurt veel langer: van meer dan twee jaar tot vier á vijf jaar indien ingediend in 
visakantoren in de regio van Azië, Afrika en Oost-Europa. Overigens is ‘improved client service’, 
inclusief kortere wachttijden wel een van de prioriteiten van het huidige Canadese beleid. 

Kosten van de verschillende systemen vergeleken

2.122 Het systeem van arbeidsimmigratie brengt financiële kosten met zich mee voor de 
overheid, de werkgevers en de migranten zelf. 

2.123 In alle onderzochte landen wordt gestreefd naar een systeem van arbeidsimmigratie dat 
kostendekkend is of in ieder geval wordt het systeem mede gelegitimeerd in deze termen. In een 
van de weinige studies waarin een overzicht wordt gegeven van de leges die immigranten voor 
verschillende visa moeten betalen in diverse landen (Clarke, Hogarth & Salt 2004) wordt 
opgemerkt dat de grote variatie in leges tussen landen erop duidt dat betaalde leges onmogelijk 
altijd kostendekkend kunnen zijn. 

2.124 Ter indicatie van de kosten die gemoeid zijn met een aanvraag voor hooggeschoolde 
immigranten in de drie onderzochte landen, geven wij hier de leges voor drie veel voorkomende 
categorieën (omgerekend naar euro’s; de tarieven worden regelmatig aangepast). De leges voor:

 een HSMP-aanvraag in het Verenigd Koninkrijk: € 456 (zonder verblijfsvergunning);

 een aanvraag voor geschoolde werknemers in Canada: behandelingskosten aanvraag € 392 
(voor een persoon) + € 694 leges voor permanente verblijfsvergunning; dus totaal ongeveer
€ 1.086;

 een aanvraag voor General Skilled Migration in Australië: totaal ongeveer € 1.176 (voor 
hoofdaanvrager);

 een aanvraag van een Kennismigrant in Nederland (aanvraag mvv én verblijfsvergunning): € 
438 (legestarief 2006). 

2.125 De kosten van vergelijkbare visa in Australië en Canada lijken weinig te verschillen. Zoals 
is aangegeven omvatten deze kosten tevens de vergunning voor permanent verblijf. Daarom is het 
te begrijpen dat de leges voor het tijdelijke HSMP-visum goedkoper is. Overigens moeten de leges 
worden betaald voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen en worden ze bij een afwijzing 
niet terugbetaald. Nederland is met € 438 voor een machtiging tot voorlopig verblijf inclusief een 
verblijfsvergunning relatief ‘voordelig’ in deze benchmark. 
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2.126 In de onderzochte landen staat de overheid onder druk om de kosten voor de uitvoering 
van immigratiebeleid zo laag mogelijk te houden. Het is bekend dat in Australië opeenvolgende 
kabinetten en de relevante ministeries de laatste jaren continu onder druk staan om de kosten van 
het migratiesysteem te reduceren. Het Ministerie van Immigratie (DIMA) moet telkens laten zien 
dat het een immigratieprogramma uitvoert met minimale kosten voor de belastingbetaler en met 
een accent op het aantrekken van migranten die onmiddellijk een bijdrage aan de arbeidsmarkt 
kunnen leveren (Birrell 2003). Ook moeten aanvragers zelf allerlei pre-immigration assessment 
tests bekostigen. 

2.127 Het is niet goed mogelijk om de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van het beleid 
voor hooggeschoolde immigranten te vergelijken voor de drie landen, doordat kosten voor de 
uitvoering van specifiek dit beleid ons niet bekend zijn.

Actuele en toekomstige ontwikkelingen vergeleken

2.128 In alle drie de landen is het beleid gericht op het aantrekken en selecteren van 
hoogopgeleide migranten voortdurend in ontwikkeling. Zo is in Canada recentelijk een nieuwe 
immigratiewet van kracht geworden, terwijl in het Verenigd Koninkrijk hard wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling van een nieuw immigratiesysteem. In Australië wordt het programma voor geschoolde 
immigratie momenteel geëvalueerd om op grond daarvan het beleid aan te scherpen. Verandering 
en flexibiliteit zijn juist vereisten voor een systeem van arbeidsmigratie. Immers, de behoeften en 
tekorten op de nationale arbeidsmarkt veranderen continu. In Canada en Australië wordt de 
binnenkomst en het vestigingsproces van permanente migranten goed onderzocht, onder andere 
door middel van longitudinale studies. Deze kunnen inzichten opleveren om het beleid aan te 
passen, zoals in beide landen ook gebeurt. 

2.4 Integraal overzicht van de verschillende systemen van arbeidsmigratie

2.129 De kenmerken van de verschillende arbeidsmigratiesystemen in de onderzochte landen 
zijn in de navolgende tabel samenvattend weergegeven. Om de vergelijking met Nederland 
mogelijk te maken hebben wij tevens informatie over het Nederlandse systeem toegevoegd. Voor 
uitgebreidere informatie over het Nederlandse systeem verwijzen wij naar de bijlage van dit 
rapport.
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Canada Australië Verenigd Koninkrijk Nederland

 Permanente immigratie is uitgangspunt, met sinds de 
jaren 90 accent op geschoolde migratie.

 Beleid herzien (2002): Van korte termijn/ 
sectorspecifieke naar lange termijn human capital 
doelen, meer objectiviteit, transparantie, minder 
willekeur. 

 Programma’s:
Tijdelijk:

o 1. reguliere werkvergunning
o 2. acute vraag
o 3. seizoenswerk verdrag met Z-Amerika
o 4. thuiszorgers
o 5. studenten

Permanent:
o 1. geschoolde werknemers, 
o 2. zelfst. ondernemers
o 3. Provincial nominees

Fast traject: Pilot, voor hooggeschoolde perm. migranten 
met vast werkaanbod
 Verblijfsstatus: overstappen van tijdelijk naar 

permanent is mogelijk
 Soc. Rechten: vaak zelfde rechten als autochtonen, 

sommige provincies wachtperiode na 3mnd 
 Gezinshereniging: is mogelijk, werkvergunning is 

nodig 
 Uitvoering: Federale en provinciale 

verantwoordelijkheid
 Criteria: geschoolde migrant: >67pnt.(permanent)

o 1.opleiding
o 2. taal (Frans/Engels)
o 3. werkervaring
o 4. leeftijd
o 5. dienstverband Canada
o 6. min. middelen om 6 mnd. eigen 

levensonderhoud te voorzien
 Duur traject:

o Tijdelijk:75% binnen 28dgn
o Permanent: 2-5 jr (m.n. Aziatische, 

Afrikaanse en O-Europese landen)
 Kosten: geschoolde permanente migrant: 

€ 1.068

 Permanente immigratie is uitgangspunt.
 Kenmerken huidig beleid: gericht op economische en 

korte termijn behoefte (i.t.t. Canada, is meer lange 
termijn), baan op eigen niveau, strikt, gericht op 
tegengaan fraude en risico’s. 

 Programmad’s:
Tijdelijk: vraaggericht zonder quota’s, met concreet 
aanbod en arbeidsmarkttoets

o 1. business longstay 
(managers/specialisten)

o 2.Business skills (zelfstandigen)
o 3.Opvullen tekorten dmv 

arbeidsovereenkomsten
o 4. Vakantiewerkers

Permanent:
o 1. General skill migration program
o 2. employer sponsorde migration 

(vraaggestuurd)
o 3. zelfstandigen(business skills)

 Verblijfsstatus: mogelijkheden voor permanent 
verblijf zijn mogelijk, met name studenten en 
business long stay.

 Soc. rechten:
o Tijdelijk: geen rechten bijstand en 

werkeloosheidsuitkering
o Permanent: pas na 2 jr toegang bijstand 

en werkeloosheidsuitkering
 Gezinshereniging: Tijdelijk: family stream, quota, 

instroom via family stream, recht op werk.
 Criteria: skill stream Engelse taal, <45 jr., 120 

punten(permanent) volgens puntensysteem en
binnen quota; pre-immigration assessment.

 Duur traject:
o Afhankelijk van on-/off shore en low /high 

risk country
o GSM on shore:6 mnd.
o GSM: offshore 12/15 mnd.
o Uitvoering gecentraliseerd

 Kosten:
o Zoveel mogelijk kosten neutraal
o Betalen zelf pre- assessment
o € 1.176 voor GSM visum

 Immigratie verleden vooral beperkt tot Gemenebest 
landen.

 Sinds 2002 Highly Skilled Migration Program n.a.v 
tekortkomingen kenniseconomie.

 Vanaf 2006 nieuw puntensysteem: tranparant,
objectief, minder complex.

 (Huidige) programma’s:
o Main scheme: vraaggestuurd 
o Sector Based scheme: sectorgericht 

(vraaggestuurd en quota)
o Seizoenarbeid (vraaggestuurd en quota)
o Vakantiewerkers
o Worker Registration Scheme: voor 10 

nieuwe lidstaten, registratieplicht
o HSMP: voor hoger opgeleiden, 

aanbodgericht (inkomen, ervaring, 
kwalificaties)

 Verblijfsstatus: migranten komen nooit direct (in 
‘oude’ systeem ) in aanmerking voor permanent 
verblijf. Permanente status mogelijk voor 
arbeidsmigranten die in het VK zijn via HSMP of voor 
zaken of commercieel werk, zoals inter-company 
overplaatsingen, management posities die niet 
kunnen worden gevuld vanuit de nationale 
arbeidsmarkt, IT en de verzorgingssector na 4 jaar 
ononderbroken legaal te hebben gewerkt.

 Soc. rechten: beperkte tot geen toegang tot 
werkeloosheidsuitkering gedurende eerste jaren en 
geen recht op bijstand.

 Gezinshereniging: in principe toegestaan met 
uitzondering van arbeidsmigranten die binnenkomen 
onder een tijdelijk programma, zoals de Seasonal 
Agricultural Workers Scheme en de Sector Based 
Scheme. Gezinsleden zijn vrij op de arbeidsmarkt. Er 
wordt geen arbeidsmarkttoets toegepast.

 Criteria: HSMP: 65 punten of meer: opleiding, 
werkervaring, inkomen in vorige baan, bijzondere 
prestaties in het vakgebied en prestaties van 
eventuele gezinsleden.

 Duur traject: HSMP 50% binnen 48 uur.
 Kosten: kostendekkend systeem, HSMP migrant 

betaalt voor administratieve lasten € 456. 
 Informatie nieuw systeem: ‘5 tiers’ /doelgroepen 

gebaseerd op puntensysteem:
1. hooggeschoolde migranten, 2. vaklieden, 3. beperkt 
aantal laaggeschoolde arbeiders, 4. Studenten, 5. Reizende 
jongeren/tijdelijke reizigers. Nieuw systeem blijft, ondanks 
puntensysteem, vraaggestuurd behoudens doelgroep 1. 
‘Sponsors’ zijn/blijven belangrijk.

 Uitgangspunt van het arbeidsmigratiesysteem is 
dat arbeidsmigratie tijdelijk van aard is.

 Kennismigrantenregeling is van kracht geworden 
met ingang van 1 oktober 2004.

 (Huidige) programma’s:
o Reguliere toegang voor 

arbeidsmigranten: migrant dient te 
beschikken over visum of mvv, 
werkgever moet beschikken over een 
Twv (vraaggestuurd)

o Versoepeld beleid en soms 
beperktere arbeidsmarkttoets voor 
speciale groepen buitenlandse 
werknemers (vraaggestuurd)

o Kennismigrantenregeling: speciaal 
beleid voor kennismigranten. Migrant 
is niet verplicht een Twv aan te 
vragen, een verkorte mvv-procedure 
kan worden doorlopen en een apart 
legestarief is van toepassing 
(vraaggestuurd)

o Zelfstandigenregeling: 
puntensysteem voor toelating van 
zelfstandigen, aanvragen worden 
getoetst op drie dimensies: 
persoonlijke eigenschappen, 
ondernemingsplan en de 
toegevoegde waarde voor de 
Nederlandse economie.

 Verblijfsstatus: migranten komen nooit direct in 
aanmerking voor permanent verblijf. Permanente 
status is mogelijk voor arbeidsmigranten die vijf 
jaar achtereenvolgend rechtmatig in Nederland 
hebben verbleven en die over voldoende 
middelen van bestaan beschikken. 

 Soc. rechten: arbeidsmigranten hebben de eerste 
vijf jaar van hun verblijf in Nederland zeer beperkt 
recht op een werkeloosheidsuitkering en geen 
recht op sociale bijstand.

 Gezinshereniging: arbeidsmigranten hebben 
recht op gezinshereniging. Gezinsleden zijn vrij op 
de arbeidsmarkt. Hiervoor is geen Twv 
noodzakelijk.

 Criteria: Kennismigrantenregeling: enkel 
salariscriterium: bruto jaarinkomen van € 45.495. 
Voor postdoctorale en universitaire docenten 
onder de 30 jaar en promovendi is een lager 
salariscriterium vastgesteld van € 33.363. 

 Duur traject: Beslistermijn op aanvraag voor de 
kennismigrantenregeling is twee weken.

 Kosten: kostendekkend systeem, kennismigrant 
betaalt voor mvv en verblijfsvergunning € 438. 
Reguliere arbeidsmigrant betaalt voor mvv en 
verblijfsvergunning € 621.

Samenvattingstabel kenmerken arbeidsmigratiesystemen
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3 Arbeidsmigratie in de praktijk, migranten en het succes 

3.1 Inleiding

3.01 In dit hoofdstuk wordt door vergelijking van de kenmerken en het succes van de 
arbeidsmigranten in de onderzochte landen nader ingegaan op de praktijk van de verschillende 
arbeidsmigratiesystemen. Zoals eerder aangegeven, wordt hierbij de nadruk gelegd op het 
hoogopgeleide (‘high potential’) segment aangezien hier voor Nederland de grootste leerbehoefte 
én het grootste leerpotentieel (voor met name aanbodgerichte elementen) aanwezig is. Het 
hoofdstuk sluit af met een aantal zorgvuldig gekozen migrantenprofielen, waarmee de verschillen 
tussen de arbeidsmigratiesystemen worden geïllustreerd.

3.02 Voor uitgebreide informatie aangaande kenmerken en succes van arbeidsmigranten wordt 
verwezen naar de bijlage en de landenrapportage.

3.2 Kenmerken van de arbeidsmigranten en invloed landspecifieke factoren

3.03 De arbeidsmigratie in Nederland omvat een relatief klein aandeel van de totale 
beroepsbevolking, in het bijzonder in vergelijking met landen als Australië en Canada. Zie 
hoofdstuk 2 voor een overzicht van verschillende stromen van arbeidsmigranten naar de drie 
onderzochte landen en Nederland. Voor meer informatie aangaande aantallen aanmelders, 
toegelatenen per programma en in de loop van de jaren wordt verwezen naar de bijlagen en de 
landenrapportage.

3.04 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kenmerken van de hoogopgeleide 
arbeidsmigranten die in de onderzochte landen worden toegelaten.
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Tabel 3.1: Kenmerken hoogopgeleide arbeidsmigranten

Kenmerken hoogopgeleide arbeidsmigranten

Canada9

Economic Class (tenzij anders vermeld)

Australië10

Skill Stream (tenzij anders vermeld)

Verenigd Koninkrijk11

HSMP (tenzij anders vermeld)

Nationaliteit 
(top 5)

- China (18%)

- India (11%)

- Filippijnen ( 7%)

- Pakistan (4%)

- Roemenië (4%)

- UK (25%)

- India (13%)

- China (11%)

- Zuid-Afrika (5%)

- Maleisië (5%) 

- India (31%)

- Pakistan (11%)

- Australië (8%)

- USA (7%)

- Zuid-Afrika (6%)

Leeftijd - 0-15: -

- 15-24: (2%)

- 25-44: (86%)

- 45-64: (12%)

- >6412: (0,1%)

- 0-14 (19%)

- 15-19 (4%)

- 20-24 (13%)

- 25-34 (36%)

- 35-44 (18%)

- 45-54 (5%)

- >5513 (4%)

- 0-18 (0%)

- 18-24 (2%)

- 25-34 (69%)

- 35-44 (22%)

- 45-54 (5%)

- >55 (2%)

Geslacht - Man (70%)

- Vrouw (30%)

- Man14 (53%)

- Vrouw (47%)

- Man (75%)

- Vrouw (25%)

Sector/beroep 
verleden 
(top 5)

- Skill Level A (hooggekwalificeerd) (69%)

- Skill level B (geschoold - technisch) (23%)

- Skill level C (middelbaar niveau) (4%)

- Skill level D (elementair - ongeschoold) (0%)

- Skill level 0 (leidinggevend) (4%) 

- ICT beroepen15 (27%)

- Accountants/financieel 
deskundigen (17%)

- Ingenieurs (12%)

- Verpleegkundigen (4%) 

- Arts (25%)

- Accountant (4%)

- Student (1,8%)

- Ingenieurs (1,6%)

- Leraar (1,4%)

9 Cijfers Canada voor 2005 afkomstig uit CIC 2005, Facts and Figures 2004; behalve cijfers nationaliteit: Birrell e.a. 2006.

10 Cijfers Australië voor fiscaal jaar 2004-2005 afkomstig uit DIMIA/Government of Australia, 2006, Population Flows: Immigration Aspects

11 Cijfers Verenigd Koninkrijk afkomstig van Work Permits UK, 2005, voor nationaliteiten 2002 t/m 2005

12 Cijfers inclusief meereizende gezinsleden. Cijfers voor zowel categorie (economisch) als leeftijd zijn alleen beschikbaar voor 15 jaar en ouder. Percentages hebben dan ook 

betrekking op leeftijdsgroep 15 jaar en ouder.
13 Totale niet-humanitaire migratieprogramma (= geschoolde migranten (+ meereizende gezinsleden) en gezinshereniging via Family Stream)

14 Inclusief meereizende gezinsleden. Uit cijfers van Canada blijkt dat meereizende gezinsleden een hoger percentage vrouwen met zich meebrengt. Exclusief meereizende 
gezinsleden zal het percentage vrouwen naar verwachting rond de 30% uitvallen.

15 Cijfers voor GSM migranten



Arbeidsmigratie in de praktijk, migranten en het succes 48

3.05 Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen de kenmerken van de arbeidsmigranten 
in de desbetreffende landen, kan een aantal conclusies worden getrokken. Deze conclusies 
worden navolgend weergegeven. Voor uitgebreide informatie aangaande aantallen en kenmerken 
aanmeldende en toegelaten arbeidsmigranten wordt verwezen naar de bijlagen. 

3.06 Allereerst valt op dat de hoger opgeleide migranten in de onderzochte landen vooral 
afkomstig zijn uit de ‘Aziatische landen’ zoals India. In het Verenigd Koninkrijk blijkt dat hoger 
opgeleiden naast India en Pakistan ook relatief vaak afkomstig zijn uit Australië en de Verenigde 
Staten. In Australië zien wij dat in het kader van de ‘skill stream’ (hoger opgeleide migranten) de 
meeste migranten afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk. Kortom, de onderzochte landen 
hebben onderling ook migratierelaties.

3.07 Voor wat betreft de leeftijdscategorie valt op dat de grootste groep arbeidsmigranten 
tussen de 25 en de 40 jaar zit. Met name in Australië geldt een streng leeftijdscriterium voor hoger 
opgeleide permanente migranten (niet voor zelfstandige ondernemers). Ook wat betreft geslacht 
zijn de hoogopgeleide arbeidsmigranten in de onderzochte landen goed vergelijkbaar (Australië
wijkt enkel af vanwege gezinshereniging dat niet uit cijfers te filteren is).

3.08 De professionele achtergrond van de hoger opgeleide migranten verschilt per land. In 
Australië zien wij dat het onder meer gaat om ICTers, accountants, bouwkundige / technisch 
ingenieurs. In het Verenigd Koninkrijk betreft het vooral medici / artsen. Voor Canada zijn deze 
gegevens niet beschikbaar en zijn de zogenaamde ‘skill levels’ weergegeven.

3.09 In algemene zin blijkt verder uit de analyse dat het Verenigd Koninkrijk in vergelijking met 
de andere landen een goed overzicht heeft van de groep aanmelders (alleen HSMP) in relatie tot 
de groep die is toegelaten. Deze informatie is belangrijk omdat het iets zegt over het functioneren 
van het selectiesysteem en ook over de mate waarin het vestigingsland ‘aantrekkelijk’ is voor 
arbeidsmigranten. Voor Nederland zijn geen kenmerken van aanmelders voor kennismigranten 
gevonden. Canada houdt alleen gegevens bij over diegenen die toegelaten worden, niet die zich 
aanmelden. 

3.10 Australië publiceert alleen gegevens over het aantal toegelaten migranten. Wel wordt 
bijgehouden hoeveel van de aanmelders voor permanente geschoolde migratie uiteindelijk worden 
toegelaten: meer dan 90%. Door de pre-immigration assessment en de eerste stap in het 
aanmeldingsproces, het ‘filterend proces’ voorafgaand aan de aanvraag zelf, worden veel gevallen 
die geen kans maken er al uitgefilterd, zodat een zeer groot deel van de aanmelders de procedure 
succesvol doorloopt.
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3.11 Verder zien wij in de onderzochte landen dat de instroom van migranten niet alleen wordt 
bepaald door het selectiesysteem zelf, maar ook door landspecifieke factoren, zoals historische 
banden, multilaterale verdragen, politieke structuren en geografische ligging.

 Het immigratiebeleid in de drie onderzochte landen was en is nog steeds bepaald door 
Gemenebestrelaties. Nog steeds ontvangt Australië (en in mindere mate Canada) veel 
migranten uit het Verenigd Koninkrijk, terwijl omgekeerd veel immigranten in het Verenigd 
Koninkrijk afkomstig zijn uit landen van het Gemenebest.

 De samenstelling van de immigratiestromen is de afgelopen decennia gewijzigd. Het meest 
radicaal sinds de invoering van een non-discriminerende immigratiewetgeving in 1962 in 
Canada en 1973 in Australië. Sindsdien neemt de stroom van immigranten uit niet-westerse
landen toe. Door het accent op het aantrekken van hooggekwalificeerde immigranten door 
middel van aanbodsturing en een puntensysteem zijn vooral Aziatische landen als India en 
China belangrijke landen van herkomst geworden. Daarnaast zijn ook vele andere landen 
van de “Pop-10”, de 10 meest bevolkingsrijke economieën buiten Europa en de VS (namelijk 
China, India, Indonesië, Brazilië, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Mexico, Vietnam en 
Filippijnen (Weizsäcker 2006)) belangrijke herkomstlanden en komen enkele ervan in de top-
5 terug. 

 Ook de geografische ligging is bepalend voor immigratiestromen; zo ontvangt Australië veel 
immigranten vanuit Oceanië en Azië. 

 Bi- en multilaterale handelsverdragen, zoals die in het kader van de GATS en meer 
specifieke als de NAFTA (Noord Amerika) zijn eveneens van groot belang voor 
migratiestromen. Zo maakt het NAFTA verdrag (VS, Mexico en Canada) vrij verkeer van 
professionals in bepaalde beroepsgroepen mogelijk. Australië heeft een Trans Tasman 
Agreement met Nieuw-Zeeland gesloten, waardoor vrij verkeer van personen tussen de 
landen bestaat. Uiteraard dient hier ook het vrij verkeer van personen binnen de EU (en de 
EER) te worden genoemd, waarbij het om een relatief veel grotere stroom van vrij verkeer 
van personen gaat dan in het geval van Australië en Canada.

3.12 De bestudeerde Angelsaksische landen hebben het grote voordeel dat Engels de voertaal 
is (in combinatie met Frans, in het geval van Canada). Daardoor is de vijver waaruit kan worden 
gevist veel groter dan voor Nederland.
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3.13 Voor wat betreft landenspecifieke factoren die migratie naar Nederland beïnvloeden kan 
worden geconstateerd dat historische banden (door koloniaal verleden en werving van 
gastarbeiders in de jaren 60) van groot belang zijn voor de migratie en volgmigratie in het 
algemeen. De geografische ligging en met name het lidmaatschap van de EU speelt eveneens een 
grote rol. Een grote instroom komt uit buurlanden en andere EU-lidstaten. Wellicht dat de ruime 
verzorgingsstaat en economische prestaties ook een rol spelen, maar dat is moeilijk vast te stellen.

3.14 Vanouds stond Nederland bekend als een tolerant land, dat wellicht ook een pullfactor
vormde, maar op dat punt lijkt het tij (voorlopig) gekeerd te zijn: het klimaat richting niet-
autochtonen in Nederland is de laatste jaren ‘minder vriendelijk’ geworden. Een belangrijk verschil 
tussen Nederland en de drie onderzochte landen betreft de landstaal en het onderwijssysteem. 
Deze onderzochte landen hebben allen Engels als voertaal (in Canada ook het Frans) en een 
onderwijssysteem van Angelsaksische snit, waardoor ze een vrij grote pool van hoogopgeleide 
potentiële migranten ter beschikking hebben. Nederland heeft dit voordeel niet, al dient wel 
opgemerkt te worden dat wij tegenwoordig ook onderwijssysteem hebben met een Ba/Ma structuur 
en dat voor functies waarvoor hoogopgeleide kennismigranten worden aangetrokken vaak Engels 
de voertaal is of op zijn minst een lingua franca is die het functioneren mogelijk maakt. 

3.15 Bovenstaande analyse van aantallen en kenmerken van arbeidsmigranten en de factoren 
die hier naast het gekozen arbeidsmigratiesysteem invloed op uitoefenen, vormt belangrijke input 
voor de uiteindelijke richting voor interessante elementen/bouwstenen voor het Nederlandse
beleid. In de volgende paragraaf wordt echter eerst nader ingegaan op het effect van het 
arbeidsmigratiesysteem op het succes van de arbeidsmigranten en de economie van het 
betreffende land.

3.3 Effect arbeidsmigratiesystemen 

Definitie van effect

3.16 Het ‘effect’ van het arbeidsmigratiesysteem in de onderzochte landen is nader 
geoperationaliseerd door onderscheid te maken in twee effecten, namelijk:

1. Succes van de arbeidsmigranten: hierbij wordt gekeken naar indicatoren als 
inkomensontwikkeling en werkgelegenheidspercentage.

2. Succes voor economie van het land: hierbij wordt gekeken naar effecten op de 
arbeidsmarkt (verdringing) en de fiscale impact (nettobetaler of netto-ontvanger).

3.17 Het effect van het arbeidsmigratiesysteem op de welvaart in de herkomstlanden vallen 
buiten de reikwijdte van het onderzoek. De effecten zijn niet getalsmatig in een tabel samen te 
vatten, vanwege de verscheidenheid aan onderzoeken hieromtrent. De effecten worden daarom
per land beschreven en in een kwalitatieve tabel samengevat aan het einde van het hoofdstuk.
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Succes arbeidsmigranten

3.18 In Canada valt op dat, ondanks dat het aandeel van hooggeschoolden onder de 
permanente migranten groot is, de groep permanente immigranten die in de jaren 90 arriveerden 
het economisch slechter doet dan de migrantengroep die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw 
aankwamen (dit blijkt uit studies die zich baseren op cijfers van voor de invoering van de nieuwe 
immigratiewet van 2002; zie onder andere Sweetman 2005; Dolin & Young 2004; OECD 2003b; 
Richardson & Lester 2004; Birrell e.a. 2006). Vaker hebben ze geen werk op eigen vakgebied en
werken op een lager niveau. Ook is het inkomen van recente mannelijke migranten tussen 1980 en 
2000 gemiddeld met 7% gedaald en nam de kloof met het loon van autochtone Canadezen toe van 
17% in 1980 tot 40% lager in 2000 (Dolin & Young 2004). De migranten blijken in de jaren 90 
langere tijd nodig te hebben om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt dan in de decennia ervoor. 
De drie meest prominente verklaringen die wetenschappers hiervoor aandragen zijn:

i wijzigingen in het menselijk kapitaal van de geselecteerde immigranten in 
verhouding tot de in Canada geboren bevolking: slechtere Engelse/Franse 
taalvaardigheid doordat veel meer migranten uit niet-Engelstalige landen komen 
en een gelijktijdige grotere stijging van het opleidingsniveau onder de Canadezen 
zelf. Ook wordt een groot deel van de permanente migranten niet getest met het 
puntensysteem, namelijk meereizende gezinsleden en partners en gezinsmigratie; 
zodoende komen voor elke migrant die op punten is getest 3 migranten binnen 
zonder een dergelijke screening (Birrell e.a. 2006: 189). Desondanks is het 
opleidingsniveau van allochtonen in Canada nog altijd hoger dan van autochtonen.

ii de (institutionele) praktijken op de arbeidsmarkt, zoals weerstand van werkgevers 
tegen het aannemen van personeel zonder Canadese werkervaring en met 
gebrekkige taalbeheersing of het ontbreken van Canadese diploma’s (Richardson 
& Lester 2004; Ruddick 2003).

iii de invloed van de economische herstructurering, waaronder een economische 
recessie en stijgende werkeloosheid in de jaren 90. En tegenwoordig zijn 
Canadezen over het algemeen hoogopgeleid, in tegenstelling tot de Canadese 
tekorten aan hoogopgeleiden in de jaren 60 en 70. Ook worden sinds midden jaren 
80 streefniveaus voor permanente immigratie niet aangepast aan economische 
conjunctuur en vraag, waardoor ook in tijden van recessie veel immigranten 
worden toegelaten; dit in tegenstelling tot Australië (Birrell e.a. 2006). Dit hangt 
samen met verschillen in doelstellingen van het immigratiebeleid, die in Canada in 
belangrijke mate ook demografisch van aard zijn. 
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3.19 Bij de algemene kritiek op de tegenvallende resultaten van de toegelaten migranten op de 
arbeidsmarkt zijn kanttekeningen te zetten. De onderzoeken baseren zich meestal op cijfers voor 
alle permanente migranten, en indien ze zich op de categorie geschoolde migranten richten 
worden tevens de meereizende partners en gezinsleden meegenomen in de cijfers. Dit hangt 
samen met de wijze waarop data verzameld wordt en beschikbaar is in Canada. Indien gekeken 
wordt naar de hoofdaanvragers van de categorie geschoolde werknemers, zijn de resultaten veel 
positiever.

3.20 Deze blijken binnen twee tot 5 jaar (voor respectievelijke vrouwen en mannen) een 
inkomen te verdienen dat gelijk is aan het Canadese gemiddelde (Birrell e.a. 2006: 217). 
Bovendien is sinds midden jaren ’90 sprake van een voorzichtige opwaartse trend in de 
arbeidsmarktprestaties van migranten (Birrell e.a. 2006). Recent beschikbaar gekomen data (LSIC 
wave 2) maken duidelijk dat 90% van de hoofdaanvragers voor geschoolde migratie werk hebben 
na 24-28 maanden na hun aankomst; en dit geldt voor 75% van de geschoolde werknemers zes
maanden na binnenkomst (Birrell e.a. 2006: 154). Niet ontkend kan worden dat immigranten 
problemen ondervinden bij hun integratie en zoeken naar werk, maar zulke problemen zijn 
inmiddels erkend en naar oplossingen wordt gezocht. Het aanpakken van deze problemen wordt 
soms bemoeilijkt door de verdeling van de bevoegdheden in de federale staat, zoals bij de 
erkenning van buitenlandse diploma’s.

3.21 Canada komt over het algemeen minder gunstig uit vergelijkingen met Australië over het 
succes van toegelaten migranten (Richardson & Lester 2004; Birrell e.a. 2006). Dit verschil wordt 
over het algemeen verklaard door het feit dat het Canadees systeem relatief minder ‘streng’ is 
(geen maximum leeftijd, punten voor taalvaardigheid kunnen gecompenseerd worden door andere 
zaken, geen pre-immigration assessment, selecteren op algemene in plaats van beroepsspecifieke 
kwalificaties). Verder heeft de migrant in Canada bij binnenkomst recht op sociale zekerheid en 
verzekeringen en in vergelijking met Australië een grotere instroom van tijdelijke arbeidsmigranten, 
waardoor de concurrentie met permanente migranten op de arbeidsmarkt groter is. Belangrijke 
opmerking in dit verband is echter wel dat onderzoek aangeeft (Richardson & Lester, 2004) dat 
een echte goede vergelijking van migranten tussen Australië en Canada moeilijk is, vanwege de 
problemen met consistente en vergelijkbare data.

3.22 In beide landen zijn verschillende bronnen met relevante data beschikbaar, zoals uit 
volkstellingen en uit longitudinale studies die het mogelijk maken om de migranten gedurende 
langere tijd te volgen. In het Verenigd Koninkrijk zijn plannen om in de toekomst een dergelijke 
longitudinale studie voor HSMP-migranten op te zetten.

3.23 Uit de gegevens van de longitudinale studies in Australië blijkt dat de wijziging sinds de 
jaren ’90 om de permanente geschoolde immigratie te vergroten duidelijk effect heeft gehad 
(Richardson & Lester 2004; Hawthorne 2005).
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3.24 Dit geldt zowel voor wat betreft de omvang van de Skilled Stream (toename, jaarlijks 
worden de quota hiervoor ook hoger gesteld), de leeftijd (jongere migranten), de kwalificaties van 
de toegelaten migranten, als hun succes op de arbeidsmarkt (in vergelijking met de jaren 90). Zo 
was van de groep recente permanente migranten (in het algemeen) die arriveerden in 1995 23,4% 
werkeloos in november van het volgende jaar, terwijl van de recente migranten die in 1999 
arriveerden 12,4% werkeloos was in november van volgend jaar (Hawthorne 2005: 688).

3.25 Deze resultaten worden concreet vooral toegeschreven aan meer strikte eisen voor wat 
betreft leeftijd, pre-immigration assessment van Engels (sinds 1993 voor enkele beroepen, sinds 
1996 voor bijna alle beroepen) en van kwalificaties (sinds 1997), eisen inzake werkervaring, 
bevordering van immigratie met een concreet aanbod (sponsored migrants) en van migratie van 
internationale studenten en stringente controle (tijdelijkheid, fraude, succes van ondernemers). (Zie 
Birrell e.a. 2006 voor een uitgebreidere analyse)

3.26 Het effect van het arbeidsmigratiesysteem op het succes van arbeidsmigranten wordt in 
het Verenigd Koninkrijk niet specifiek gemeten. wij hebben daarom gebruik gemaakt van de 
beschikbare informatie op het niveau van de totale immigrantenpopulatie. Een analyse van deze 
informatie geeft in algemene zin een positief beeld. Zo is uit onderstaande grafiek te zien dat het 
werkgelegenheidspercentage van immigranten (foreign born) niet significant lager ligt dan dat van 
de autochtone bevolking (UK born). In een aantal sectoren ligt het zelfs hoger (horeca 
dienstverlening; financiële sector; publieke sector). 

Figuur 3.1: populatie en afkomst vs. sectoren Bron: IPPR, 2005: 6
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3.27 Verder blijkt in het Verenigd Koninkrijk dat de immigranten in vergelijking met de 
autochtone bevolking over het algemeen in de hogere inkomensklassen zijn ingeschaald (zie 
onderstaande tabel). 

Figuur 3.2: migranten en inkomensklasse Bron: Geddes, 2005: 9

3.28 Het onderzoek heeft uitgewezen dat er nog weinig specifieke statistieken zijn op het 
gebied van het HSMP-programma voor de hoogopgeleide arbeidsmigranten. In algemene zin kan 
wel gesteld worden dat deze doelgroep zijn weg vooral vindt in het zakenleven, accountancy, 
bankwezen en consultancy (vaak zelfstandigen). In het Verenigd Koninkrijk wordt een longitudinaal 
onderzoek gestart waarbij de de HSMP-migranten gedurende een aantal jaren worden gevolgd. 
Deze informatie zal in de komende jaren dan goed bruikbaar zijn voor het meten van de resultaten 
en de effecten van de komst van deze groep.

3.29 Het effect van het arbeidsmigratiesysteem op het succes van arbeidsmigranten wordt in 
Nederland niet specifiek gemeten. wij hebben daarom gebruik gemaakt van de beschikbare 
informatie op het niveau van de totale immigrantenpopulatie. Voor wat betreft het succes van niet-
autochtonen in Nederland valt op dat het werkgelegenheidspercentage op ongeveer 75% ligt van 
het nationale gemiddelde. Het lage werkgelegenheidspercentage is niet alleen laag onder de vier 
klassieke migrantengroepen, maar ook onder de relatief nieuwe migranten. (A review of recent 
literature on the impact of immigration on Dutch society, 2005). 

3.30 Niet-westerse allochtonen worden in Nederland meer beïnvloed door de stijgende 
werkeloosheid dan autochtonen. Reden hiervoor is dat zij over het algemeen minder hoog zijn 
opgeleid en over minder inkomen beschikken. Tot slot blijkt dat de participatie van niet-westerse
allochtone vrouwen in de arbeidsmarkt over het algemeen lager ligt dan van autochtone vrouwen 
(A review of recent literature on the impact of immigration on Dutch society, 2005). 
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Effect op economie

3.31 In Canada laten verschillende studies zien dat de huidige immigratie een positief, maar 
beperkt effect heeft op de Canadese economie. Demografisch heeft het systeem een aanzienlijk 
effect op de bevolkingsgroei (demografische motieven naast economische en humanitaire spelen 
een belangrijke rol in Canada), maar slechts een beperkt effect op de leeftijdssamenstelling van de 
bevolking. Verder blijkt in Canada dat het succes van buitenlandse zelfstandige ondernemers (vele 
uit Hongkong en Taiwan) beperkt blijkt te zijn. Uit onderzoek blijkt dat de druk om het quotum te 
halen, ten koste is gegaan van bijvoorbeeld een adequate monitoring van eigen vermogen enz. 
Ook blijkt dat er vele critici zijn die erop wijzen dat het immigratieprogramma (en 
integratieprogramma) aanzienlijke kosten met zich meebrengen, die slechts ten dele worden 
bekostigd met de leges zelf. Voor wat betreft het effect dan wel de meerwaarde voor de Canadese 
economie is het belangrijk te benadrukken dat veel van deze ‘weinig positieve conclusies’ vooral 
betrekking hebben op het immigratiesysteem van voor 2002. Het nieuwe systeem is nog niet 
volledig geïmplementeerd en over de resultaten ervan valt dus nog niets te zeggen. 

3.32 Voor wat betreft de economische effecten in Australië blijkt dat er gegevens voorhanden 
zijn over de fiscale inkomsten door migratie voor de federale staat. Het gaat om een bedrag van 
€ 4 miljoen per jaar per 1.000 migranten en € 0,6 miljoen per jaar per 1.000 migranten voor de 
provinciale overheden. (Een belangrijke nuancering in deze is dat volgens de OECD de 
schattingen van de economische/fiscale voordelen van de recente wijzigingen in het 
immigratiebeleid beperkt en onzeker zijn, vanwege de gebruikte modellen).Verder blijkt dat 
immigratie, met name geschoolde, zorgt voor verkleining van de kloof tussen arm en rijk, doordat 
geschoolde migranten laaggeschoold werk creëren en herverdeling van het inkomen 
bewerkstelligen.

3.33 Voor het Verenigd Koninkrijk geldt dat net als voor het succes van de arbeidsmigranten 
het effect (van de arbeidsmigranten) op de economie niet specifiek wordt gemeten. Een algemeen 
beeld van de netto jaarlijkse fiscale impact voor migranten in het algemeen is in het Verenigd 
Koninkrijk berekend op € 3,5 miljard. Dit getal is verkregen door de uitgaven die de overheid doet 
aan immigranten, in de vorm van uitkeringen en publieke diensten (€ 41,7 miljard), af te trekken 
van de totale opbrengst van belastingen en nationale verzekeringspremies betaald door 
immigranten (€ 45,2 miljard). Immigranten dragen netto dus meer bij aan de economie van het 
Verenigd Koninkrijk dan dat zij hieraan onttrekken (onderzoek Geddes, 2005).

3.34 Voorgaande economische effecten worden bevestigd door onderzoek van het IPPR, 
waarbij gekeken is naar een periode van 5 jaar (1999-2004). Verder blijkt dat in het Verenigd 
Koninkrijk een significante relatie bestaat tussen de uitgebrachte work permits en het 
werkeloosheidspercentage.
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3.35 Gedurende tijden van hoge werkeloosheid is het aantal uitgegeven work permits relatief 
laag. wij zien dus dat het migratiesysteem (vraaggerichte gedeelte) hiermee adequaat inspeelt op 
de vraag en de behoefte van werkgevers in het land. Onderstaande tabel geeft dit effect grafisch 
weer.

Figuur 3.3: Aantal Work permits vs. ontwikkeling werkeloosheidspercentage Bron: IPPR, 2005: 19

3.36 Tevens wordt opgemerkt dat in het Verenigd Koninkrijk niet gevreesd wordt voor hogere 
werkeloosheid onder de Britse beroepsbevolking door toelating van hooggekwalificeerde migranten 
in het kader van het HSMP. Het programma is niet beperkt tot een aantal sectoren waarin tekorten 
bestaan of op korte termijn zullen ontstaan, maar er wordt vanuit gegaan dat Britten, die wat 
kwalificaties betreft kunnen concurreren met HSMP-migranten, zelf ook zonder veel problemen hun 
weg vinden op de arbeidsmarkt. Tenslotte is een belangrijke nuancering dat mogelijke 
verdringingseffecten of drukkende effecten op lonen van autochtonen niet zijn meegenomen. 

3.37 Er is in Nederland beperkt empirisch onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de 
hoogopgeleide arbeidsmigrant op de Nederlandse economie. Er is wel studie gedaan naar een 
selecte groep moderne arbeidsmigranten (met 3-jarige tewerkstellingsvergunningen). Er is met het 
oog op hun hoge inkomens geconcludeerd dat zij een positief effect hebben op de Nederlandse 
economie. Het is echter niet duidelijk tot op welke hoogte deze selecte groep vergelijkbaar is met 
de groep hooggekwalificeerde arbeidsmigranten. Er wordt verwacht dat hooggekwalificeerde 
arbeidsmigranten een positieve invloed hebben op de Nederlandse economie door hun bijdrage 
aan innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven, maar er is nog geen empirisch onderzoek om deze 
theorie (hoe aannemelijk ook) te onderbouwen (Bron: A review of recent literature on the impact of 
immigration on Dutch society, 2005). 
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3.38 Voor wat betreft de instroom van kennismigranten wordt in Nederland door het Rijk niet 
gevreesd voor verdringing. Indien een kennismigrant wordt toegelaten is er in alle gevallen een 
werkgever die deze persoon in dienst laat treden (Vaststelling van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29800 VI, 
nr. 31). Dit reduceert het risico op verdringing aanzienlijk.

3.39 Bovendien wordt het risico uitgesloten dat de desbetreffende vreemdelingen ten laste 
komen van het collectieve sociale verzekeringsstelsel, doordat hij een beroep op de bijstand doet 
(zij verblijven immers rechtmatig in Nederland tot en met de beslissing op een mogelijke procedure 
tegen intrekking van de verblijfsvergunning). 

3.4 Integraal overzicht van kenmerken en effecten van arbeidsmigranten in 
de verschillende systemen van arbeidsmigratie

3.40 De kenmerken en effecten van de arbeidsmigranten in de onderzochte landen zijn in 
navolgende tabel samenvattend weergegeven. Voor meer uitgebreide informatie per land wordt 
verwezen naar de bijlagen. 
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Canada Australië Verenigd Koninkrijk Nederland

 Aantallen kenmerken aanmelders: gegevens worden 
niet bijgehouden.

 Aantallen en kenmerken toegelatenen:
- Permanente immigranten in 2004: in totaal 235.824 
immigranten, waarvan 57% (113.746) economisch immigrant 
(+ meekomend gezin); deze categorie omvat m.n.: 113.442 
geschoolde werknemers (waarvan 47.889 hoofdaanvragers), 
9.764 zelfstandige ondernemers (waarvan 2.708 
hoofdaanvragers), en 26.248 ‘provincial nominees’ (2.086 
hoofdaanvragers). 
- Tijdelijke arbeidsvergunningen in 2004: 90.668 (waarvan 
74.823 eerste aanvragen en de overige seizoensgebonden 
heraanvragen)
- Totale beroepsbevolking (2001 Census): 15.872.070, 
waarvan 3.150.765 migranten en daarvan weer 485.850 
recente migranten.
- Kenmerken migranten: 
Leeftijd alle permanente immigranten: 0-14: 25.963; 15-24: 
15.387; 25-44: 58.387; 45-64: 12.146; 65 en ouder: 2.494.
Top 4 van herkomstlanden (permanent) immigranten in het 
algemeen (in 2004) zijn: China, India, Filippijnen en Pakistan
In 2002 waren de grootste migratiestromen (naar niveau van 
scholing) die van Skill Level A (hooggekwalificeerden; 
25.681), Skill Level C (middelbaar niveau en 
seizoenswerkers in de agrarische sector; 26.455), en Skill 
Level B (geschoolde en technische werknemers; 12.759).

 Aantallen kenmerken aanmelders: geen gegevens, 
behalve dat minder dan 10% van de categorie General 
Skilled Migration wordt afgewezen.

 Aantallen en kenmerken toegelatenen:
- Toegelaten migranten in financieel jaar 2004-05: op een 
permanente immigratie van 120.060 was 64,9 % geschoolde 
arbeidsmigrant (77.880), met als belangrijkste categorieën de 
Skilled Independent (41.180), Australian Sponsored (14.530), 
Employer Sponsored (13.020) en Business Skills (4.820).
- Tijdelijke arbeidsimmigranten 2004-05: Business (Long Stay) 

visa: 49.855 visas.
- Totale beroepsbevolking op augustus 2005 was 10.477.900, 
waarvan 7.870.600 (75%) in Australië geboren en 2.606300 
elders (overseas-born). 
- Kenmerken migranten.
Leeftijd (Skill Stream, perm.): 85% 25-44 jaar. 
Herkomstlanden (General Skilled Migration, incl. Skilled 
Independent): UK (19,6%), India (15,9%), China (13,7%), 
Maleisië (5,3%).
Sectorachtergrond: 27% ICT, 17% accountants enz., 12%
bouwkundige/technische ingenieurs, 4% medisch personeel.
- Taalvaardigheid: 92% van migranten Skill Stream uit niet-
Engelstalige landen gaven aan het Engels zeer goed te 
beheersen.

 Aantallen kenmerken aanmelders: In 2003 161.699 
aanmeldingen voor een werkvergunning excl. niet-EEA 
arbeidsmigranten (0,54% van beroepsbevolking). De meeste 
arbeidsmigranten komen uit India, USA, Nigeria, Pakistan, Zuid-
Afrika, Australië, Zimbabwe, Canada, China en Rusland. HSMP 
totaal aantal aanmeldingen 2002 t/m oktober 2005 : 55.156

 Aantallen en kenmerken toegelatenen: In 2003 136.306 
werkvergunningen afgegeven (0,44% van de beroepsbevolking). 
HSMP totaal aantal toegelatenen 2002 t/m 2005 (oktober): 
26.304 (dus 48% toegelaten). Voor het HSMP grosso modo 
dezelfde nationaliteiten als de totale inflow van arbeidsmigranten. 
Ook de leeftijdsverdeling komt overeen: het zwaartepunt ligt in de 
categorieën 25-34 en 35-44. De grootste groep toegelatenen tot 
het HSMP programma zijn van beroep dokter, accountant of 
leraar.

 Aantallen kenmerken aanmelders: 
In 2005 zijn 55.112 aanvragen voor 
tewerkstellingsvergunningen ingediend. Het aantal geweigerde 
vergunningen is 6.422.

 Aantallen en kenmerken toegelatenen: 
In 2002 zijn 34.588 tewerkstellingsvergunningen verleend 
(0,48% van de beroepsbevolking). Top vijf nationaliteiten: 
Polen, USA, Rusland, China, Turkije. Top vijf sectoren: land-
en tuinbouw, zakelijke dienstverlening, onderwijs, 
sociale/culturele instellingen, sport en recreatie. Het aantal 
verleende vergunningen is 46.382 in 2005.

Het aantal arbeidsmigranten dat via de 
kennismigrantenregeling in Nederland werkzaam is, is 1.393 
(stand per 1 december 2005). De toegelaten kennismigranten 
zijn voornamelijk boven de 30 jaar oud en behoren tot de 
functiecategorie ‘manager’. 

 Effect op succes arbeidsmigranten:
Wijziging van het immigratiesysteem heeft ertoe geleid dat 
scholingsniveau toegelaten immigranten hoger is geworden.
Toch doen permanente immigranten in Canada (van de jaren 
90) het over het algemeen slechter op de arbeidsmarkt dan 
in Australië en ook slechter dan van de decennia voor de 
jaren 90: vaker geen werk op eigen vakgebied en op lager 
niveau. 
Zo is het inkomen van recente mannelijke migranten tussen 
1980 en 2000 gemiddeld met 7% gedaald, en nam de kloof 
met het loon van autochtone Canadezen toe van 17% in 
1980 tot 40% lager in 2000.

 Effect op economie van het land:
Verschillende studies laten zien dat de huidige immigratie 
een positief maar beperkt effect heeft op de Canadese 
economie.
Het succes van buitenlandse zelfstandige ondernemers (vele 
uit Hong Kong en Taiwan) in termen van geïnvesteerd 
kapitaal en gecreëerde banen blijkt beperkt te zijn.

 Effect op succes arbeidsmigranten:
Duidelijk effect beleid ter vergroting en verbetering van de 
(kwaliteit) van instroom van permanente geschoolde immigratie 
sinds 1996: jaarlijkse toename (jaarlijks hogere quota), jongere 
migranten, en verbetering gewenste kwalificaties. Ook positief 
effect gemeten op arbeidsmarktresultaten. 
Werkeloosheidspercentage na 6 en 18 maanden is afgenomen 
(in vgl. met cohort 1993-1995) en beroep op soc. zekerheid 
drastisch afgenomen. Migranten verdienen gemiddeld een 
hoger inkomen dan autochtone Australische burgers.

 Effect op economie van het land:
Fiscale inkomsten door migratie voor de federale staat € 4 
miljoen per jaar per 1000 migranten per jaar en € 0,6 miljoen 
per jaar per 1000 migranten voor de provinciale overheden.
Immigratie, met name de geschoolde, zorgt voor verkleining 
van de kloof tussen arm en rijk.

 Effect op succes arbeidsmigranten: Niet specifiek gemeten voor 
arbeidsmigranten, wel voor totale migranten. Migranten presteren 
goed op werkgelegenheidspercentage en zelfs beter op inkomen 
in relatie tot autochtone bevolking

 Effect op economie van het land: Niet specifiek gemeten voor 
arbeidsmigranten, wel voor totaal migranten. De Netto Jaarlijkse 
Fiscale Impact is in het Verenigd Koninkrijk koninkrijk voor 
migranten berekend op € 3,5 miljard. Migranten leveren dus meer 
geld dan zij onttrekken aan de staatskas. Voor HSMP programma 
wordt niet gevreesd voor verdringing.

 Effect op succes arbeidsmigranten: Niet specifiek gemeten 
voor arbeidsmigranten, wel voor totaal niet-autochtonen. Niet-
autochtonen presteren slecht voor wat betreft 
werkgelegenheidspercentage, inkomen en arbeidsparticipatie 
van vrouwen in relatie tot autochtonen

 Effect op economie van het land: Beperkt onderzoek verricht 
naar effecten van hoogopgeleide migranten. Verwacht wordt 
dat migranten met bovengemiddelde sociaal-economische 
prestaties een positief effect hebben op de economie. 
Migranten met dezelfde sociaal-economische kenmerken als 
‘niet-westerse allochtonen’ hebben echter naar verwachting 
een negatief effect. Voor kennismigranten wordt niet gevreesd 
voor verdringing.

Samenvattingstabel kenmerken en effecten arbeidsmigranten
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4 Migrantenprofielen als praktijktoets

4.01 De vorengenoemde arbeidsmigratiesystemen van de verschillende landen vertonen zowel 
verschillen als overeenkomsten. Om deze systemen op een praktische wijze met elkaar te 
vergelijken en de werking daarvan op een tastbare manier te analyseren, zullen wein dit hoofdstuk 
aan de hand van ‘migrantenprofielen’ de vergelijking presenteren en structureren. 

4.02 Deze manier van vergelijken, waarbij concrete migrantenprofielen (als het ware door 
middel van een ‘zeef’) door de verschillende systemen worden ‘gesluisd’, sluit goed aan bij het 
empirische karakter van dit onderzoek. 

4.03 Bij het opstellen van de migrantenprofielen is met name gekeken naar de relevante 
variabelen waarin migranten zich onderscheiden en waarom ze mogelijk interessant kunnen zijn 
voor de economie van het ontvangende land. Het gaat hier dan met name om variabelen zoals: 
leeftijd, opleidingsniveau, taalkennis (met name van het Engels), de persoonlijke situatie (partner, 
kinderen et cetera), het al dan niet hebben van een arbeidscontract, het al dan niet hebben van 
relevante ervaring en het bezit van eigen vermogen. 

4.04 De migrantenprofielen worden vervolgens getoetst aan de belangrijkste variabelen waarop 
de verschillende systemen in de landen zich onderling onderscheiden. Deze variabelen zijn: 
1. De manier waarop de toegang is geregeld (zijn er bepaalde onderdelen van het systeem –

programma’s – waarvan de migrant gebruik kan maken)?
2. De verblijfsstatus ( permanent of tijdelijk, mogelijkheden van verlenging et cetera).
3. In hoeverre de migrant gebruik kan maken van het stelsel van sociale zekerheid in het 

ontvangende land.
4. Hoe zien de mogelijkheden van gezinshereniging eruit? 
5. Hoe lang duurt de procedure om in een land te worden toegelaten?
6. wat zijn de kosten van de procedure voor de arbeidsmigrant?

4.05 De vijf migrantenprofielen die hierna volgen zijn opgesteld op basis van de bovenstaande 
onderscheidende variabelen betreffende de migranten en de systemen. Tevens heeft ons bezoek 
aan het Verenigd Koninkrijk en het nieuwe points based system ons inzichten opgeleverd die 
hebben bijgedragen aan het opstellen van de profielen. 

4.06 De centrale vraag van deze exercitie is natuurlijk: zijn er arbeidsmigranten die, voor kortere 
of langere tijd een meerwaarde kunnen hebben voor de Nederlandse economie, die in bepaalde 
landen wel worden toegelaten terwijl ze in Nederland worden afgewezen? Met andere woorden; 
missen wij interessante kandidaten als gevolg van de inrichting van ons systeem? Aan het einde 
van dit hoofdstuk wordt hierover een uitspraak gedaan.
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Migrantenprofiel 1

Zuid-Afrikaan van 27 jaar, met 3 jaar werkervaring in de ICT, een universitaire opleiding informatica, goede kennis 
van de Engelse taal, een arbeidscontract van € 25.000, geen vermogen en zonder partner

Migrantenprofiel 1

Landen Canada Australië Verenigd Koninkrijk Nederland

Toegang: Wel toegang: 

Voor permanente status: 
valt onder hoofdcategorie 1: 
geschoolde werknemers

Voor tijdelijke status: op 
basis van reguliere 
werkvergunning/specifiek 
programma tekort aan werk

Wel toegang:via skill stream, 
in het bijzonder via de 
‘Employer sponsored 
migration’ (kan tijdelijk en 
permanent)

Wel toegang, via ‘main 
scheme’ (vraaggestuurd), 
sinds kort ook via tier 2, 
nieuw puntensysteem

Waarschijnlijk wel toegang, 
via reguliere toegang voor 
arbeidsmigranten. 
Aangetoond moet worden 
dat vacature niet binnen 
EER/EU vervuld kan worden.

Geen toegang via 
kennismigrantenregeling, 
aangezien drempelinkomen 
niet wordt gehaald (€ 45.495. 
Voor postdoctorale en 
universitaire docenten onder 
de 30 jaar en promovendi is 
een lager salariscriterium 
vastgesteld van € 33.363)

Verblijfsstatus: Permanent: 
vanzelfsprekend permanent

Tijdelijke status: kan 
worden omgezet naar 
permanent zonder Canada 
te verlaten

Mogelijkheden om tijdelijk 
om te zetten in permanent is 
mogelijk, met name houders 
van het ‘business long stay 
visa’ kunnen onder 
voorwaarden visa omzetten 
naar permanente status

Migranten komen nooit direct 
(in het ‘oude’ systeem) in 
aanmerking voor permanent 
verblijf

Via intercompany 
overplaatsing/of positie die 
niet in Verenigd Koninkrijk 
door autochtonen kan 
worden vervuld, kan wel 
worden verlengd, na 4 jaar 
ononderbroken legaal te 
hebben gewerkt kan 
permanente status worden 
verkregen, ook via HSMP 
permanente status mogelijk 
(maar is in principe 
aanbodgericht) 

Via nieuw puntensysteem 
tier 1, ook permanente status 
mogelijk

Tijdelijke verblijfsstatus. 
Migrant komt na vijf jaar 
achtereenvolgend rechtmatig 
verblijf pas in aanmerking 
voor een permanente 
verblijfsvergunning
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Sociale 
Zekerheid:

Ja, moet wel aantonen dat 
hij voldoende middelen 
heeft om 6 mnd. in eigen 
levensonderhoud te 
voorzien; in sommige 
provincies pas na 3 mnd 
toegang

Tijdelijk: gelijke sociale 
rechten, maar voor WW 
afhankelijk van betaalde 
premies en gewerkte 
periode; beroep op sociale 
zekerheid verkleint kans op 
verlenging 
verblijfsvergunning.

Permanente statushouders: 
pas na 2 jaar

Tijdelijke status: geen recht, 
moet zelf ook 
gezondheidszorg en 
eventueel hoger onderwijs 
betalen

Afhankelijk of premies zijn 
betaald/ in principe geen 
toegang tot niet 
inkomensafhankelijke 
uitkeringen 
(werkeloosheidsuitkering, 
kinderbijslag, 
gehandicaptenuitkering etc.)

Eerste vijf jaar van verblijf 
heeft migrant zeer beperkt 
recht op een 
werkloosheidsuitkering en 
geen recht op sociale 
bijstand.

Gezinshereniging: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Duur procedure: Door werkaanbod als ICTer
kan hij gebruik maken van 
‘fast traject’, door in eerste 
instantie versneld binnen te 
komen op een tijdelijke 
verblijfsvergunning. Duurt 4 
tot 6 maanden.

Aanvraag permanente 
Verblijfsvergunning 
offshore: streefdoel General 
Skilled Migration (High Risk 
Country) is 15 maanden 
(korter voor Provincial 
Nominees).

Aanvragen Skilled Workers 
vanuit Afrika (en Midden 
Oosten): 30% in 38 
maanden, 80% in 62 
maanden afgehandeld

Aanvragen voor work permits 
worden doorgaans in 6-8 
weken verwerkt

Voor de afgifte van een 
visum geldt een vastgestelde 
termijn van 8 weken. De 
redelijke beslistermijn op een 
mvv-aanvraag bedraagt drie 
maanden. De wettelijke 
beslistermijn op Aanvragen 
voor tewerkstellings-
vergunningen is vijf weken.

Kosten leges: € 1.117 € 1.285 (Skilled 
Independent)

Zoveel mogelijk 
kostenneutraal

Betaalt ook zelf pre-
immigration assesment

Kosten aanvraag work permit 
zijn voor arbeidsmigrant
€ 221

Kosten voor arbeidsmigrant 
bedragen totaal € 621
(€ 433 voor mvv en € 188 

voor verblijfsvergunning)
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Migrantenprofiel 2

Vrouw uit Indonesië, is 48 jaar oud, is verpleegster van beroep, heeft een gezin met 4 kinderen, heeft geen 
arbeidscontract, beperkte Engelse taalvaardigheid, 15 jaar werkervaring, opleiding voor verpleegkundige (tijdelijke 
immigratie)

Migrantenprofiel 2

Landen Canada Australië Verenigd Koninkrijk Nederland

Toegang: Toegang alleen indien 
(tijdelijk) acute behoefte is 
aan verpleegsters (toegang 
via specifiek programma 
‘tekort aan werk’), maar dan 
contract vereist / concreet 
aanbod. De migrant uit dit 
voorbeeld krijgt dus geen
toegang.

Geen toegang, alleen 
eventueel in het kader van 
opvullen tekorten, maar daar 
is een contract voor nodig

Tijdelijke migratie is 
vraaggestuurd/vereist een 
concreet aanbod en een 
arbeidsmarkttoets, dit is 
lastig voor migrantenprofiel 
2, temeer ook omdat 
Engelse taal belangrijk is en 
leeftijd boven 45 jaar weinig 
interessant is (deze 2 laatste 
criteria gelden echter alleen 
voor permanent verblijf) 

Geen toegang in het ‘oude’ 
systeem, omdat alle 
programma’s vraaggericht 
zijn, behoudens het HSMP 
programma, dat is 
aanbodgericht.

Maar migrantenprofiel 2 
voldoet niet aan criteria van 
HSMP programma (punten 
voor: opleiding, 
werkervaring, inkomen, 
bijzondere prestaties 
vakgebied, voorzien in eigen
levensonderhoud en gezin)

Voor wat betreft nieuw 
systeem: voldoet niet omdat 
dit puntensysteem, voor 
belangrijk deel ook 
vraaggericht blijft

Arbeidsmigratie is 
vraaggestuurd. Een 
contract/concreet aanbod is 
vereist. 

De migrant uit dit voorbeeld 
krijgt dus geen toegang.

Verblijfsstatus: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Soc. Zekerheid: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gezinshereniging: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Duur procedure: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Kosten leges: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Migrantenprofiel 3

Migrantenprofiel 3

Landen Canada Australië Verenigd Koninkrijk Nederland

Toegang: Hoogstwaarschijnlijk wel
toegang, komt in 
aanmerking voor categorie 
‘geschoolde werknemer’, 
moet minimaal 67 punten 
halen ten aanzien van 6 
criteria: 

1.opleiding

2.taalvaardigheid 
(Frans/Engels)

3. beroep moet staan op de 
Canadian National 
Occupational List en 
minimaal en werkervaring in 
dit beroep (minimaal 1 jaar 
van de laatste 10 jaar)

4.leeftijd (hoogst aantal 
punten voor 21-49 jaar)

5. diensverband Canada 
(integratiekansen, onder 
andere familie in canada, 
opleiding partner)

6. minimaal 6 maanden, 
voorzien in eigen 
levensonderhoud

(diplomawaardering wordt 
aangeraden/niet verplicht)

Hoogstwaarschijnlijk wel
(gelet op bijzondere 
specialisatie), komt in 
aanmerking voor General 
Skilled Migration Program
(in het bijzonder ‘Skilled 
independent) 

Maar omdat er geen 
garantsteller is, zijn eisen 
bijzonder hoog, migrant 
moet voldoen aan volgende 
criteria:

1.hoog niveau Engels taal; 
bewijs van Engelse 
taalvaardigheid door 
erkende instantie

2. jonger dan 45 jaar 

3. beroep moet vermeld 
staan in Australian Skilled 
Occupation List (SOL); en 2 
van de laatste 3 jaar 
ervaring in dit beroep. 

4. beoordeling relevantie 
beroep en 
diplomavergelijking / 
erkenning door erkende 
sectorale/branche 
organisaties

5. self assessment

Minimaal 115 punten 
moeten zijn behaald

Hoogstwaarschijnlijk wel, 
komt waarschijnlijk in 
aanmerking voor HSMP-
programma (aanbodgericht)

Moet voldoen aan bepaalde 
criteria en krijgt hier punten 
voor: opleiding, 
werkervaring, inkomen uit 
verleden, bijzondere 
prestaties vakgebied, 
voorzien in eigen 
levensonderhoud en gezin

Voor wat betreft nieuw 
systeem: voldoet 
waarschijnlijk aan tier one 
(vergelijkbaar met HSMP) 

Arbeidsmigratie is 
vraaggestuurd. Een 
contract/concreet aanbod is 
vereist. 

De migrant uit dit voorbeeld 
krijgt dus geen toegang.

Chinese man 35 jaar, chirurgisch specialist, 4 jaar werkervaring, geen arbeidscontract, getrouwd geen kinderen, 
goede Engelse taalvaardigheid, echtgenote goede economische opleiding/goede Engels taalvaardigheid (permanente 
immigratie)
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Verblijfsstatus: Permanente status Permanente status Migranten komen nooit 
direct (in het ‘huidige’ 
systeem) in aanmerking 
voor permanent verblijf

Via HSMP is een 
permanente status mogelijk, 
na 4 jaar legaal en 
ononderbroken te hebben 
gewerkt

Via nieuw puntensysteem 
tier 1, ook uiteindelijk 
permanente status mogelijk 

N.v.t. 

Soc. Zekerheid: Afhankelijk van provincie 
(soms 3 maanden 
wachtperiode), maar in 
principe toegang omdat 
permanente (en tijdelijke) 
arbeidsmigranten dezelfde 
rechten hebben als 
Canadese staatsburgers 

Permanente statushouders 
moeten voldoen aan eis om 
eerste 6 maanden in eigen 
levensonderhoud te kunnen 
voorzien

Permanente statushouders: 
pas na 2 jaar

Afhankelijk of premies zijn 
betaald/ in principe geen 
toegang tot niet 
inkomensafhankelijke 
uitkeringen 
(werkeloosheidsuitkering, 
kinderbijslag, 
gehandicaptenuitkering etc.)

N.v.t. 

Gezinshereniging: Ja voor permanente 
arbeidsmigranten zijn regels 
voor gezinshereniging over 
het algemeen soepel (vrouw 
heeft immers goede 
opleiding, goede 
integratiekansen); partner 
kan tegelijk aanvraag 
indienen en meereizen

Gezinsleden (vrouw i.c.) 
heeft recht op permanente 
vestigingsvergunning, kan 
eventueel tegelijk aanvragen 
en meereizen. Bij
gezinshereniging/vorming 
moet partner zich garant 
stellen/sponsorship 

Ja, dit is mogelijk voor 
gezinsleden (i.c. vrouw), zij 
is vrij op arbeidsmarkt, geen 
arbeidsmarkttoets 

N.v.t. 

Duur procedure: Perm. Immigratie duurt erg 
lang m.n. vanuit Aziatische 
landen (tussen 2 en 5 jaar)

Voor General Skilled 
Migration Visa: onshore 6 
maanden, offshore 12-15 
maanden

Omdat aanvraag valt onder 
HSMP, 50% kans 
afhandeling binnen 48 uur, 
maximaal 8 weken

N.v.t. 

Kosten leges: € 1.117 ( voor geschoolde 
migranten) + kosten 
aanvraag partner

Pre assessment zelf betalen

€ 1.285 (Skilled Idependent) 
+ kosten aanvraag partner 

Administratieve lasten van 
HSMP worden 
doorberekend aan migrant, 
€ 456 + kosten aanvraag 
partner

N.v.t. 
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Migrantenprofiel 4

Migrantenprofiel 4

Landen Canada Australië Verenigd Koninkrijk Nederland

Toegang: Maakt kans op visa voor 2e

hoofdcategorie voor 
permanente arbeidsmigratie 
specifiek voor: 
investeerders, ondernemers 
en kleine zelfstandigen.

Om als ‘ondernemer’
toegang te krijgen moet hij 
in de afgelopen 5 jaar 
tenminste 2 jaar relevante 
zakelijke ervaring hebben 
gehad (aan te tonen met 
bewijsstukken over omzet 
enz.) , een eigen vermogen 
van tenminste € 213.358 en 
minimaal 35 punten behalen 
op de puntentest voor 
ondernemers (punten voor 
onderwijs, taalvaardigheid, 
zakelijke ervaring, leeftijd en 
‘adaptability’). Aan de 
vermogenseis lijkt het bijna 
te voldoen; in hoeverre hij 
voldoende punten haalt is 
op voorhand moeilijker te 
beoordelen, maar hij lijkt 
zeker een kans te hebben.

Zelfstandigen kunnen in 
Australië binnenkomen via 
het Business Skills 
programma, als ‘business 
owner’, ‘senior executive’, of 
‘investor’. De 
eerstgenoemde categorie 
lijkt het meest gepast voor 
de Pakistaanse ondernemer. 
Hij moet aan verschillende 
minimum eisen voldoen om 
hiervoor in aanmerking te 
komen. Zo moet hij een 
eigen en bedrijfsvermogen 
hebben van minimaal 
€300.000, een jaarlijkse 
omzet hebben van min. 
€300.000 voor twee van de 
afgelopen 4 jaren, 10% 
aandelen in een bedrijf 
hebben, over het algemeen 
een succesvolle 
zakencarrière, enz. Hij 
maakt dus wel een kans, 
afhankelijk van o.a. het 
bedrijfsvermogen. 

Indien hij gesponsord wordt 
door een provinciale of 
regionale overheid zijn de 
eisen lager.

De Pakistaanse 
ondernemer komt het 
Verenigd Koninkrijk 
waarschijnlijk binnen. Dit zal 
gebeuren door middel van 
een aanvraag voor het
HSMP-programma.

Voor wat betreft nieuw 
systeem: zal dit gebeuren 
onder tier 1

Maakt kans. Ondernemers 
kunnen Nederland binnen 
komen. Er geldt in Nederland 
echter wel een restrictief beleid 
voor zelfstandigen buiten de 
EU. 

Op een aantal criteria wordt 
getoetst:
- Is de ondernemer jonger 

dan 60 jaar?
- Wordt met de 

bedrijfsactiviteiten als 
zodanig een Nederlands 
economisch belang 
gediend?

- Kan een Nederlander of 
een vreemdeling met een 
geldige verblijfstitel de 
beoogde functie vervullen?

- Kan de vreemdeling door 
middel van het uitoefenen 
van zijn activiteiten 
voorzien in voldoende 
middelen van bestaan?

Pakistaanse ondernemer 30 jaar oud, opleiding econometrie en bedrijfskunde, heeft eigen groothandelsbedrijf, eigen 
vermogen van € 200.000, 5 jaar werkervaring, goede Engelse taalvaardigheid/beperkte Franse taalvaardigheid, geen 
contract, zonder partner (permanente immigratie)
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Verblijfsstatus: Als voldaan is aan criteria, 
dan permanente status, 
maar wel moet gedurende 
eerst 3 jaar minimaal 1 jaar 
voldoen aan bepaalde 
eisen, met name een 
Canadees bedrijf leiden dat 
werk verschaft aan 
tenminste 1 Canadese 
ingezetene.

Indien hij aan de eisen 
voldoet, komt hij via 
‘business skills (provisional)’ 
visum binnen, dit houdt in 
eerst tijdelijk en na 4 jaar na 
bewezen succes is 
permanent verblijf mogelijk 

Migranten komen nooit 
direct (in het ‘huidige’ 
systeem) in aanmerking 
voor permanent verblijf

Via HSMP is een 
permanente status mogelijk, 
na 4 jaar legaal en 
ononderbroken te hebben 
gewerkt

Via nieuw puntensysteem 
tier 1, ook uiteindelijk 
permanente status mogelijk 

Tijdelijke verblijfsstatus. 
Migrant komt na vijf jaar 
achtereenvolgend rechtmatig 
verblijf pas in aanmerking voor 
een permanente 
verblijfsvergunning

Soc. Zekerheid: Afhankelijk van provincie 
(soms 3 maanden 
wachtperiode), maar in 
principe toegang omdat 
permanente (en tijdelijke) 
arbeidsmigranten dezelfde 
rechten hebben als 
Canadese staatsburgers 

Permanente statushouders 
moeten voldoen aan eis om 
eerste 6 maanden in eigen 
levensonderhoud te 
voorzien

Permanente statushouders: 
pas na 2 jaar

Afhankelijk of premies zijn 
betaald/ in principe geen 
toegang tot niet 
inkomensafhankelijke 
uitkeringen 
(werkeloosheidsuitkering, 
kinderbijslag, 
gehandicaptenuitkering etc.)

Eerste vijf jaar van verblijf heeft 
migrant zeer beperkt recht op 
een werkeloosheidsuitkering 
en geen recht op sociale 
bijstand.

Gezinshereniging: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Duur procedure: Permanente immigratie 
duurt erg lang (tussen 2 en 
5 jaar). 30% van Business 
Class in 30 maanden, 80% 
in 57 maanden afgehandeld

Voor zelfstandigen offshore 
15 maanden (streefnorm 
2004-2005)

Omdat aanvraag valt onder 
HSMP, 50% kans 
afhandeling binnen 48 uur, 
maximaal 8 weken

Voor de afgifte van een visum 
geldt een vastgestelde termijn 
van 8 weken. De redelijke 
beslistermijn op een mvv-
aanvraag bedraagt drie 
maanden. De wettelijke 
beslistermijn op aanvragen 
voor tewerkstellings-
vergunningen is vijf weken.

Kosten leges: € 1.438 ( voor geschoolde 
migranten)

Pre-assessment zelf betalen

€ 1.515

Administratieve lasten van 
HSMP worden 
doorberekend aan migrant, 
€ 456.

Kosten voor arbeidsmigrant 
bedragen totaal € 621
(€ 433 voor mvv en € 188 voor 

verblijfsvergunning)
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Migrantenprofiel 5

Migrantenprofiel 5

Landen: Canada Australië Verenigd Koninkrijk Nederland

Toegang: Nee; naast diploma aan een 
Canadese 
onderwijsinstelling is ook 
werkervaring in dat land 
vereist. Zodoende maakt hij 
geen kans om een visum 
als geschoold migrant 
(permanent) te verwerven, 
door het gemis aan 
werkervaring.

Een alternatieve route is: 
werk te zoeken en 
werkervaring in Canada 
opdoen via een tijdelijk 
visum en op basis van 
werkervaring voldoende 
punten te verwerven voor 
permanent verblijf.

Mogelijk toegang. Met een 
Australisch diploma een 
kans om als Skilled 
Independent (zonder 
werkaanbod) te mogen 
vestigen. Studenten met 
Australische kwalificaties zijn 
uitgezonderd van de 
basisvereiste van 
werkervaring, indien ze 
binnen 6 maanden na hun 
diploma een aanvraag voor 
een visum indienen. Wel 
moeten ze aan alle overige 
eisen voldoen, inclusief 
minimaal 115 punten halen 
volgens de puntentest.

Een alternatieve route voor 
de student is: proberen op 
tijdelijke basis binnen te 
komen, via een 
arbeidscontract. Een 
arbeidsovereenkomst 
vergroot ook zijn kans om 
als permanente migrant 
binnen te komen. 

Migrantenprofiel 3 kan een 
poging doen binnen te 
komen via het HSMP-
programma. De student 
voldoet echter 
niet/nauwelijks aan de 
criteria van HSMP-
programma (werkervaring, 
inkomen, bijzondere
prestaties vakgebied, 
voorzien in eigen 
levensonderhoud en gezin). 
Enkel op leeftijd en 
opleidingsniveau worden 
punten gescoord, dit is 
waarschijnlijk niet
voldoende.

Voor wat betreft nieuw 
systeem: voldoet niet aan 
punteneis binnen tier 1, 
omdat de inkomenseis erg 
zwaar weegt. De student 
zou een inkomen uit het 
verleden van minimaal 
20.000 pond moeten 
aantonen

Arbeidsmigratie is 
vraaggestuurd. Een 
contract/concreet aanbod is 
vereist. 

Afgestudeerde buitenlandse 
studenten aan een HBO of WO 
opleiding krijgen in Nederland 
momenteel maximaal drie 
maanden de tijd om een baan 
als kennismigrant te zoeken.

De student uit dit voorbeeld zal 
dus na afronding van de studie 
terug naar het land van 
herkomst moeten vertrekken 
indien binnen drie maanden 
geen baan wordt gevonden.

Verblijfsstatus: n.v.t. Permanent (Skilled 
Independent)

n.v.t. n.v.t. 

Soc. Zekerheid: n.v.t. Nee, eerste 2 jaar wachttijd n.v.t. n.v.t.

Gezinshereniging: n.v.t. Ja n.v.t. n.v.t.

Duur procedure: n.v.t. Gemiddeld 74 weken 
(onshore application)

n.v.t. n.v.t.

Kosten leges: n.v.t. € 1.285 (Skilled 
Independent)

n.v.t. n.v.t.

Taiwanese student aan universiteit in het land waar de aanvraag voor verblijf na de studie wordt ingediend (studie 
food safety oid), 26 jaar oud, net afgestudeerd, nog geen baan en vast inkomen, geen eigen vermogen en geen 
partner
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Belangrijkste bevindingen op basis van de profielen

 Opvallend is dat migrantenprofielen met een hoge opleiding, de juiste werkervaring, een 
goede beheersing van de Engelse taal én een arbeidscontract op zak, zeer goede kansen 
maken om zowel Canada, Australië als het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. Ook 
zelfstandige ondernemers met een bepaald minimum aan eigen vermogen en de juiste 
werkervaring komen relatief gemakkelijk in aanmerking voor specifiek hiervoor ingestelde 
programma’s in de desbetreffende landen. 

 Hoger opgeleiden zonder arbeidscontract, hebben in principe ook goede toegang, zij het wel 
dat zij moeten voldoen aan duidelijke criteria waarvoor zij punten kunnen halen. Met name in 
Australië worden hoge eisen gesteld. Er wordt een pre-immigration assessment afgenomen. 
Men verwacht een zeer goede beheersing van de Engelse taal, verder is het belangrijk dat de 
migrant jonger is dan 45 jaar en ook de specifieke deskundigheid/het beroep moet vermeld 
staan in een register (SOL).

 Duidelijk is dat migranten met een specifieke ‘middelbare’ beroepsoriëntatie (bijvoorbeeld een 
verpleegster of vaklieden in het algemeen), zonder een arbeidscontract, weinig tot geen kans 
maken om de landen binnen te komen. Voor Australië en het Verenigd Koninkrijk geldt dat de 
migrant geen toegang krijgt, omdat in deze landen altijd een concreet arbeidscontract nodig 
is. Voor Canada geldt dat sprake moet zijn van een acuut tekort. 

 Vergelijking van de onderzochte landen met Nederland maakt duidelijk dat arbeidsmigranten 
met een baan op zak ook in Nederland goed doorgang vinden. Arbeidsmigranten met een 
‘middelbare’ beroepsoriëntatie zonder baan komen in Nederland, evenals in de andere 
landen, niet binnen. 

 Opvallend verschil tussen Nederland en de onderzochte landen betreft de toegang van 
hoogopgeleiden zonder arbeidscontract. Zij hebben goede kansen in de onderzochte landen, 
maar worden in Nederland buiten de deur gehouden. Hierbij moet de nuance geplaatst 
worden dat in de onderzochte landen verschillende criteria zwaar wegen bij de beoordeling, 
zoals het inkomen in het land van herkomst (Verenigd Koninkrijk), vaardigheden en 
kwalificaties waarnaar vraag is (Australië) enzovoorts. Hierdoor komt de ‘high potential’ 
student ook in de onderzochte landen zeer moeilijk tot niet in aanmerking voor verlenging van 
verblijf.
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5 Conclusies en bouwstenen voor Nederlands beleid

In dit slothoofdstuk is op basis van de voorgaande hoofdstukken een aantal hoofdconclusies
getrokken en worden op basis hiervan bouwstenen geformuleerd die het overwegen waard zijn 
voor incorporatie in het Nederlandse beleid van arbeidsmigratie. 

5.1 Conclusies

5.01 In deze paragraaf zal kernachtig antwoord worden gegeven op de eerste hoofdvraag van 
dit onderzoek: 

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in werking en effectiviteit van aanbodgestuurde (dan 
wel een combinatie van vraag- en aanbodgestuurde) systemen van arbeidsmigratie in Canada, 
Australië en het Verenigd Koninkrijk? 

5.1.1 Vergelijking Canada, Australië en Verenigd Koninkrijk

5.02 Er zijn duidelijke overeenkomsten en verschillen tussen de drie onderzochte landen voor 
wat betreft de beleidsuitgangspunten, het systeem en de effecten ervan. Dit wordt hieronder 
schematisch weergegeven.

Landen

Kenmerken

Canada Australië Verenigd Koninkrijk

Historie en 
beleidsuitgangspunten

Traditioneel immigratieland

Zwaartepunt permanente 
immigratie

Traditioneel 
immigratieland

Zwaartepunt permanente 
immigratie

Zwaartepunt tot op heden 
tijdelijke immigratie

Programma’s voor tijdelijke arbeidsmigratie (A= aanbodgestuurd; V= vraaggestuurd)

Specifieke programma’s 
voor hooggekwalificeerde
migranten

Geen Temporary business entry 
(V)

Business skills: gericht op 
zelfstandigen (A)

Highly Skilled Migrant 
Program (A)

Generieke programma’s Reguliere werkvergunning (V)

Specifieke programma’s bij 
acute tekorten (V)

Specifieke programma’s 
voor het aanvullen van 
acute tekorten (V)

Main scheme (V)
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Programma’s voor permanente arbeidsmigratie

Canada Australië Verenigd Koninkrijk
Federale programma’s Skilled Worker (A)

Business Class (A)
Skilled Independent (A)
Emloyment Nomination 
Scheme (ENS) (V)
Skilled-Australian 
Sponsored (A)
Zelfstandigen: Business 
Skills (in eerste instantie 
tijdelijk) (A)
Business Talent (A)

Speciale regelingen 
Provincies en Regio’s

Provincial Nominees (V/A)
Quebec Skilled Workers 

Skilled Independent 
Regional (SIR), Skilled 
Designated Area 
Sponsored (A/V)

Andere programma’s 
economische migratie

Inwonende thuiszorgers: live-
in-caregivers (in eerste 
instantie tijdelijk) (V)

Distinguished Talents: 
internationaal erkende 
uitzonderlijke talenten in 
sport/ cultuur/ wetenschap

Uitgangspunten 

permanent programma

Aantrekken hongeropgeleide
migranten vanuit langere 
termijngedachte, migranten 
dienen te beschikken over 
vaardigheden om aan te 
passen aan veranderende 
arbeidsmarkt (human capital 
gedachte) 

Aantrekken van jonge 
goed opgeleide 
migranten, die landstaal 
spreken en op korte 
termijn in staat zijn werk 
te vinden en zodoende op 
korte termijn bijdrage te 
leveren aan economie

Sinds constatering in 1998 
tekorten in Britse 
kenniseconomie, gekozen 
voor aantrekken migranten 
met uitzonderlijke 
kwaliteiten 

Kenmerken permanent 

programma

Primair aanbodgestuurd Primair aanbodgestuurd

(ook specifiek 
vraaggestuurd 
programma, werkaanbod 
en garantie werkgever)

Primair aanbodgestuurd 
(HSMP, in eerste instantie 
tijdelijk van aard, daarna 
uitzicht op permanent 
verblijf)

Minimumvereisten Minder strenge minimumeisen 
dan Australië

Relatief strenge 
minimumeisen: 
(bijvoorbeeld migranten 
ouder dan 45 jaar. komen 
niet binnen (geldt niet 
voor zelfstandigen), 
worden hoge eisen aan 
engelse taal in pre-
immigration assesment) 

Relatief weinig 
minimumeisen 
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Selectiemechanismen en 

weging punten

Tweederde van punten 
worden toegekend aan:
1. Kwalificatieniveau
2. Taalvaardigheid
3. Fulltime werkervaring

Tweederde van punten 
wordt toegekend aan: 
1. Leeftijd
2. Engelse 
taalvaardigheid
3.Vaardigheden in beroep 
(vastgestelde lijst)

Driekwart van de punten 
worden toegekend aan:
1.relevante werkervaring
2. inkomen in land van 
herkomst
3. kwalificatieniveau 
4. bijzonder/uitzonderlijke 
prestaties in beroepsveld

Recht op sociale zekerheid 

en sociale verzekeringen

Dezelfde rechten als 
Canadese staatsburgers, 
sommige provincies 
wachtperiode 3mnd

Tijdelijke migranten: geen 
recht

Permanente migrant: pas 
na twee jaar toegang

Geen/beperkt recht 
gedurende eerste jaren.

Recht op gezinshereniging Mogelijk, voor werk is 
werkvergunning nodig

Ook recht op werk 
(werkvergunning niet
nodig) en studie

Gezinshereniging mogelijk, 
(met uitzondering van) 
tijdelijke migrant), 
gezinsleden vrij op 
arbeidsmarkt, geen 
arbeidsmarkttoets

Enkele kenmerken hoogopgeleide arbeidsmigranten

Canada Australië Verenigd Koninkrijk

Nationaliteit 
(top 5)

- China (18%)

- India (11%)

- Filippijnen( 7%)

- Pakistan (4%)

- Roemenië (4%)

- UK (25%)

- India (13%)

- China (11%)

- Zuid-Afrika (5%)

- Maleisië (5%) 

- India (31%)

- Pakistan (11%)

- Australië (8%)

- USA (7%)

- Zuid-Afrika (6%)

Leeftijd - 0-15:                            - (0%)

- 15-24: (2%) (2%)

- 25-44: (86% (86%)

- 45-64: (12%) (12%)

- >6416: (0,1%) (0

- 0-14 (19%)

- 15-19 (4%)

- 20-24 (13%)

- 25-34 (36%)

- 35-44 (18%)

- 45-54 (5%)

- >55 (4%)

- 0-18 (0%)

- 18-24 (2%)

- 25-34 (69%)

- 35-44 (22%)

- 45-54 (5%)

- >55 (2%)

16 Cijfers inclusief meereizende gezinsleden met uitzondering van categorie 0-15.
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Effect op succes arbeidsmigranten en economie van het land

Canada Australië Verenigd Koninkrijk

 Effect op succes arbeidsmigranten:
Wijziging van het immigratiesysteem heeft 
ertoe geleid dat scholingsniveau toegelaten 
immigranten hoger is geworden.
Toch doen permanente immigranten in 
Canada (van de jaren 90) het over het 
algemeen slechter op de arbeidsmarkt dan 
in Australië en ook slechter dan van de 
decennia voor de jaren 90: vaker geen werk 
op eigen vakgebied en op lager niveau. 
Zo is het inkomen van recente mannelijke 
migranten tussen 1980 en 2000 gemiddeld 
met 7% gedaald, en nam de kloof met het 
loon van autochtone Canadezen toe van 
17% in 1980 tot 40% lager in 2000.

 Effect op economie van het land:
Verschillende studies laten zien dat de 
huidige immigratie een positief maar beperkt 
effect heeft op de Canadese economie.
Het succes van buitenlandse zelfstandige 
ondernemers (vele uit Hong Kong en 
Taiwan) in termen van geïnvesteerd kapitaal 
en gecreëerde banen blijkt beperkt te zijn. 
(Conclusies hebben alleen betrekking op 
permanent systeem vóór 2002)

 Effect op succes arbeidsmigranten:
Duidelijk effect beleid ter vergroting en 
verbetering van de (kwaliteit) van instroom 
van permanente geschoolde immigratie 
sinds 1996: jaarlijkse toename (jaarlijks 
hogere quota), jongere migranten, en 
verbetering gewenste kwalificaties. Ook 
positief effect gemeten op 
arbeidsmarktresultaten.
Werkeloosheidspercentage na 6 en 18 
maanden is afgenomen (in vergelijking met 
cohort 1993-1995) en beroep op sociale 
zekerheid drastisch afgenomen. Migranten 
verdienen gemiddeld een hoger inkomen 
dan autochtone Australische burgers.

 Effect op economie van het land:
Fiscale inkomsten door migratie voor de 
federale staat € 4 miljoen per jaar per 1.000 
migranten per jaar en € 0,6 miljoen per jaar 
per 1.000 migranten voor de provinciale 
overheden.
Immigratie, met name de geschoolde, zorgt 
voor verkleining van de kloof tussen arm en 
rijk, omdat laaggeschoold werk wordt 
gecreëerd.

 Effect op succes arbeidsmigranten: 
Niet specifiek gemeten voor 
arbeidsmigranten, wel voor totaal 
migranten. Migranten presteren goed 
op werkgelegenheidspercentage en 
zelfs beter op inkomen in relatie tot 
autochtone bevolking

 Effect op economie van het land: 
Niet specifiek gemeten voor 
arbeidsmigranten, wel voor totaal 
migranten. De Netto Jaarlijkse Fiscale 
Impact is in het Verenigd Koninkrijk 
voor migranten berekend op € 3,5 
miljard. Migranten leveren dus meer 
geld dan zij onttrekken aan de 
staatskas. Voor HSMP-programma 
wordt niet gevreesd voor verdringing.

5.2 Mogelijke bouwstenen voor Nederlands beleid en de verwachte effecten

5.03 Deze paragraaf richt zich op de beantwoording van de tweede hoofdvraag van het 
onderzoek: welke elementen uit de (gemengde) aanbodgestuurde systemen van Canada, Australië 
en/of het Verenigd Koninkrijk zijn relevant voor overname in het Nederlands beleid om zo de 
arbeidsmigratie van hoger opgeleiden te stimuleren? Wat zou, gerelateerd aan de uitkomsten van 
het onderzoek de (gedeeltelijke) overname van bepaalde elementen uit systemen van andere 
landen betekenen voor de aanmelding en toelating van arbeidsmigranten in Nederland? 

5.04 De eerste deelvraag wordt beantwoord in de eerste subparagraaf. Vervolgens wordt in de 
tweede paragraaf ingegaan op de verwachte gevolgen en effecten van de overname van 
aanbodgestuurde elementen op de aanmelding van arbeidsmigratie. De relevante elementen voor 
overname in het Nederlandse systeem worden in de laatste paragraaf getoetst op hun 
toepasbaarheid voor wat betreft uitvoering en kosten, juridische haalbaarheid en afstemming op de 
Europese regelgeving. 

5.2.1 Mogelijke bouwstenen

Beleidsdoelen verschillen internationaal

5.05 Welke lessen kan Nederland trekken uit de ervaringen van het Verenigd Koninkrijk, 
Australië en Canada met de facilitering en regulering van arbeidsmigratie? 
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5.06 Welke elementen zijn relevant en nuttig voor overname in het Nederlandse systeem van 
arbeidsmigratie van hoogopgeleide migranten?

5.07 Deze vraag naar lessen voor Nederland is niet rechtstreeks te beantwoorden op basis van 
de hiervoor gepresenteerde systemen in andere landen, omdat de keuze en invulling van een 
systeem van arbeidsmigratie afhangt van de gekozen doelstellingen van het beleid. Zo is de 
Australische en Canadese voorkeur voor het aantrekken van immigranten die zich blijvend in deze 
landen willen vestigen te verklaren vanuit het belang dat sinds de Tweede Wereldoorlog in deze 
landen aan immigratie wordt gehecht vanwege demografische overwegingen. Verder wordt in deze 
immigratielanden het belang toegekend aan nationbuilding, dit impliceert dat immigranten zich van 
meet af aan committeren aan het land van vestiging. Zulke beleidsdoelen zijn in Nederland niet 
aan de orde in het kader van het beleid voor arbeidsmigratie (al worden nationbuildingdoelen wel 
van belang geacht binnen het inburgeringsbeleid waar arbeidsmigranten niet onder vallen vanwege 
de tijdelijkheid van hun verblijf), temeer omdat in Nederland de immigratie niet als oplossing wordt 
gezien voor de demografische ontwikkelingen rondom vergrijzing en ontgroening (zie Roodenburg 
e.a. 2003). 

5.08 In de Nederlandse context kan immigratie wel overwogen worden vanuit economische 
doelstellingen. Echter, ook indien wij ons beperken tot economische doeleinden blijven 
verschillende keuzes van doeleinden van beleid mogelijk. Zoals het verschil in het Canadese en 
Australische immigratiebeleid laat zien, kan het veel uitmaken of gekozen wordt voor doeleinden 
op de lange of korte termijn. Canada heeft vanwege tegenvallende arbeidsmarktprestaties van 
migranten geconcludeerd dat beleid gericht op de korte termijn de neiging heeft achter de feiten 
aan te lopen. Dit omdat er een behoorlijk tijdverschil kan zitten tussen de feitelijke constatering van 
tekorten op de arbeidsmarkt en de binnenkomst van immigranten. Australië daarentegen heeft een 
andere keuze gemaakt en zet in op het selecteren van migranten met vaardigheden waarnaar op 
dat moment of op korte termijn specifiek vraag is. De insteek van het HSMP-beleid in het Verenigd 
Koninkrijk lijkt het midden te houden tussen het beleid in Canada en Australië als gekeken wordt 
naar de uitgangspunten: aanbodgestuurde selectie van hooggekwalificeerde migranten met het 
oog op de ontwikkeling van de kenniseconomie. Deze migranten moeten zich echter wel in korte 
tijd bewijzen op de arbeidsmarkt, anders wordt hun verblijfsvergunning na het eerste jaar niet 
verlengd (een duidelijk vraaggestuurd element). 

Strategische keuzes zijn noodzakelijk

5.09 Nederland zal uiteindelijk een eigen strategische keuze moeten maken die goed aansluit 
op de Nederlandse ontwikkelingen en uitdagingen, alsmede op de landspecifieke context. Het lijkt 
op het eerste gezicht het meest aantrekkelijk te kiezen voor het opvullen van directe tekorten op de 
arbeidsmarkt, zoals Australië dit doet. De hooggekwalificeerde arbeidsmigranten kunnen dan 
directe tekorten in bepaalde branches opvullen en kunnen daarmee direct van meerwaarde zijn.
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5.10 Maar als de aanmeldings- en selectieprocedure van deze specifieke migrantendoelgroep 
lang duurt, kan zulk beleid juist gedoemd zijn te mislukken omdat dan achter de feiten aan wordt 
gelopen doordat inmiddels de arbeidsmarkt is gewijzigd. 

5.11 Om aan dit ‘varkenscyclusdilemma’ te ontkomen, is enige snelheid en een bepaalde mate 
van flexibiliteit geboden. Er zijn ook redenen om te kiezen voor een ‘human capital’ benadering, 
omdat deze past bij het doel van het aantrekken van migranten met het oog op het stimuleren van 
de ontwikkeling van Nederland tot een concurrerende kenniseconomie. De lange termijnvisie zou 
hier dan meer centraal staan.

5.12 Nederland heeft op dit moment alleen een vraaggestuurd systeem, zoals de meeste 
Europese landen. Ook de kennismigrantenregeling is vraaggestuurd. Wat zijn belangrijke redenen 
om het Nederlandse vraaggestuurde systeem aan te vullen met aanbodgestuurde elementen? Is 
het bijvoorbeeld mogelijk de kennismigrantenregeling uit te breiden in een meer aanbodgestuurde
richting, met een puntensysteem? Het was niet eenvoudig om binnen dit onderzoek zowel voor- als 
nadelen van aanbodsturing naar voren te halen in traditionele immigratielanden, zoals Australië en 
Canada. Dit omdat deze landen een lange traditie hebben van aanbodsturing en de voordelen van 
het aantrekken van zich vestigende immigranten (zonder een direct arbeidscontract) haast als 
evident beschouwen in de desbetreffende nationale context. 

5.13 Hieronder worden de belangrijkste voor- en nadelen opgesomd van aanbodgestuurde 
systemen of programma’s, die mogelijkerwijs - geheel of gedeeltelijk - toepassing zouden kunnen 
vinden binnen de Nederlandse situatie. Hierbij is zowel geput uit de conclusies van al bestaande 
onderzoeken (zoals ACVZ 2004, Roodenburg 2005), alsook uit bevindingen van ons eigen 
internationaal vergelijkende onderzoek. 
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De belangrijkste voor- en nadelen van aanbodgestuurde systemen en elementen voor Nederland

Enkele voordelen van een aanbodgestuurd systeem of systemen met aanbodgestuurde elementen:
 Het systeem biedt mogelijkheden voor hooggekwalificeerde migranten zonder concreet werkaanbod en zonder 

contacten in Nederland om ons land binnen te komen; dit is een belangrijk argument gezien de toenemende 
internationale concurrentie om hooggekwalificeerde migranten. Dit was tevens een belangrijke motivatie achter 
het Britse HSMP.

 Hooggekwalificeerde migranten zijn in dit systeem direct beschikbaar voor een werkgever, zonder dat deze zelf 
een (al dan niet langdurige) toelatingsprocedure moet opstarten. Dit is met name gunstig indien de werkgever of 
een bepaalde sector te maken heeft met tekorten op de arbeidsmarkt en deze goed inzichtelijk kan maken. Hier 
wordt dan overigens wel van de veronderstelling uitgegaan dat de via aanbodsturing binnengekomen groepen 
ook inderdaad aansluiten op de gevoelde tekorten.

 De arbeidsmobiliteit van de toegelaten migrant is groter dan bij vraagsturing, omdat de verblijfsvergunning niet is 
gekoppeld aan een bepaald werkaanbod; dit zou een gunstig effect hebben op de werking van de arbeidsmarkt. 

 De overheid kan meer sturend optreden en eisen stellen met het oog op ontwikkelingen op de middellange en 
langere termijn, nationbuilding en integratie (zie het Canadese voorbeeld). De verschillende instrumenten binnen 
een aanbodgestuurde regeling (zoals basiseisen, puntensysteem, quota, lijst van beroepen waar tekorten zich 
voordoen, enz.) in combinatie met monitoren van het succes van toegelaten migranten biedt de overheid 
middelen om het aanbodgestuurde beleid aan te passen aan gewijzigde beleidsdoelen en economische 
ontwikkelingen en deze te verfijnen zodat de gewenste categorie arbeidsmigranten ook werkelijk wordt 
geselecteerd (zie het Australische voorbeeld).

Enkele nadelen van aanbodgestuurde systemen en elementen:
 Het systeem of de elementen daarvan zijn in theorie fraudegevoeliger.
 Meer kosten en administratie voor de overheid (onder andere als gevolg van de selectie (via politieke 

consensus?), de eventuele actualisering van de criteria en de uitvoering/ toepassing van het criteriasysteem) en 
vaak ook meer inspanningen en kosten voor de migrant. Daarentegen minder kosten voor de werkgever; de 
onderzochte landen proberen de kosten evenwel in belangrijke mate door te berekenen naar de migranten 
(kostenneutrale uitvoering). Dit is overal het streven. Wij hebben echter geen diepgaand onderzoek gedaan naar 
de kostenstructuur van de verschillende systemen. 

 De in theorie vergrote risico’s voor sociale zekerheid.
 De grotere arbeidsmobiliteit is niet alleen als een voordeel aan te merken, maar kan ook als een nadeel uitvallen 

indien de selectie minder goed aansluit bij de directe vraag op de arbeidsmarkt. Het Canadese voorbeeld laat 
zien dat het voor migranten moeilijk is werk te vinden dat past bij hun niveau. Een organisatie zoals de – nog op 
te richten - Skills Advisory Body (SAB) in het Verenigd Koninkrijk draagt er zorg voor dat de selectie aansluit bij 
de vraag (voor de vraaggestuurde programma’s). 

Pure vraag en aanbodgestuurde systemen zijn niet aangetroffen

5.14 Deze voor- en nadelen moeten bezien worden in het kader van een gemengd systeem. In 
geen een van de onderzochte landen is immers sprake van een puur vraag- of aanbodgestuurd 
systeem. De gemengde systemen in de onderzochte landen bieden het voordeel dat ze 
mogelijkheden bieden voor verschillende soorten van arbeidsmigratie. Aanbod- en vraaggestuurde 
programma’s kunnen elkaar zodoende aanvullen. 
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5.15 De praktijk is echter complexer doordat arbeidsmigranten die nu via de vraaggestuurde 
procedure binnenkomen in een gemengd systeem zowel via een vraaggestuurde als een 
aanbodgestuurde weg toegang kunnen krijgen. Het is moeilijk van te voren dergelijke substitutie-
effecten in te schatten, al zullen ze groter zijn naarmate de vraag- en aanbodgestuurde regelingen 
op vergelijkbare groepen gericht zijn. Substitutie zal zich waarschijnlijk minder voordoen indien 
bijvoorbeeld de huidige vraaggestuurde Kennismigrantenregeling (die alleen selecteert op 
inkomen) aangevuld zou worden met een aanbodgestuurd programma gericht op het aantrekken 
en selecteren van uitmuntende hoogopgeleide migranten op basis van een puntensysteem. Of er 
via nieuwe, aanbodgestuurde regelingen categorieën arbeidsmigranten worden toegelaten die 
anders geen toegang zouden krijgen en of het hier om behoorlijke aantallen gaat, dat is van te 
voren moeilijk te zeggen gezien de complexe Nederlandse regelgeving (met vele uitzonderingen in 
de Wav). Een experiment met een dergelijke regeling zal daarop meer zicht geven. 

Nederland naar een vraaggestuurd systeem met aanbodgestuurde elementen

5.16 Aanvulling van het Nederlandse vraaggestuurde systeem met aanbodgestuurde 
elementen kan een effectief instrument zijn met het oog op het aantrekken van migranten met 
uitzonderlijke kwaliteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de 
kenniseconomie, zoals het Britse HSMP programma laat zien. Een vraaggestuurd systeem met 
aanvullende aanbodgestuurde elementen sluit aan bij het advies van de Adviescommissie voor 
Vreemdelingenzaken in 2004. De adviescommissie ACVZ (2004a) heeft destijds aangegeven dat 
een uitnodigend beleid ten aanzien van hooggekwalificeerde arbeidsmigranten een bijdrage kan 
leveren aan de ontwikkeling van een concurrerende en dynamische Nederlandse kenniseconomie 
en daarmee zou kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de zogenaamde ‘Lissabon’-
strategie. In deze context bepleitte de ACVZ het starten van een proef met een aanbodgericht 
systeem voor hooggekwalificeerde migranten, naar het succesvolle voorbeeld van het Britse 
HSMP. De kabinetsreactie op het ACVZ advies was als volgt: “Het Kabinet heeft in het 
bovenstaande een flink pakket aan maatregelen voorgesteld teneinde de aantrekkelijkheid van 
Nederland als vestigingsplaats voor kennismigranten te vergroten. Gelet hierop bestaat er op dit 
moment geen aanleiding tot een proef als door de ACVZ geadviseerd naast het pakket aan 
maatregelen zoals voorgesteld.” (Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie 
(VI) voor het jaar 2004: 21).

Leerpunten uit ons onderzoek met de situatie in het VK als uitgangspunt

5.17 Ons onderzoek en ons werkbezoek aan het Verenigd Koninkrijk laten zien dat ook met 
betrekking tot de invoering van een gemengd systeem veel van het Verenigd Koninkrijk kan 
worden geleerd. De transparantie van het nieuwe Points-Based System, de consultatie bij de opzet 
en de publiciteit daaromheen kunnen tevens als voorbeeld dienen. 
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5.18 Met het systeem van het Verenigd Koninkrijk als uitgangspunt kan daarnaast geleerd 
worden van de veel langere ervaring van landen zoals Canada en Australië (onder andere van pré-
immigration-assessment). De aanpassing van het Nederlandse systeem dient uiteraard uit te gaan 
van het bestaande systeem en met name het huidige beleid voor kennismigranten, waarbij 
kennismigranten breder worden opgevat als ‘hooggekwalificeerde (arbeids)migranten’ (ACVZ 
2004). Dit is tevens de oorspronkelijke focus van ons onderzoek. 

5.19 Op basis van het vergelijkend internationale onderzoek, reiken wij een aantal concrete 
bouwstenen aan voor het Nederlandse beleid gericht op hooggekwalificeerde arbeidsmigranten. 
Het arbeidsmigratiebeleid en het daarbij horende systeem zoals dat in het VK is en wordt 
vormgegeven is leidend geweest bij het opstellen van onze bouwstenen. Onze belangrijkste 
aanbevelingen die zich vertalen in de bouwstenen voor nieuw beleid zijn het vraaggestuurde 
systeem in Nederland aan te vullen met een aantal strategisch gekozen aanbodgestuurde 
elementen. Deze zijn achtereenvolgens: 
1. Sluit aan bij het bestaande vraaggestuurde beleid maar voer tevens een selectiebeleid voor 

kennismigranten in op basis van een puntensysteem.
2. Voer additionele maatregelen in naast het puntensysteem om Nederland aantrekkelijker te 

maken voor kennismigranten.
3. Realiseer de randvoorwaarden waaronder bovengenoemde elementen kunnen worden 

ingepast in het huidige Nederlandse beleid. 

Ad. 1) Sluit aan bij het bestaande vraaggestuurde beleid maar voer tevens een selectiebeleid voor 
kennismigranten in op basis van een puntensysteem 
 Het is logisch en raadzaam om niet een geheel nieuw systeem te ontwikkelen, maar vooral aan 

te sluiten bij het bestaande vraaggestuurde beleid voor kennismigranten en deze aan te vullen 
met een mogelijkheid om zonder werkaanbod maar met voldoende punten binnen te komen. 
De lat kan bij dit aanbodgestuurde programma hoog worden gelegd, zodat alleen uitmuntende, 
hooggekwalificeerde migranten via dit aanvullende programma binnen komen. Er zijn 
verschillende concrete opties te bedenken: 

o Een eerste mogelijkheid is het wijzigen van de kennismigrantenregeling door 
het inkomenscriterium aan te vullen met enkele andere criteria. Zoals de ACVZ 
in haar advies over de voorgestelde wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 in 
verband met kennismigratie stelt (ACVZ 2004b) is het inkomenscriterium niet 
adequaat om kennismigranten te selecteren: ze begunstigd vooral de toelating 
van hoogbetaalde migranten, ook als zij buiten de kenniseconomie werkzaam 
zijn. Toch houdt de regering in haar Besluit van 27 september 2004 tot 
wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met kennismigratie 
(Staatsblad 482) vast aan het inkomencriterium. Het aanvullen van het 
inkomenscriterium met een opleidingscriterium zal ertoe leiden dat de regeling 
zich strikter zou beperken tot echte hooggekwalificeerde (in plaats van 
hoogbetaalde) arbeidsmigranten. 
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Om toch ook arbeidsmigranten met een MBO-opleiding in innovatieve 
sectoren binnen te halen kan een puntensysteem worden toegepast door 
punten te toe te kennen aan personen met bijvoorbeeld bijzondere prestaties 
op het eigen vakgebied en ervaring. 

o Een tweede mogelijkheid is naast de kennismigrantenregeling een 
aanbodgestuurd programma in te voeren dat de mogelijkheid biedt om zonder 
werkaanbod maar met voldoende punten binnen te komen. De lat kan bij dit 
aanbodgestuurde programma hoog worden gelegd, zodat alleen uitmuntende, 
hooggekwalificeerde migranten via dit aanvullende programma binnen komen. 
Selectie via een puntensysteem tijdens de aanmeldingsprocedure (in 
combinatie met minimumeisen) vereist in eerste instantie wel extra 
inspanningen van de overheid en de migrant. Deze extra kosten en 
inspanningen zijn in ieder geval te rechtvaardigen indien het om een 
aanbodgestuurd programma gaat waarbij arbeidsmigranten toegelaten worden 
met in ieder geval op termijn uitzicht op een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd (zoals in het Britse HSMP). Het voordeel hiervan is dat ook 
minder hoogbetaalde arbeidsmigranten die een bijdrage kunnen leveren aan 
de kenniseconomie evenals kennismigranten zonder een werkaanbod een 
kans maken om bij voldoende punten toegelaten te worden. Het 
selectievermogen van een puntensysteem met het oog op het innovatief 
potentieel van de migranten is groter zodat de bijdrage van de toegelaten 
migranten aan de kenniseconomie via zo’n systeem navenant groter zal zijn. 

 Selectie op basis van puntensysteem. Punten kunnen net als in de onderzochte landen 
worden toegekend aan bijvoorbeeld opleiding, werkervaring, leeftijd, kennis van de (Engelse of 
Nederlandse) taal en kenmerken die de aanpassing aan de Nederlandse samenleving 
vergemakkelijken (zoals banden met Nederland, Nederlands diploma enz.). Elk van de landen 
wil met zijn puntensysteem migranten selecteren die het goed zullen doen op de arbeidsmarkt 
en eenvoudig integreren in de samenleving. De verschillen tussen de puntensystemen laat al 
zien dat er geen consensus bestaat tussen onderzochte landen over goede voorspellers van 
arbeidsmarktsucces van migranten. Dit is niet alleen te wijten aan verschillen in waardering 
van migrantenkenmerken vanwege verschillen in doelstellingen, maar ook aan het gebrek aan 
betrouwbare statistieken en dwingende onderzoeksresultaten. 
Toch komt uit een vergelijking van de puntensystemen van de drie onderzochte landen wel 
een zekere overeenstemming over enkele belangrijke kenmerken van migranten naar voren: 
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Kwalificaties/opleiding en recente werkervaring worden in alle landen hooglijk gewaardeerd. 
Hetzelfde geldt voor kenmerken van ‘adaptability’ (opleiding, werkaanbod en/of verwanten in 
het immigratieland, opleiding partner et cetera) en het aansluiten bij de vraag op de 
arbeidsmarkt (werkaanbod en/of beroep waarnaar vraag is). Daarnaast wordt leeftijd van 
belang geacht in alle drie de systemen evenals taalvaardigheid, maar hier doen zich meer 
verschillen voor tussen de screening hierop in het puntensysteem. Opvallend is dat in het 
Britse puntensysteem grote waarde wordt toegekend aan inkomen in het land van herkomst als 
voorspeller van succes van de arbeidsmigrant (naast bijzondere prestaties op het vakgebied). 
Dit kenmerk is niet boven discussie verheven en lijkt niet te berusten op onderzoeksgegevens 
(Birrell e.a. 2006). Indien wij kijken naar de determinanten van arbeidsmarktsucces van 
migranten zoals die uit de onderzoeksliteratuur voor Australië en Canada naar voren komt, dan 
blijken taalvaardigheid en kwalificaties de twee belangrijkste voorspellers van 
arbeidsmarktsucces te zijn. Migranten met Engels als moedertaal blijken sneller succesvol te 
zijn op de arbeidsmarkt (Richardson & Lester 2004). Hetzelfde geldt voor migranten met een 
afgeronde opleiding en/of werkervaring in het land van immigratie (Hawthorne 2005). Voor het 
Verenigd Koninkrijk zijn verhoudingsgewijs te weinig relevante data beschikbaar om uitspraken 
te kunnen doen over succesfactoren voor arbeidsmigranten (Birrell e.a. 2006: 281). 
Een puntensysteem kan niet zomaar worden overgenomen van de andere landen. Zoals Salt 
(Birrell e.a. 2006: 281) opmerkt verschilt de context waarin het Verenigd Koninkrijk opereert 
hemelsbreed van die van Australië. Dit komt vooral doordat het Verenigd Koninkrijk deel uit 
maakt van het politieke verband van de EU, waarbinnen vrij verkeer van werknemers bestaat. 
Ook zijn de verantwoordelijkheden inzake immigratiebeleid deels overgeheveld naar EU-
niveau (zoals visabeleid). Hetzelfde geldt voor Nederland. Bovendien zijn verschillende 
puntensystemen voor verschillende categorieën van geschoolde migranten deels afgestemd 
op de specifieke eisen van de nationale arbeidsmarkt en nationale doelstellingen. Zo is het 
Canadese beleid mede gericht op bevolkingspolitieke doelstellingen, terwijl die voor Nederland 
van minder of geen belang zijn. De Britse context vertoont nog de meeste overeenkomsten 
met de Nederlandse. Dit is een reden om bij het ontwerpen van een puntensysteem voor een 
aanbodgestuurd programma voor hooggekwalificeerde arbeidsmigranten in eerste instantie 
naar het Britse HSMP te kijken, en vervolgens naar het Australische en Canadese systeem en 
de effecten hiervan. Pragmatische overwegingen dienen een rol te spelen bij de constructie 
van een puntensysteem, zoals de uitvoerbaarheid en de controleerbaarheid van het 
bewijsmateriaal dat migranten moeten aanleveren. 

5.20 Bij de keuze van elementen van een puntensysteem moet uiteraard gelet worden op zowel 
de mate waarin ze succes op de arbeidsmarkt voorspellen als op aspecten van uitvoerbaarheid, 
fraudegevoeligheid en controleerbaarheid. Het is aanbevelenswaardig om onderdelen uit 
puntensystemen van de drie onderzochte landen over te nemen die in elk van de systemen van 
groot belang wordt geacht en waarbij onderzoek erop wijst dat ze inderdaad van belang zijn. Dat 
geldt in ieder geval voor:
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 Opleiding: in alle landen moeten kandidaten postsecundair onderwijs hebben gevolgd en 
met succes hebben afgesloten. 

 Recente werkervaring (afhankelijk van periode en beroepssector).
 Kenmerken die inpassing in de arbeidsmarkt en samenleving bevorderen: met name 

opleiding en/of werkervaring in het land van herkomst en/of bestemming lijkt bevorderlijk 
te zijn voor het gemak waarmee werk wordt gevonden door bijvoorbeeld buitenlandse 
studenten (Hawthorne 2005). 

 Kenmerken die aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt: werkaanbod en/of werk 
zoeken waarnaar vraag is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hiermee worden 
vraaggerichte elementen toegevoegd aan het aanbodgestuurde programma. 

 Taalvaardigheid: dit blijkt een belangrijke voorspeller van economische integratie in 
Australië en Canada. Omdat het aanbod van hoogopgeleide migranten (van buiten de EU) 
met een goede kennis van het Nederlands te verwaarlozen is, zal hierbij vooral punten 
toegekend moeten worden aan Engelse taalvaardigheid. Immers, dit is een goed 
alternatief of zelfs de werktaal in hooggekwalificeerde functies. Maar taalvaardigheid is 
ook van belang voor de voorspoedige maatschappelijke integratie; dat is een reden om 
bonuspunten voor Nederlandse taalvaardigheid toe te kennen.

 Leeftijd: wordt in alle drie de systemen in mindere (VK) of meerdere mate (Australië) van 
belang geacht, al is ons geen literatuur bekend waaruit blijkt dat leeftijd van groot belang is 
voor het arbeidsmarktsucces. Wel ligt het voor de hand dat jongere immigranten 
makkelijker integreren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Dat is een van de 
redenen dat buitenlandse studenten gewild en de overheden in de drie onderzochte 
landen pogingen ondernemen om ze vast te houden. 

5.21 Het puntensysteem kan aangevuld worden met het stellen van minimumeisen inzake 
leeftijd, taal, opleiding en werkervaring. Er is echter weinig overeenstemming tussen de systemen 
van de onderzochte landen wat betreft minimumeisen. Veel van zulke minimumeisen zijn evenzeer 
met behulp van het puntensysteem vast te stellen, in ieder geval voor kenmerken waarvoor een 
aanzienlijk aantal punten is te verwerven. Daarom moeten de vragen betreffende het 
puntensysteem en de minimumeisen tezamen worden doordacht. Het stellen van minimumeisen 
wordt belangrijker als ze gekoppeld worden aan pre-immigration assessment, zoals in Australië het 
geval is.

5.22 Naast het instellen van een puntensysteem als selectiemechanisme voor kennismigranten
wordt in de onderzochte landen een aantal maatregelen genomen dat het succesvol selecteren 
voor de arbeidsmarkt van deze doelgroep lijkt te vergroten. De onderstaande maatregelen zouden 
onzes inziens in combinatie met een puntensysteem in ogenschouw moeten worden genomen. 

 Invoeren van een pre-immigration assessment. Mogelijk kan worden gedacht aan een van 
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tevoren af te nemen assessment. In het Australische systeem is dit ver doorgevoerd, voor 
zowel taalvaardigheid als diplomawaardering door erkende instanties. Het voordeel hiervan is 
dat fraude tegengegaan kan worden en tegelijk wordt hiermee de uitvoeringsorganisatie die 
voor de selectie zorgdraagt veel werk uit handen genomen. Ook is men eventuele latere 
problemen met diplomawaardering voor. In het Nederlandse geval kan gedacht worden aan 
een verplichte taaltoets Nederlands of Engels. Een Nederlandse taaltoets zou kunnen worden 
afgenomen op de ambassades zoals dat nu gebeurt met de inburgeringstoets. Een Engelse 
taaltoets kan via de British Council worden afgenomen, zoals ook verplicht is migranten die 
naar Australië willen immigreren. In Nederland zouden bijvoorbeeld organisaties als NUFFIC, 
CINOP of O&O fondsen de verplichte diplomawaardering kunnen uitvoeren.

 Arbeidsmarktvraag moet leidend zijn voor de instroom. Belangrijk is om inzicht te hebben 
in de behoefte op de arbeidsmarkt en deze te koppelen aan de migratie. Het vraaggestuurde 
systeem kan worden gekoppeld aan een puntentoekenning, door bijvoorbeeld extra punten toe 
te kennen indien sprake is van een werkaanbod voor een functie waarvoor tekorten bestaan op 
de arbeidsmarkt. In Australië gebeurt dit laatste door een ‘Migration Occupations in Demand 
List’; de lijst wordt tweemaal per jaar bijgesteld. In het Verenigd Koninkrijk wordt in het nieuwe 
puntensysteem op vergelijkbare wijze extra punten toegekend voor een werkaanbod in een 
functie waarvoor tekorten bestaan, waarbij een nog op te richten Skills Advisory Body (SAB) 
zulke tekorten moet identificeren (voor de vraaggestuurde programma’s).

Ad. 2) Voer additionele maatregelen in naast het puntensysteem om Nederland aantrekkelijker te 
maken voor kennismigranten

5.23 Naast de inpassing van een puntensysteem is een aantal andere maatregelen dat kan
worden ingezet om Nederland aantrekkelijker te maken voor de hoogopgeleide kennismigrant. Een 
aantal is zelfs te typeren als ‘quick-wins’ omdat hiervan een snel en positief effect kan worden 
verwacht. 

 Speciale aandacht voor afgestudeerde studenten. Uit Australisch onderzoek blijkt dat 
deze groep succesvol is op de arbeidsmarkt en het zelfs nog beter doet nadat een paar jaar 
werkervaring is opgedaan (Hawthorne 2005). Deze groep kan een ‘early win’ betekenen voor 
het Nederlandse beleid gericht op het succesvol aantrekken (en behouden in enkele 
gevallen) van kennismigranten. Momenteel moeten in Nederland de buitenlandse studenten 
van buiten de EER na de voltooiing van hun opleiding veelal terugkeren naar het land van 
herkomst. Afgestudeerde buitenlandse studenten aan een HBO of WO opleiding krijgen in 
Nederland momenteel maximaal drie maanden de tijd om een baan als kennismigrant te 
zoeken. Als de hogeropgeleiden waarin de Nederlandse samenleving heeft geïnvesteerd 
hierdoor noodgedwongen vroegtijdig vertrekken kan dit worden beschouwd als vorm van 
‘kapitaalvernietiging’.
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 Meer aandacht voor zelfstandige ondernemers en investeerders. Recentelijk heeft de 
Nederlandse minister van Economische Zaken de invoering van een puntensysteem voor 
toelating van zelfstandigen bekend gemaakt (persbericht 01-05-2006). Ook in de onderzochte 
landen bestaan specifieke programma’s voor deze doelgroep. Risico’s op mislukken van 
deze doelgroep wordt onder meer voorkomen door het stellen van minimumeisen (het 
bezitten van eigen vermogen, het hebben van ervaring als zelfstandig ondernemer, enz.). 
Tevens lijkt het aanbevelenswaardig om de ondernemers gedurende de eerste jaren goed te 
monitoren, zoals in Australië gebeurt en pas na bewezen succes na enkele jaren een vaste 
verblijfsvergunning toe te kennen. 

 Overwegen een toets op baan bij verlenging in te voeren. Bij de Kennismigrantenregeling 
is de verblijfsvergunning gelijk aan de duur van het arbeidscontract, maar kan worden 
ingetrokken of wordt niet verlengd indien de migrant niet meer voldoet aan de voorwaarden 
van de kennismigrantenregeling. Denkbaar is om een toets in te bouwen in een (aanvullend) 
aanbodgestuurd programma, waarbij net als in het Verenigd Koninkrijk de arbeidsmigrant een 
jaar de tijd wordt gegund om een baan te vinden die aan bepaalde eisen voldoet (wat betreft 
inkomen en opleidingsniveau). Op deze manier wordt de mogelijkheid gecreëerd om het 
verblijf te verlengen.

 Minder nadruk leggen op tijdelijkheid van verblijf en het bieden van uitzicht op blijvende 
vestiging. De voordelen van minder nadruk op tijdelijkheid van het verblijf zijn ten eerste dat 
het aantrekkelijker wordt voor hooggekwalificeerden om Nederland als migratieland te kiezen. 
Gelet op de grote concurrentie met andere landen bij het aantrekken van deze migranten is 
het van belang dat ook Nederland zich op dit terrein profileert. Daarnaast zal uitzicht op 
blijvende vestiging de migrant meer motiveren om zich in te zetten voor zijn inburgering en 
integratie in de samenleving. Bij migranten met een tijdelijke verblijfsvergunning ligt het voor 
de hand dat ze vooral gericht zijn op het vinden van werk dat direct gewin oplevert, omdat een 
carrière op de langere termijn voor hen onzeker is. Dit soort verschillen zijn moeilijk met cijfers 
te onderbouwen. In ieder geval trekken landen als Australië en Canada relatief veel goed 
opgeleide migranten aan (zie bijv. Weizäcker 2006). Wij willen niet pleiten voor een systeem 
van permanente migratie, maar voor het bieden van uitzicht op het verwerven van een 
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd op kortere termijn voor hoogopgeleide migranten. 
Uiteraard kan de gedachte bestaan dat dit risico’s zich meebrengt voor met name het beroep 
op sociale verzekeringen en de bijstand. Echter op basis van onderzoek (Veld 2004) blijkt dat 
deze risico’s beperkt lijken te zijn. 

 Overwegen de rechten op arbeid voor gezinsleden te vergroten. Immigranten blijken hun 
keuze voor een immigratieland in belangrijke mate te laten bepalen door de aantrekkelijke 
voorwaarden van binnenkomst en de aantrekkelijkheid van het maatschappelijke klimaat. 
Nederland heeft op het punt van rechten op gezinshereniging al een ruim beleid. Een punt dat 
verbeterd kan worden zijn de rechten op arbeid van gezinsleden. In de praktijk geldt dat de 
partners van kennismigranten in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning verblijf indien 
ze voldoen aan: ‘partner’ / ‘arbeid toegestaan’ / ‘TWV niet vereist’. 
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De partner die beschikt over een verblijfsvergunning met als verblijfsdoel verblijf bij partner 
waarbij de hoofdaanvrager over een tewerkstellingsvergunning beschikt, zal eveneens mogen 
werken maar moet beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Omdat een 
arbeidsmarkttoets plaatsvindt, blijkt in de praktijk dat het voor deze partners vrijwel onmogelijk 
is om deel te nemen aan het arbeidsproces. De praktijktoets geldt echter niet voor partners 
van kennismigranten die vanwege uitzending via concernverband in Nederland werken.

Ad. 3) Randvoorwaarden voor goede uitvoering binnen het bestaande Nederlandse beleid

5.24 Naast het vorengenoemde drie sporenbeleid en de (mogelijke) bouwstenen om dit in de 
praktijk te brengen, is het van belang om enkele randvoorwaarden te noemen die bijdragen aan 
een goede inpassing van deze elementen in het huidige Nederlands beleid. Deze 
randvoorwaarden worden hieronder achtereenvolgend genoemd: 
1. De effectiviteit van de gekozen instrumenten/bouwstenen mix.
2. De efficiency van het inzetten van de bouwstenen en de uitvoering van het beleid en de 

daarmee samenhangende kosten.
3. Het organiseren van een goed werkend systeem van diploma erkenning.
4. Het opzetten van vacaturesites.
5. Het voorkómen van onevenredig beroep op de sociale zekerheid.
6. Het voorkómen/bestrijden van fraude.
7. Het vergroten van de transparantie van het migratiebeleid door het monitoren van effecten en 

resultaten van veranderingen in het systeem en een goede PR en voorlichting richting de 
Nederlandse samenleving en de aanleverende landen.

 Ad. 1) De effectiviteit van de gekozen bouwstenen (mix) optimaliseren. De effectiviteit 
(doelmatigheid) van de gekozen (nieuwe) bouwstenen voor het Nederlandse beleid en de 
mogelijke meest gunstige combinaties daarvan zullen onzes inziens voorop moeten staan. 
De coherentie en de duidelijkheid van het integrale systeem zal tevens een belangrijke 
randvoorwaarde van het beleid moeten zijn. Dit vergroot tevens de transparantie en het 
draagvlak voor het systeem. Het nieuw ontworpen Britse puntensysteem vormt hiervan een
goed voorbeeld. Continuïteit vormt eveneens een belangrijke voorwaarde voor effectiviteit 
van het systeem; indien het systeem te vaak wordt gewijzigd, vermindert hierdoor de 
aantrekkelijkheid en betrouwbaarheid voor potentiële migranten (Joint Committee on 
Migration 2004).

 Ad. 2) De efficiency van de uitvoering optimaliseren. De invoering van nieuwe 
bouwstenen in het systeem moeten naast een verhoogde effectiviteit niet een grotere druk 
leggen op de uitvoering. Nieuwe elementen kunnen leiden tot vergrote administratieve lasten 
bij zowel de aanvrager als de uitvoerende organisatie met de daarbij horende hogere kosten 
voor eerdergenoemde partijen. Voor de overheid is het een belangrijke randvoorwaarde dat 
nieuwe beleidselementen tegen geringe kosten zijn in te voeren (transitie) en kostenneutraal 
zijn uit te voeren. In alle onderzochte landen is dit overigens een van de beleidsdoelen.
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 Ad. 3) Diplomawaardering en -erkenning organiseren. Diploma-erkenning blijkt een 
cruciale voorwaarde te zijn voor het succes van arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt 
(Richardson & Lester 2004). Dit dient goed geregeld te zijn, zodat de diploma’s van 
immigranten die worden toegelaten ook erkend worden door de werkgevers. 
Diplomawaardering kan zoals gezegd een onderdeel zijn van pre-immigration assessment. 
Daarnaast speelt het een belangrijke rol bij het toekennen van punten in het kader van een 
puntensysteem; punten kunnen pas voor een opleiding worden toegekend als diploma’s 
gewaardeerd kunnen worden ten opzichte van vergelijkbare Nederlandse diploma’s. 
Tenslotte biedt het een basis voor de verdere ontwikkeling van migranten na binnenkomst in 
Nederland. In dit laatste opzicht is ook het onderwerp van erkenning van verworven 
competenties (EVC) relevant. 

 Ad. 4) Vacaturesites inrichten. Landen als Canada en Australië hebben uitgebreide 
vacaturesites waar potentiële migranten van tevoren, tijdens of na de aanmeldingsprocedure 
naar mogelijke vacatures kunnen zoeken en hun CV kunnen plaatsen. In Australië wordt 
daarnaast voor bepaalde categorieën migranten gewerkt met een ‘skill matching’ database, 
voor migranten die tijdens hun assessment onder het minimum vereiste aantal punten 
hebben gescoord. Werkgevers kunnen uit deze database bij onvoldoende aanbod van 
arbeidsmigranten die het pre assessment wel hebben gehaald alsnog (in tweede instantie) 
migranten selecteren en een werkcontract aanbieden.

 Ad. 5) Risico onevenredig beroep op sociale zekerheid beperken. Hiervoor bestaat in 
Nederland duidelijk zorg. Het beroep op sociale zekerheid blijkt in bijvoorbeeld Canada 
echter mee te vallen, ook al hebben migranten in dit land direct zulke sociale rechten. Ook 
recent Nederlands onderzoek naar arbeidsmigranten (Veld 2004; zie ACVZ 2004) laat zien 
dat arbeidsmigranten met een tewerkstellingsvergunning voor de maximale duur van drie 
jaar, die over het algemeen werkzaam zijn in de hogere sectoren van de arbeidsmarkt, 
minimaal een beroep doen op uitkeringen. Toch zijn in de verschillende landen maatregelen 
doorgevoerd om het beroep op sociale zekerheid te beperken, zoals: eisen dat de migrant 
voldoende middelen heeft om het eerste half jaar in eigen onderhoud te voorzien, gefaseerde 
toegang tot sociale zekerheid, garantstelling door werkgever of een familielid, of (indien in 
eerste instantie een tijdelijke verblijfsvergunning wordt afgegeven) verlenging van de 
verblijfsvergunning afhankelijk te maken van economische zelfstandigheid. 
Meer algemeen is de mogelijkheid van ‘sponsorships’ van individuele arbeidsmigranten door 
bedrijven en instellingen interessant met het oog op het beperken van de risico’s dat 
migranten voor oneigenlijke doeleinden in het land binnenkomen of verblijven. In de 
blauwdruk van het nieuwe Britse systeem speelt sponsorship een belangrijke rol. Als 
minimumeis wordt van een sponsor verwacht dat deze ervan zeker is dat de migrant in staat 
en van plan is de taak waarvoor hij het land wordt binnengehaald uit te voeren. Een sponsor 
krijgt echter ook een formele taak in het monitoringproces. Wanneer een arbeidsmigrant niet 
komt opdagen op de eerste werkdag of langere tijd afwezig is of het arbeidscontract is 
beëindigd, wordt van de sponsor verwacht dat deze hierover rapporteert aan de Home Office. 
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Sponsors zijn ook verplicht om door te geven wanneer omstandigheden veranderen (zoals bij 
een fusie). Falende sponsors worden na verloop van tijd van de lijst met goedgekeurde 
sponsors gehaald en kunnen aangeklaagd worden. Daar tegenover staat dat 
goedpresterende sponsors een A-rating kunnen krijgen waardoor zij zullen merken dat veel 
van hun aanvragen voor nieuwe arbeidsmigranten worden gehonoreerd. Zij worden dus 
beloond voor hun inspanningen. Nederland kan overwegen deze vorm van sponsorship ook 
in te stellen.

 Ad. 6) Fraude voorkomen en bestrijden. Fraudegevoeligheid is een zorg, ook in 
Nederland. In de onderzochte landen zijn maatregelen ontwikkeld om de fraudegevoeligheid 
te verkleinen, zoals het waarderen van diploma’s en werkervaring door erkende instanties. 
Ook wordt de taalkennis door erkende instanties getoetst. Uit de praktijk blijkt dat migranten 
uit bepaalde landen te boek staan als een meer fraudegevoelige categorie dan migranten uit 
andere landen. Maar binnen het beleid expliciet onderscheid maken tussen zulke landen is in 
strijd met het non-discriminatiebeginsel. Dit is de reden dat dit element uit het nieuwe Britse 
beleid in ontwikkeling is geschrapt. In de onderzochte landen duurt de aanvraagprocedure 
voor migranten uit zulke risicolanden over het algemeen wel langer, doordat meer onderzoek 
vereist is naar en controle nodig is van de overgelegde bewijsstukken.

 Ad. 7) Het vergroten van de transparantie en draagvlak door:

o Adequate reguliere monitoring: dit is van groot belang voor handhaving en voor 
evaluatie en bijstelling van (effecten) van het beleid. Reguliere monitoring van het 
systeem en de veranderende elementen in het systeem is daarom cruciaal. 
Leerervaringen uit de praktijk en praktische knelpunten in de uitvoering kunnen 
meegenomen worden in de verbetering van beleid. Het bijhouden van de juiste 
statistieken op het gebied van arbeidsmigratie is hiervoor van groot belang.

o Goede PR en voorlichting: in het bijzonder de bestudering van het nieuwe points 
based system in het Verenigd Koninkrijk heeft geleerd dat goede PR en voorlichting 
rondom het arbeidsmigratiesysteem en wijzigingen daarin van wezenlijk belang zijn voor 
het (verwachte) succes van het systeem en het maatschappelijke draagvlak. In het 
Verenigd Koninkrijk heeft men veel geïnvesteerd om naast de verwachte voordelen een 
grotere transparantie te bewerkstelligen en de publieke opinie gunstig te stemmen op het 
gebied van arbeidsmigratie in het Verenigd Koninkrijk. Een goede, uitgebreide en 
eenvoudig toegankelijke website en dito formulieren helpen hier ook aan mee. In dit 
opzicht kan ook worden gekeken naar de Canadese en Australische websites.
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5.2.2 Verwachte gevolgen en effecten

5.25 Verwachtingen betreffende aantallen en herkomst migranten. Er bestaat op de 
wereldwijde arbeidsmarkt een sterke concurrentie tussen landen om hooggekwalificeerde 
migranten aan te trekken. Zeer vele landen ontwikkelen beleid op dit vlak, terwijl de omvang van 
deze groep (althans, diegenen die bereid zijn tot migratie) beperkt is. 

Daarom kan niet direct verwacht worden dat het invoegen van aanbodgestuurde elementen in ons 
huidige beleid een omvangrijke toestroom van aanmelders bewerkstelligt voor Nederland. Dit is 
bijvoorbeeld ook gebleken in Duitsland, waar de quota voor ITers in het kader van de speciale 
regeling voor deze groep (de ‘Green Card’) bij lange na niet werden gehaald. 

5.26 De casestudies hebben laten zien dat de instroom van migranten niet alleen wordt bepaald 
door het selectiesysteem zelf, maar ook door landspecifieke factoren. De bestudeerde 
Angelsaksische landen hebben het grote voordeel dat Engels de voertaal is (in combinatie met 
Frans, in het geval van Canada). Daardoor is ‘de vijver’ waaruit kan worden gevist veel groter dan 
voor Nederland. Ook blijkt dat veel migranten uit landen komen waarmee historische banden 
bestaan (Gemenebest), verdragen bestaan of gewoon uit de regio. Zo zijn voor Nederland redenen 
om extra aandacht te besteden aan potentiële migranten vanuit bijvoorbeeld Suriname. Burgers uit 
landen uit de onmiddellijke regio hebben al eenvoudig toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt 
door verdragen in het kader van de EER of EU-interne regelingen. Ook andere landspecifieke 
factoren verdienen aandacht. Zo lijkt Nederland een minder aantrekkelijk land voor hoger 
opgeleide migranten te worden door een verharding van het klimaat jegens buitenlanders en door 
allerlei regelingen die immigratie eerder lijken te ontmoedigen dan te stimuleren, zoals het accent 
op tijdelijkheid en hoge leges (ACVZ 2004). Zo wordt door Expats-verenigingen in Den Haag 
regelmatig geklaagd over het weinig gastvrije vestigingsklimaat in Nederland. Maar er zijn ook 
meer positieve geluiden te horen ('Spannend wonen? woonwensen van expats in Randstad 
Holland', Leveling, Renooy en Roodenburg, 2006. Regioplan). De meningen verschillen dus. In 
ieder geval dient het vestigingsklimaat een punt van aandacht te zijn. Hiervan zijn bijvoorbeeld de 
Australische en Canadese overheden zich terdege bewust; op hun websites wordt duidelijk 
gemaakt dat hun land een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor hooggekwalificeerde migranten. 
Het internationaal vergelijkende onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat landen zich meer en meer 
inspannen om hooggekwalificeerde migranten aan te trekken om vergelijkbare redenen van 
ontwikkeling van de kenniseconomie en tegengaan van de gevolgen van vergrijzing. Nederland vist 
in een vijver waarin ook heel veel andere westerse landen vissen. Dan is het zaak de voorwaarden 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken, ook omdat Engelstalige landen in ieder geval al een voordeel 
hebben. 
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5.27 Wat betreft de herkomst van hooggekwalificeerde migranten kan gekeken worden naar 
belangrijke ‘toeleveranciers’ van hoger opgeleide migranten in de onderzochte landen: dat zijn 
vooral Aziatische landen, zoals India en China, naast Gemenebestlanden. Tevens is het de 
verwachting dat het aantal hoog opgeleiden uit deze Aziatische landen, dat bereid is elders te gaan 
wonen en werken alleen nog maar zal toenemen de komende jaren. Dit zou wellicht pleiten voor 
een zeker beleid dat erop is gericht om kennismigranten uit deze landen aan ons te binden. Net als 
in de onderzochte landen, kan worden verwacht dat een meer aanbodgestuurd systeem meer 
migranten uit deze landen zal aantrekken. 

5.28 Daarnaast zullen zich naar verwachting meer kennismigranten melden vanuit landen 
waarmee Nederland door hier gevestigde migrantengemeenschappen al vele sociale en ander 
contacten mee heeft, zoals Marokko, Turkije en Suriname.

5.29 Het te verwachten effect op de sociale zekerheid lijkt voor de categorie hoger 
opgeleiden is beperkt (ACVZ 2004; Veld 2004) en is bovendien in zekere mate afhankelijk van 
het gevoerde overheidsbeleid. Nu al hebben arbeidsmigranten in Nederland die geen permanente 
verblijfsstatus hebben een beperkte toegang tot het sociale zekerheidssysteem. Het is mogelijk 
verdere eisen en voorwaarden te stellen, zonder dat dit meteen een diskwalificatie van het 
Nederlandse systeem tot gevolg heeft. In de onderzochte landen zijn zelden gegevens over het
beroep op sociale zekerheid van de specifieke groep van hoogopgeleide arbeidsmigranten 
voorhanden, zodat het niet goed mogelijk is op basis hiervan conclusies te trekken voor Nederland. 
In Australië is het beroep op sociale zekerheid door migranten de laatste jaren sterk afgenomen, 
maar dat hangt mede samen met de invoering van een wachttijd van twee jaar voor migranten.

5.30 Het effect op de arbeidsmarkt van een eventuele beleidswijziging lijkt vooraf moeilijk 
te bepalen. Gegevens over verdringing door hoogopgeleide arbeidsmigranten zijn nauwelijks 
gevonden in de onderzochte landen, maar volgens sommige deskundigen is deze niet groot. Dit is 
ook een conclusie van de MOE-studie (Evaluatie werknemersverkeer MOE-landen, ECORYS 
2006). Er bestaan zeer veel onzekerheden, zodat verdringeffecten moeilijk te voorspellen zijn. Data 
uit de onderzochte landen laat zien dat de instroom van migranten mede bepaald wordt door de 
vraag en toestand van de economie: gedurende tijden van hoge werkeloosheid en recessie neemt 
de immigratie af en in tijden van het aantrekken van de arbeidsmarkt en het ontstaan van tekorten 
neemt de immigratie toe. Het aantrekken van hoogopgeleide migranten blijkt soms gunstige 
(neven)effecten met zich mee te brengen, zoals het scheppen van werkgelegenheid in bijvoorbeeld 
de dienstverlenende sector (kindermeisjes, huishoudelijke hulp).

Het effect op de economie is naar verwachting beperkt maar positief. Er moeten geen wonderen 
verwacht worden van de effecten van een aparte aanbodgestuurde toegang voor hoger opgeleiden 
op de economie als geheel. In de onderzochte landen blijken de impact van immigratie (in het 
algemeen) op de economie positief uit te vallen, maar niet erg groot te zijn. Dit zal zeker ook voor 
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Nederland gelden, gezien de geringe omvang van de stroom van hooggekwalificeerde migranten 
die via een aanbodgestuurd systeem binnen komen. Wel ligt het voor de hand dat naarmate 
migranten op een meer strategische wijze worden aangetrokken en geselecteerd, het positieve 
effect voor de economie groter zal zijn. Dit betekent niet noodzakelijk dat hoe meer het beleid 
aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt, hoe positiever het effect voor de economische 
groei. 

5.31 Zoals de geschiedenis van het Canadese beleid heeft laten zien, kan een te strikte focus 
op het laten aansluiten van aanbodgestuurde arbeidsmigratie op de tekorten op de arbeidsmarkt 
economisch minder gunstige effecten hebben doordat achter de feiten wordt aangelopen. Juist in 
een dynamische kenniseconomie doen zich snelle veranderingen voor op de arbeidsmarkt. Aan de 
andere kant vergt de recentere Human Capital benadering in Canada een lange adem. Gevolg van 
deze benadering is dat migranten geruime tijd onder hun potentiële niveau werken.
Overigens is het economische effect van arbeidsmigratie op verschillende wijzen te 
operationaliseren. Indien het om een beperkte groep gaat, zal het directe effect op de totale 
economie ook beperkt zijn. Maar een ruimhartig beleid van immigratie van hooggekwalificeerden 
kan wel een duidelijke invloed hebben op de ontwikkeling van bedrijven binnen de 
kenniseconomie. 

5.2.3 Uitvoering en kosten

5.32 De haalbaarheid van de aangedragen elementen is getoetst op een drietal gebieden: 
uitvoering en kosten, de juridische haalbaarheid en de inpasbaarheid binnen de Europese context.

5.33 De aangedragen interessante elementen voor het Nederlandse beleid zijn voortgekomen 
uit het onderzoek dat is verricht naar het arbeidsmigratiesysteem in de onderzochte landen. Toch 
kan hieruit niet op voorhand geconcludeerd worden dat de voorgestelde elementen in de praktijk 
uitvoerbaar zijn, want de situatie in Nederland verschilt van die in bijvoorbeeld Canada. Het 
toevoegen van aanbodgestuurde elementen aan het huidige vraaggestuurde beleid heeft de 
nodige consequenties. Navolgend wordt per bouwsteen een globale analyse gegeven van de 
verwachte gevolgen die de betreffende bouwsteen heeft op de uitvoering en de kosten.

5.34 In een vraaggestuurd systeem (zoals Nederland dit nu kent) wordt veel ‘(voor)werk’ uit 
handen genomen door de werkgever die een werknemer wil aantrekken. Het toevoegen van 
bovengenoemde aanbodsgerichte elementen in het beleid zal het proces arbeidsintensiever maken
voor overheid en migrant.

5.35 Het invoeren van een puntensysteem in combinatie met een pre-immigration 
assessment, diploma-erkenning en een koppeling aan behoeften op de arbeidsmarkt maakt 
het proces arbeidsintensiever doordat veel werk gemoeid is met het beoordelen van de aanvragen 
en het meegeleverde bewijsmateriaal en het afnemen van het assessment. 
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5.36 Voor het assessment kan waar mogelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande 
infrastructuur. Hierbij wordt gedacht aan het aansluiten bij de inburgeringstoets die voor migranten 
bij de verschillende ambassades wordt afgenomen. Het pre-immigration assessment zal op een 
hoger niveau moeten worden ingestoken en speciale aandacht besteden aan de beheersing van 
de Engelse taal. Het waarderen van diploma’s kan, zoals eerder aangegeven, worden uitgevoerd 
door verschillende partijen. 

Aanbevolen wordt om de diploma-erkenning te koppelen aan het pre-immigration assessment in 
het betreffende land.

5.37 Voor het invoeren en uitvoeren van het puntensysteem moet de uitvoeringsorganisatie 
enigszins worden aangepast. Aangeraden wordt om de beoordeling van aanvragen te 
concentreren in een apart organisatieonderdeel, zodat inhoudelijke expertise snel wordt 
opgebouwd en het proces zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht teneinde de doorlooptijden 
kort te houden. De beoordeling van de aanvragen blijkt in het Verenigd Koninkrijk een ingewikkeld 
proces. Voor deze beoordeling zijn echter geen academisch geschoolde werknemers nodig. 
Interne opleiding en uitbreiding van het huidige personeel zou daarom afdoende moeten zijn. 
Gekozen kan worden voor een nieuw op te richten Agency, zoals de WPUK in het Verenigd 
Koninkrijk of voor het vervullen van deze taken door het CWI.

5.38 Koppeling van het aanbodgerichte systeem voor hoger opgeleiden aan behoeften 
(tekorten/overschotten) op de arbeidsmarkt maakt het systeem meer flexibel. Te denken valt 
aan het instellen van een adviescommissie in lijn met de Skills Advisory Body in het Verenigd 
Koninkrijk. Op basis van adviezen van dit orgaan kunnen de drempelwaarden van de verschillende 
criteria worden aangepast naar aanleiding van gesignaleerde tekorten/overschotten. De volgende 
soorten instanties komen in aanmerking om in dit adviesorgaan te worden opgenomen: 
werkgeversorganisaties, vakbonden en onafhankelijke deskundigen.

5.39 Tot slot wordt voorgesteld de instroom van afgestudeerde studenten en zelfstandige 
ondernemers en investeerders te stimuleren. Het voorgestelde puntensysteem zal hierin voorzien 
door het vaststellen van de toelatingseisen/indicatoren toegespitst op deze doelgroepen.

5.40 De voorgestelde elementen brengen naar verwachting hogere kosten met zich mee. 
Verwacht wordt dat het voorgestelde gemengde systeem de volgende initiële kosten met zich mee 
brengt: reorganisatiekosten, opleidingskosten, personeelskosten, IT-kosten (monitoring, (online) 
aanvraag en puntenberekening), marketingkosten. De volgende kostensoorten zullen naar 
verwachting structureel hoger liggen dan in het huidige systeem: personeelskosten en IT-kosten. 
Naar verwachting zullen de initiële kosten derhalve zwaarder wegen dan de structurele kosten. 
Uit de onderzochte landen blijkt dat de kosten die het (aanbodgerichte) arbeidsmigratiesysteem 
met zich mee brengt rechtstreeks in de tariefstelling worden verhaald op de arbeidsmigrant.
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5.41 Aangezien de economische draagkracht van hoogopgeleide arbeidsmigranten vaak groot 
is, is dit goed mogelijk. Het is derhalve mogelijk het systeem kostenneutraal uit te voeren. 
Randvoorwaarde hiervoor is dat een gedegen kostprijsmodel wordt opgesteld en jaarlijks de 
koppeling tussen begrote en gerealiseerde kostendekking wordt berekend, zodat de tarieven 
hierop kunnen worden aangepast.

5.42 De overige voorgestelde elementen zijn vooral beleidsmatig van aard. Deze elementen 
vereisen verandering/aanpassing van huidig beleid en wet- en regelgeving. Het effect van de 
voorgestelde beleidsaanpassingen op de kosten van de uitvoering zijn echter naar verwachting niet 
hoog. Het vergroten van de rechten van gezinsleden, minder nadruk op tijdelijkheid en het 
beperken van het risico op beroep hebben echter wel invloed op de uitgaven van de ‘BV 
Nederland’ aan arbeidsmigranten. Deze macro-economische kosten dienen op voorhand door 
bijvoorbeeld het CPB in beeld te worden gebracht en vergeleken met de verwachte 
meeropbrengsten.

5.43 De toets van een arbeidsmigrant die via het puntensysteem Nederland is binnengekomen 
op een baan bij verlenging geeft een waarborg dat niet-succesvolle migranten terugkeren naar 
het land van herkomst. Deze toets dient te worden uitgevoerd door de uitvoerende organisatie die 
tevens is belast met de beoordeling van de aanvragen. De toets zal naar alle waarschijnlijkheid 
extra werk met zich meebrengen. De hiermee gemoeide kosten dienen echter integraal in de 
tariefstelling te worden meegenomen, teneinde de kostendekkendheid van het systeem te 
waarborgen.

5.2.4 Praktische en (juridische) implicaties 

5.44 Instroom koppelen aan behoeften op de arbeidsmarkt is juridisch mogelijk. Vanuit de Wet 
arbeid vreemdelingen is deze werkwijze al bekend: voor bepaalde functies en functies boven een 
bepaald salaris wordt niet getoetst aan het prioriteitgenietende aanbod. De functies waarvoor een 
aanvraag om een tewerkstellingsvergunning achterwege wordt gelaten worden eens per drie 
maanden door middel van een wijziging beleidsregel CWI gepubliceerd in de Staatscourant.
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5.45 Het huidige kennismigrantenbeleid wordt voor een zeer groot deel gebruikt door 
buitenlandse werkgevers die hun eigen werknemers ten behoeve van een opdracht uitzenden naar 
Nederland. Ter illustratie twee voorbeelden uit de praktijk: (1). In de ICT sector schakelen 
Nederlandse bedrijven vaak buitenlandse bedrijven in. Om bijvoorbeeld een computerprogramma 
te kunnen ontwikkelen voor een Nederlands bedrijf, wordt de situatie bij de Nederlandse 
opdrachtgever bestudeerd, vervolgens wordt het programma in India gebouwd en in Nederland 
geïmplementeerd. Deze werknemers hebben niet de intentie zich aan Nederland te verbinden. 
Voor hen geldt op dit moment het salariscriterium als toelatingseis. Door aan de vraagzijde extra 
criteria toe voegen zou de immigratie van deze groep werknemers, die in principe tijdelijk hun werk 
verrichten in Nederland (formeel vanuit de eigen werkgever) kunnen worden belemmerd. 
Voorbeeld (2): Een buitenlandse opdrachtgever, geeft een Nederlands bedrijf opdracht voor de 
bouw van een chemische fabriek in Koeweit. De opdrachtgever geeft de opdracht maar houdt zelf 
toezicht op de uitvoering van de opdracht, door de eigen medewerkers naar Nederland te sturen. 
Ook hier zou bij een eventuele beleidswijziging moeten worden voorkomen dat de immigratie van 
deze groep toezichthouders/medewerkers enige belemmering ondervindt. Het huidige
immigratiebeleid heeft met deze groep in de praktijk niet te maken. De Wet arbeid vreemdelingen 
kent sinds 2005 een kleine tegemoetkoming voor deze groep, maar gaat uit van een Nederlandse 
werkgever. Deze groep mensen komt echter nimmer in dienst van een Nederlandse werkgever. 
Belangrijk is nogmaals om goed in de gaten te houden dat deze groep juridisch niet belemmerd 
gaat worden door eventuele nieuwe aanpassingen in het beleid. 

5.46 Studenten kunnen in zeer beperkte mate een beroep doen op het kennismigrantenbeleid. 
Een student die in Nederland afstudeert kan het verblijfsrecht met drie maanden verlengen om een 
functie als kennismigrant te vinden. Als deze functie is gevonden moet de werkgever toegelaten 
worden tot de kennismigrantenmodule. Vervolgens zal de student een aanvraag voor een nieuwe 
verblijfsvergunning indienen waarin het verblijfsdoel wordt gewijzigd naar dat van kennismigrant. 
Deze wijziging valt onder de reguliere aanvraagsystematiek waardoor het zes tot negen maanden 
duurt voordat de juiste vergunning is verleend en de student ook mag werken. De werkgever sluit 
een arbeidsovereenkomst, maar mag gedurende de hele procedure de werknemer niet laten 
werken.

5.47 Een buitenlandse student is vaak al afgestudeerd in het buitenland en volgt hier een 
kopstudie. De leeftijd ligt daardoor net iets hoger dan bij de Nederlandse studiegenoten. Een 
afgestudeerde student die de leeftijd van 30 jaar heeft gepasseerd kan alleen als kennismigrant in 
Nederland aan de slag gaan wanneer het hoge brutojaarsalaris van € 45.495,-. wordt verdiend. 
Onder de 30 jaar ligt deze grens op € 33.363,-. Voor werkgevers liggen beide grenzen te hoog voor 
startende werknemers waardoor ook om deze reden in de praktijk weinig gebruik wordt gemaakt 
van de regeling en er dus 'kapitaalvernietiging' plaatsvindt. Deze groep kan zich door middel van 
het puntensysteem beter kunnen gaan profileren op de arbeidsmarkt.
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5.48 Ten behoeve van het vraaggestuurde systeem kan het invoeren van een pre-immigration 
assessment in de praktijk de nodige vertraging opleveren (voor migranten die nu wel via de 
kennismigrantenregeling binnen komen). Het voordeel van het huidige kennismigrantenbeleid is 
dat een toekenning binnen 14 dagen kan worden verkregen. Bij de vraagzijde heeft de werkgever 
al geselecteerd en staat de werkgever al garant voor de werknemer. Bij het meer aanbodgestuurd 
systeem zal het invoeren van de Nederlandse taaltoets juridische implicaties kunnen opleveren. De 
inburgeringscursus is momenteel niet vereist voor kennis- en arbeidsmigranten vanwege het 
tijdelijke verblijfsdoel. 

5.49 Bij de toepassing van het aanbodgestuurde systeem kan toepassing worden gevonden in 
de regeling voor ingezetenen van de EU, waarbij inwoners van de EU gedurende een tijdvak van 
zes maanden werk mogen zoeken in een ander EU-land. Het verblijfsrecht gaat verloren als de 
werkzoekende ten laste komt van de Staat of van een ander openbaar lichaam. Vw 2000, art.12-2 
jo Vreemdelingenbesluit 3.3. eerste lid aanhef en onder d. VC B10/2.7.

5.50 De vergrote risico's van het ten laste komen van de Nederlandse sociale zekerheid is 
minimaal. De werknemer die ontslagen wordt heeft wettelijk gezien drie maanden de tijd om een 
andere werkgever te vinden. Gedurende deze drie maanden heeft hij recht op een 
werkeloosheidsuitkering die uitsluitend is opgebouwd over de korte termijn waarop hij in Nederland 
premies heeft afgedragen. Dit wordt niet aangevuld want daarmee wordt een beroep op de Staat 
gedaan. Zodra de werknemer ten laste komt van de Staat vervalt het verblijfsrecht. De werknemer 
die zelf zijn ontslag neemt verliest ogenblikkelijk zijn verblijfsrecht.

5.51 Voor wat betreft het behoud van migranten, kan worden aangesloten bij de EU regeling. 
Een werknemer die een functie zoekt krijgt een verblijfsrecht van zes maanden hetgeen, als hij als 
kansrijk wordt beschouwd, telkens wordt verlengd voor de duur van drie maanden. Niet alleen bij 
de kennismigrantenregeling eindigt het verblijf als de functie wegvalt, ook binnen het reguliere 
vreemdelingenrecht is de vergunning arbeid in loondienst gekoppeld aan de verleende 
tewerkstellingsvergunning.

5.52 De mogelijkheid van sponsorships, is niet geheel nieuw maar wordt al toegepast in de 
huidige regelgeving. De werkgever staat garant voor de werknemer en moet bij vertrek van de 
werknemer, dit rapporteren aan de IND. Ook veranderde omstandigheden worden doorgegeven.
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5.53 De ACVZ heeft in haar advies bij de invoering van de kennismigrantenregeling 
aangegeven dat zowel de arbeidsinspectie als de belastingdienst een belangrijke rol spelen bij de 
uitvoering van dit beleid. Mocht een salaris niet worden betaald dan wordt de werkgever illegale 
tewerkstelling verweten. Dit levert een bestuurlijke boete op en kan als economisch delict worden 
beschouwd. De werknemer verliest zijn verblijfsrecht. Fraude voorkomen is juridisch lastiger. De 
werkgever heeft bij de toelating tot de kennismigrantenprocedure aan moeten tonen bonafide te 
zijn. Op grond van die gegevens en het onderzoek naar de werknemer zelf, reist de migrant naar 
Nederland. Kansen om fraude aan te pakken liggen m.n. vanaf het moment dat de migrant op de 
loonlijst staat. Omdat bij het puntensysteem/aanbodsysteem, niet meer vanzelfsprekend de 
werkgever verantwoordelijk is, is het belangrijk om bij de beleidswijziging de selectie aan de poort 
goed te regelen. 

5.2.5 Europese wetgeving

5.54 In Europa wordt veel belang gehecht aan harmonisatie van het immigratie- en asielbeleid 
sinds het verdrag van Amsterdam (1997) en de Europese Raad van Tampere (1999). De Europese 
Commissie heeft in meerdere mededelingen en conceptrichtlijnen nadere invulling gegeven aan de 
verschillende deelterreinen van het immigratie- en asielbeleid in Europa.

5.55 Het onderwerp van economische migratie heeft op Europees niveau de aandacht in het 
kader van de uitvoering van de strategie van Lissabon en van het Haags Programma 2006-2009 
(EC, COM(2005) 184 definitief). 

Op 11 januari 2005 presenteerde de Europese Commissie het groenboek ‘Over het beheer van de 
economische migratie: een EU-aanpak’ (EC, COM(2004) 811 definitief). De Commissie wilde met 
dit Groenboek het debat initiëren over een gezamenlijke Europese beleid ten aanzien van 
economische migratie van buiten de EU. In haar reactie op het Groenboek stelde het Nederlands 
kabinet dat het in beginsel positief staat tegenover een gemeenschappelijke benadering op het 
gebied van arbeidsmigratie. Wel zou bij de ontwikkeling van gemeenschappelijke kaders in EU-
verband het accent moeten liggen op hoogopgeleide migranten, terwijl beleid voor laaggeschoolde 
migranten een nationale aangelegenheid dient te blijven.
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5.56 Op basis van deze consultatieronde kwam de Commissie op 21 december 2005 met het 
Beleidsplan legale migratie (COM (2005) 669 def). De openbare raadpleging heeft volgens de 
Commissie duidelijk gemaakt dat er behoefte bestaat aan gemeenschappelijke EU-regels op dit 
gebied. In het Beleidsplan legale migratie presenteert de Commissie initiatieven voor de periode 
2006-09 op het gebied van arbeidsmigratie. Zo is een algemene kaderrichtlijn voorzien die een 
gemeenschappelijk rechtenkader biedt voor alle onderdanen van derde landen die legaal werken 
en al toegelaten zijn tot een lidstaat. Verder worden vier specifieke richtlijnen voorgesteld. Het 
uiteindelijke doel van het beleid moet zijn de EU aantrekkelijker te maken voor hooggeschoolde 
migranten.

5.57 Eerder als werkte de Commissie aan de ontwikkeling van een Europees kader voor 
bepaalde categorieën arbeidsmigranten. In 2001 stelde zij een richtlijn voor inzake ‘voorwaarden 
betreffende toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op arbeid in 
loondienst en economische activiteiten’. Deze richtlijn geeft gemeenschappelijke criteria voor de 
toelating van arbeidsmigranten. Een belangrijk instrument daarvoor is, aldus de richtlijn, de 
opstelling van eensluidende criteria voor arbeidsmarktonderzoek op basis waarvan een 
werkvergunning wordt verleend (Raad van de Europese Unie: Groenboek over het beheer van de 
economische migratie: een EU-aanpak, Brussel, 11 januari 2005). De richtlijn is evenwel (nog) niet 
aangenomen. Dit illustreert dat de drang tot harmonisering van het arbeidmigratiebeleid in Europa 
niet zeer groot is (ACVZ, 2004a 26-27). Een ander belangrijk, concreet initiatief is het voorstel van 
de Commissie in 2004 tot een voorstel tot vergemakkelijking van toelating van derdelanders tot de 
Europese Gemeenschap met het oog op wetenschappelijk onderzoek. 

5.58 In de regel wordt door lidstaten, voordat een arbeidsmigrant uit een derde land wordt 
toegelaten, vereist dat bewijs wordt geleverd dat de vacature niet kan worden vervuld vanuit de 
binnenlandse arbeidsmarkt. Dit onderzoek naar de economische behoeften wordt het beginsel van 
‘communautaire preferentie’ genoemd. Binnen veel lidstaten wordt echter een uitzondering op dit 
beginsel gemaakt voor bepaalde soorten economische migranten (binnen de vennootschap 
overgeplaatst kernpersoneel, internationaal bekende uitvoerend kunstenaars enzovoorts). 
Bovenstaande wijze van toetsing veronderstelt een vraaggestuurd arbeidsmigratiesysteem.

5.59 Lidstaten kunnen echter van mening zijn dat in een aanbodgestuurd 
arbeidsmigratiesysteem, bij een bepaald inkomensniveau of een bepaald vaardigheden / 
kennisniveau aan het onderzoek naar economische behoeften is voldaan. Het is ook mogelijk dat 
door een lidstaat wordt aangegeven dat voor bepaalde sectoren of regio’s niet het bewijs hoeft te 
worden geleverd dat er een tekort heerst aan arbeidskrachten. In een dergelijk geval wordt 
bijvoorbeeld gewerkt met green cards (Raad van de Europese Unie: Groenboek over het beheer 
van de economische migratie: een EU-aanpak, Brussel, 17 januari 2005).
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5.60 Samenvattend kan worden gesteld dat, hoewel harmonisatie op het gebied van immigratie-
en asielbeleid binnen Europa is doorgevoerd, regelgeving op het gebied van arbeidsmigratie 
momenteel veel ruimte laat voor beleidsvrijheid van individuele lidstaten. De keuze voor een vraag-
of aanbodgestuurd systeem wordt binnen de regelgeving / het beleidskader van Europa niet 
beperkt.
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A Onderzoeksopzet en verantwoording

A.01 De methode die ten grondslag ligt aan dit onderzoek wordt hieronder schematisch 
weergegeven. In eerste instantie wordt het beleid in het te onderzoeken land en de historische 
context onderzocht. Daarna is goed gekeken naar de verschillende soorten arbeidsmigranten en 
hun specifieke kenmerken die het systeem al dan niet aantrekt. Vervolgens is gekeken naar het 
succes van de arbeidsmigrant, de invloed op economische situatie in het land en de welvaart. 
Bovengenoemde onderdelen van het onderzoek leverden de input op voor de synthesefase van 
het onderzoek waarin de belangrijkste conclusies voor de Nederlandse situatie zijn getrokken.

Beleid/
Historische 

context

Personen:
-Opleiding
-Ervaring

-Taalkennis

NederlandVerenigd Koninkrijk

AustraliëCanada

Synthese

Effecten (+/-)
-kennis

-economie
-welvaart

Beleid/
Historische 

context

Personen:
-Opleiding
-Ervaring

-Taalkennis

NederlandVerenigd Koninkrijk

AustraliëCanada

Synthese

Effecten (+/-)
-kennis

-economie
-welvaart

Personen:
-Opleiding
-Ervaring

-Taalkennis

NederlandVerenigd Koninkrijk

AustraliëCanada

Synthese

Effecten (+/-)
-kennis

-economie
-welvaart

A.02 Het plan van aanpak is hieronder schematisch weergegeven en wordt navolgend nader 
toegelicht.
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Factfindingfase

Stap 1: Kick-offbijeenkomst

A.03 Voor de start van het onderzoek is een kick-offbijeenkomst georganiseerd met de 
opdrachtgever, de begeleidingscommissie van het onderzoek en het PwC-onderzoeksteam. De 
bijeenkomst is gebruikt om de doelstellingen van het onderzoek, de beoogde resultaten, de 
rapportage en de planning in detail met elkaar vast te stellen. 

Stap 2: Uitvoerige factfinding

A.04 Het onderzoek is voortgezet met een uitvoerig fact-basedonderzoek op het relevante 
beleidsterrein en de verschillende systemen. Voor dit onderzoek zijn tal van documenten 
onderzocht (zie literatuurlijst). 

Stap 3: Ontwikkelen concept landenrapportages

A.05 De uitkomsten van het literatuuronderzoek zijn per land weergegeven in 
landenrapportages. Deze rapportages bestaan uit een uitsplitsing van de onderzoeksvragen in 
meerdere deelvragen en beantwoording van deze deelvragen aan de hand van letterlijke citaten uit 
de onderzochte literatuur met bronverwijzing. 

Verdiepingsfase

Verdieping onderzoek

A.06 Per e-mail en telefoon is contact gelegd met experts en betrokken instanties in de 
verschillende landen teneinde ‘witte vlekken’ aan te vullen en de aanwezige informatie verder te 
verdiepen.

Landenrapportages en tussentijdse rapportage

A.07 De verdiepte landenrapportages hebben gediend als input voor het tussentijdse rapport. In 
dit rapport (in powerpoint) zijn de resultaten per land weergegeven en besproken in de 
begeleidingsgroep. Tijdens deze bijeenkomst is tevens nagedacht over de vorm en inhoud van het 
eindrapport en de op te stellen migrantenprofielen. 

Praktijktoetsfase

A.08 Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke 
uitvoeringspraktijk om daarmee de onderzoeksresultaten aan de praktijk te kunnen toetsen (nadruk 
op concrete zaken, bijvoorbeeld opleidingseisen puntentoekenners). 
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A.09 In aanvulling op de landenonderzoeken is een bezoek aan relevante instanties in het 
Verenigd Koninkrijk georganiseerd, hierbij zijn twee EZ-medewerkers meegegaan. 

A.10 Tijdens het bezoek zijn gesprekken gevoerd met de volgende organisaties:

 Institute of Public Policy Research (IPPR), Macha Farrant, van het Migration, Citizenship and 
Equalities team.

 Professor John Salt, Department of Geography, University College London.

 HM Treasury, Head office Asylum & Immigration: Clare Lombardelli, Head of Asylum & 
Immigration. 

 Home Office: James Quinault (head policy) and Patrick Collier (programme director 
Immigration research and statistics).

 TUC / Trade Union Congress, European Union and International Relations Department: Sean 
Bamford, Policy Officer.

 CBI, the Confederation of British Industry: Tom Moran, Senior Policy Adviser Skills, Pensions 
& Employment Group; CBI Human Resources Directorate.

 Migration Watch UK: Andrew Green, Chairman.

A.11 De resultaten van het bezoek zijn vastgelegd in een verslag dat heeft gediend als input 
van de beschrijving van het arbeidsmigratiesysteem in het Verenigd Koninkrijk en als inspiratie 
voor mogelijke bouwstenen in het arbeidsmigratiebeleid van Nederland.

Rapportagefase

A.12 De resultaten van het literatuuronderzoek, de aanvullende gesprekken en opgevraagde 
informatie en het bezoek aan het Verenigd Koninkrijk zijn geanalyseerd. Op basis van de analyse 
is een vergelijking gemaakt tussen de verschillende landen (arbeidsmigratiesysteem, kenmerken 
migranten, succes arbeidsmigranten en succes economie). Op basis van de vergelijking zijn 
bouwstenen opgesteld voor het arbeidsmigratiebeleid in Nederland en zijn deze getoetst op 
haalbaarheid.

A.13 De analyse met conclusies en aanbevelingen is verwoord in een conceptrapportage dat 
nog verwerking van feedback van de begeleidingsgroep is omgezet in een definitief rapport.
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B Afkortingenlijst

ABS Australian Bureau of Statistics
ACVZ Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
AIOS Arts in Opleiding tot Specialist
BaMa Bachelor/Master
CBI Confederation of British Industry
CEET Centre for the Economics of Education and Training
CIC Citizenship and Immigration Canada
CINOP Centrum voor Innovatie van Opleidingen
CV Curriculum Vitae
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
DEWR Department of Employment and Workplace
DIMA Department of Immigration and Multicultural Affairs
DIMIA Department of Immigration Multicultural and Indigenous Affairs
EEA European Economic Area
EER Europese Economische Ruimte
EEU Europese Economische Unie
EMN European Migration Network
ENS Employment Nomination Scheme 
EU Europese Unie
EVC Erkenning Verworven Competenties
EZ Economische Zaken
GATS General Agreement on Trade in Services
GSM General Skilled Migration
HBO Hoger beroepsonderwijs
HRSDC Human Recourses and Skills Development Canada
HSMP High Skilled Migrant Program
HWWA Hamburgische Welt Wirschafts Archiv
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
IND Immigratie- en Naturalisatie Dienst
IPPR Institute of Public Policy Research
IT Informatietechnologie
KUN Katholieke Universiteit Nijmegen
LSIC Longitudinal Survey of Immigrants to Canada
LSIA Longitudinal Survey van Immigranten in Australië
MARA Migration Agents Registration Authority
MBA Master Business Administration 
MBO Middelbaarberoepsonderwijs
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MESC Main English Speaking Countries
MKB Midden- en kleinbedrijf
MODL Migration Occupation in Demand List
MOE Midden en Oost-Europese
Mvv machtiging tot voorlopig verblijf
NAFTA North American Free Trade Agreement
NESC Not English Speaking Countries
NUFFIC Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education
NL Nederland
NOC National Occupation Classification
NOCL National Occupational Classification List
OECD zie OESO
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
O&O Onderwijs & Opleidingen
PEMINT The Political Economy of Migration in an Integrating Europe
Phd Doctor of Philosophy
PR Public Relations
PwC PricewaterhouseCoopers
RBC Regional Certifying Bodies
RSMS Regional Sponsored Migration Scheme
SAB Skills Advisory Board
SAWS Seasonal Agricultural Workers Scheme
SBS Sector Based Scheme 
SIR Skilled Independent Regional 
SOL Skilled Occupation List
STIN State Territory Nominated Independent
TOIO Technologisch Ontwerper in Opleiding
TUC Trade Union Congress
TWV tewerkstellingsvergunning
UK United Kingdom
USA United States of America
UvA Universiteit van Amsterdam
VK Verenigd Koninkrijk
VS Verenigde Staten
Wav Wet Arbeid Vreemdelingen
WO Wetenschappelijk onderwijs
WPUK Work Permits United Kingdom
WRS Worker Registration Scheme
WW Werkeloosheidswet
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C Bronnen arbeidsmigratiesystemen in onderzochte landen

C.01 De volgende bronnen zijn onderzocht voor het beschrijven van het arbeidsmigratiesysteem 
in Nederland, Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk
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D Uitgebreide informatie arbeidsmigratiesysteem Nederland

D.01 Het Nederlandse beleid van arbeidsmigratie wordt geregeld op basis van de Wet Arbeid 
Vreemdelingen (hierna: Wav). Nederlandse werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden en 
op tijdelijke basis personeel werven van buiten de EU en EER (Europese Economische Ruimte). 
Een werkgever die zijn vacatures niet kan opvullen met personeel vanuit landen van de EU en 
EER, kan een tewerkstellingsvergunning (Twv) voor personeel van buiten de EER aanvragen. 

D.02 Het uitgangspunt van het Nederlandse systeem van arbeidsmigratie is, dat deze migratie 
tijdelijk van aard is (ACVZ, 2003: 39). Wel zijn er mogelijkheden voor arbeidsmigranten om een 
tijdelijke verblijfsvergunning na vijf jaar verblijf om te zetten in een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd. 

D.03 Het Nederlandse arbeidsmigratiebeleid wil zich, vanwege het belang hiervan en de 
dreigende tekorten hieraan, in toenemende mate richten op hoogopgeleiden en vaklieden.

Procedure en betrokken instanties

D.04 Een arbeidsimmigrant dient over een visum of machtiging tot voorlopig verblijf (hierna: 
mvv) te beschikken om naar Nederland te komen. De werkgever moet beschikken over een 
tewerkstellingsvergunning. De voorwaarden voor de afgifte van deze vergunning zijn vastgelegd in 
de Wav. Een aanvraag voor een Tewerkstellingsvergunning wordt beoordeeld door het CWI. Het 
CWI gaat na of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om personeel te zoeken onder het 
prioriteitgenietende aanbod (Nederlanders, EER-onderdanen en legaal in Nederland verblijvende 
vreemdelingen). 

D.05 De Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die is ondergebracht bij de IND, 
is belast met het beoordelen van aanvragen tot het verlenen van een mvv. De verplichting voor een 
arbeidsmigrant om te beschikken over een visum of mvv, is afhankelijk van het land van herkomst 
en de duur van het verblijf (bron: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie 
(VI) voor het jaar 2004, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29200 VI, nr. 164).

D.06 De erkenning van het feit dat vaak van te voren eigenlijk al bekend is dat in bepaalde 
sectoren geen reëel arbeidsaanbod is binnen Nederland, is de reden dat in de loop van de tijd veel 
uitzonderingen in de WAV zijn opgenomen. Uitzonderingen die inhouden dat voor bepaalde 
categorieën werknemers géén tewerkstellingsvergunning meer nodig is. Zo is er een uitzondering 
voor bijvoorbeeld de ICT-specialist, voor medische specialismen en voor hoger opgeleid technisch 
personeel in sectoren met een aantoonbaar tekort. 
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D.07 Een zeer belangrijke uitzondering in de WAV is tenslotte de uitzondering voor 
kennismigranten. In de wandelgangen de kennismigrantenregeling geheten. In Nederland is,
vanwege het belang van hoogopgeleiden voor de kenniseconomie en de dreigende tekorten aan 
hoogopgeleiden, speciaal beleid ontwikkelt voor deze groep arbeidsmigranten.

D.08 Het beleid voor kennismigranten (ingegaan per 1 oktober 2004) wijkt af van het reguliere
arbeidsmigratiebeleid doordat werkgevers niet verplicht zijn een tewerkstellingsvergunning aan te 
vragen, een verkorte mvv-procedure kan worden doorlopen en een apart legestarief is vastgesteld. 
Het beleid voor kennismigranten is, evenals het overige arbeidmigratiebeleid in Nederland, 
vraaggestuurd.

D.09 Voor de toelating van kennismigranten is gekozen voor een salariscriterium: een bruto 
jaarinkomen van € 45.495 (1,5 x modaal inkomen). Voor postdoctorale en universitaire docenten 
onder de 30 jaar en promovendi is een lager salariscriterium vastgesteld van € 33.363. Er geldt 
geen opleidingscriterium voor de categorie van kennismigranten.

Doorlooptijden en kosten 

D.10 Voor de afgifte van een visum geldt een vastgestelde termijn van 8 weken. De redelijke 
beslistermijn op een mvv-aanvraag bedraagt drie maanden. Aanvragen voor 
tewerkstellingsvergunningen worden ingediend door werkgevers bij de CWI. De wettelijke 
beslistermijn is hier vijf weken. Deze termijn wordt in driekwart van de gevallen behaald17.

D.11 De doorlooptijden in geval van kennismigranten zijn, zoals eerder vermeld, korter doordat 
een verkorte mvv-procedure wordt doorlopen en geen tewerkstellingsvergunning door de 
werkgever hoeft worden aangevraagd. De beslistermijn op een aanvraag voor de 
kennismigrantenregeling is twee weken (www.dialogistiek.nl/ind/buttons/kennismigrantprocedure).

D.12 De procedure voor kennismigranten is zo ingericht dat hiermee relatief lage 
behandelkosten zijn gemoeid. Er geldt voor deze migranten dan ook een lager legestarief. Een 
kennismigrant betaalt voor de mvv en verblijfsvergunning samen € 438 (legestarief 2006). Ter 
vergelijking: een reguliere migrant betaalt voor deze documenten € 621. Het streven is om de 
procedure kostendekkend uit te voeren. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de 
leges zijn betaald. Als de leges zijn betaald, maar uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de 
arbeidsmigrant niet in aanmerking komt voor de gevraagde mvv of verblijfsvergunning, worden de 
leges niet terugbetaald.

17 Genoemde termijnen zijn ontleend aan de vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het 
jaar 2004 en kunnen wellicht verouderd zijn.



Uitgebreide informatie arbeidsmigratiesysteem Nederland 113

Rechten arbeidsmigranten

D.13 In Nederland hebben alle arbeidsmigranten met een tijdelijk of een (op termijn) 
permanente verblijfsstatus recht op gezinshereniging. Gezinsleden kunnen werk zoeken op de 
arbeidsmarkt. Hiervoor is een tewerkstellingsvergunning noodzakelijk. 

D.14 Kennismigranten vallen in eerste instantie niet onder de inburgeringsplicht. Reden hiervan 
is dat de nieuwe wet (en ook de huidige Wet Inburgering Nieuwkomers) niet van toepassing is op 
personen die naar Nederland komen voor een tijdelijk doel.

D.15 Buitenlandse werknemers hebben in principe dezelfde rechten op sociale zekerheid als 
nationale werknemers. Een migrant kan een aanvraag tot een vergunning voor onbepaalde tijd 
indienen (op basis van de Vreemdelingenwet) als hij/zij vijf achtereenvolgende jaren rechtmatig 
verbleven heeft in Nederland. Eén van de voorwaarden is echter wel dat de migrant over 
voldoende middelen van bestaan beschikt.

Actuele/toekomstige ontwikkelingen in het arbeidsmigratiesysteem

D.16 In de motie Bakker van november 2005 (30 300 XIII, nr. 30) zijn knelpunten aangegeven 
die zijn blijven bestaan ondanks het inwerking treden van de Kennismigrantenregeling. Voor een 
aantal geconstateerde knelpunten (problemen met het verlenen van een verblijfsvergunning voor 
nagekomen gezinsleden van een kennismigrant uit één van de vroegere zogenaamde 
probleemlanden, problemen van de zogenaamde ‘gedetacheerden’, toelatingsbeleid voor 
podiumkunstenaars) is al een oplossing gevonden. In de aangenomen motie wordt een drietal 
verdere problemen aangestipt:
 De toegang van arbeidsmigranten die geen werknemers zijn van een Nederlands bedrijf.

 De toegang van studenten, docenten en wetenschappelijk onderzoekers.

 De positie van starters en nieuw in Nederland gevestigde bedrijven in de 
kennismigrantenregeling.

D.17 Als oplossing voor de aangevoerde knelpunten worden in de kabinetsreactie op de motie 
Bakker de volgende aanvullende beleidsmaatregelen vastgesteld (Reactie op de Motie Bakker (30 
300 XIII, nr. 30), 31 maar 2006):
 Actie 1: De CWI krijgt mogelijkheid om af te zien van de verplichte 5 weken vacaturemelding 

indien duidelijk is dat de vacaturemelding in de praktijk geen enkele zin heeft. Ingangsdatum: 
1 september 2006.

 Actie 2: Versnelling van de tewerkstellingsvergunningprocedure. De CWI streeft ernaar de 
feitelijke beslistermijn voor aanvragen om tewerkstellingsvergunningen die niet aan de 
arbeidsmarkt worden getoetst te verkorten van drie naar twee weken. Ingangsdatum: 1 
september 2006.
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 Actie 3: Implementatie Europese richtlijnen. Bij de implementatie van twee richtlijnen voor 
studenten respectievelijk wetenschappelijk onderzoekers zal een korte en eenvoudige 
toelatingsprocedure het uitgangspunt zijn. Ingangsdatum: Voor de implementatie van 
richtlijnen is een implementatieperiode gegund. Voor beide richtlijnen loopt deze periode tot 
in 2007.

 Actie 4: TOIOs (Technologisch Ontwerper In Opleiding) en AIOS (Arts In Opleiding tot 
Specialist) worden onder de kennismigrantenregeling gebracht. Ingangsdatum: 1 oktober 
2006.

 Actie 5: Stagelopen voor buitenlandse studenten eenvoudiger. Er is voortaan geen 
tewerkstellingsvergunning meer nodig als buitenlandse student die in Nederland studeert 
stage wil lopen in het kader van die studie. Ingangsdatum: 1 oktober 2006.

 Actie 6: In Nederland startende bedrijven kunnen gebruik maken van 
kennismigrantenregeling. Het kabinet zal de groep startende bedrijven die door de IND als 
bekend worden verondersteld uitbreiden met een drietal groepen bedrijven die reeds wel 
bekend zijn bij de Nederlandse overheid. Ingangsdatum: Per direct.

D.18 In de notitie ‘Kiezen voor Groei’ (Tweede Kamer 2003 – 2004, 29696, nr. 1) kondigt het 
kabinet tevens aan nieuw beleid te formuleren ten aanzien van de toelating van zelfstandige 
ondernemers van buiten de Europese Unie. Vreemdelingen die naar Nederland komen om zich als 
zelfstandige te vestigen, vallen namelijk buiten de scope van de kennismigrantenregeling. Omdat 
zij geen werkgever hebben, is een vraaggestuurd beleid niet mogelijk.

D.19 Momenteel kent Nederland een restrictief beleid ten aanzien van zelfstandige 
ondernemers van buiten de EU. Wanneer zij zich in Nederland willen vestigen, worden zij op een 
aantal criteria getoetst:
 Is de ondernemer jonger dan 60 jaar?

 Wordt met de bedrijfsactiviteiten als zodanig een Nederlands economisch belang gediend?

 Kan een Nederlander of een vreemdeling met een geldige verblijfstitel de beoogde functie 
vervullen?

 Kan de vreemdeling door middel van het uitoefenen van zijn activiteiten voorzien in 
voldoende middelen van bestaan?

D.20 Wanneer aan de criteria wordt voldaan kan de arbeidsmigrant via de reguliere 
toelatingsprocedure Nederland binnenkomen. Het huidige beleid ten aanzien van zelfstandigen 
kent echter twee knelpunten:

 De toets of een Nederlander of een vreemdeling met een geldige verblijfstitel de beoogde 
functie kan vervullen is onwenselijk gezien het feit dat een kennismigrant als zelfstandige een 
positieve bijdrage kan leveren aan de kenniseconomie en de toets is niet relevant: het gaat 
hier namelijk niet om een functie voor de vervulling waarvan kan worden gekeken naar 
werkloze arbeiders binnen de EER/EU.
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 Er bestaat geen concrete, toetsbare omschrijving van het begrip ‘duidelijk innovatieve 
waarde’ bij de beoordeling of een bedrijfsactiviteit een Nederlands economisch belang dient. 

D.21 Teneinde deze knelpunten op te heffen is een puntensysteem geïntroduceerd voor deze 
bijzondere groep arbeidsmigranten. Een dergelijk systeem maakt aan de ene kant snelle en 
ondubbelzinnige beoordeling van aanvragen door de uitvoerende organisatie mogelijk. Aan de 
andere kant is het voor potentiële immigranten eenvoudig om vast te stellen of ze als zelfstandige 
in aanmerking kunnen komen voor een Nederlandse verblijfsvergunning. 

D.22 In een dergelijk puntensysteem zou een aantal basiseisen worden gesteld (zoals het 
belang dat de ondernemer heeft in de onderneming, zelfvoorziening, et cetera) en vervolgens 
punten worden verleend op een aantal criteria op het gebied van persoonlijke kenmerken, het 
ondernemingsplan en de toegevoegde waarde voor Nederland. Een dergelijk puntensysteem zou 
dan sterke gelijkenis vertonen met de puntenwaardering voor het HSMP programma in het 
Verenigd Koninkrijk18.

Aantallen en kenmerken arbeidsmigranten

D.23 In Nederland steeg het aantal arbeidsmigranten aan het einde van de jaren negentig. De 
laatste jaren bestaat circa 21% van de immigratie uit arbeidsmigranten. 

D.24 In 2002 werden 34.558 tewerkstellingsvergunningen verstrekt. Dit is bijna 4.000 meer dan 
in 2001. De stijging van het aantal tewerkstellingsvergunningen is te verklaren uit het project dat in 
2002 van start ging in de land- en tuinbouw, in het kader waarvan ongeveer 6.000 voornamelijk 
Polen seizoenswerk verrichtten in Nederland. 

D.25 In 2005 zijn ruim 55.000 (55.112) aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen ingediend.
Het aantal geweigerde vergunningen is 6.422. Het aantal verleende vergunningen is dus 46.382 en 
kent als zwaartepunten de land- en tuinbouw (55,1%) en de financiële en zakelijke dienstverlening 
(14,8%). Bovenop deze ruim 46.000 arbeidsmigranten komen dus nog de migranten die als gevolg 
van het zijn van een uitzondering in de WAV géén tewerkstellingsvergunning nodig hebben. 
Hoeveel dit er zijn is onbekend. Jaarlijks komen dus ruim 50.000 arbeidsmigranten NL binnen.

18 Informatie ontleent aan de nota ‘Wijziging toelatingscriteria migranten als zelfstandig ondernemer’. 
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D.26 In de tewerkstellingsvergunningcijfers komen werknemers uit de Europese Economische 
Ruimte (EER), die de grootste groep van (al dan niet tijdelijke) arbeidsmigranten uitmaken, niet 
voor. Burgers uit de EER hebben recht op vrij verkeer en behoeven geen 
tewerkstellingsvergunning. Navolgende tabellen geven meer uitgebreide statistische informatie (tot 
2002, meer actuele informatie is momenteel niet beschikbaar):

Tabel D1: Immigratie van niet-Nederlanders met motief arbeid per werelddeel, 1995-2002

Bron: ACVZ, 2004a: 34

Tabel D2: Verleende tewerkstellingsvergunningen naar nationaliteit, 1999-2002

Bron: ACVZ, 2004a: 37
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Tabel D3: Verleende tewerkstellingsvergunningen naar sector, 1999-2002

Bron: ACVZ, 2004a: 38

Table D4: Verleende tewerkstellingsvergunningen 2002 naar functie

Bron: ACVZ, 2004a 39
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D.27 Het aantal kennismigranten, dat via de versnelde toelatingsprocedure in ons land komt te 
werken, stijgt snel. Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft dit eind juni 2005 aan de 
Tweede Kamer verteld. Per 15 juni 2005 werken 932 buitenlandse werknemers met een inkomen 
van minimaal 45.000 euro zonder ingewikkelde tewerkstellingsvergunning in Nederland. Per 1 
december 2005 was dit aantal 1.393. In de evaluatie van de Kennismigrantenregeling wordt 
aangegeven dat de toegelaten kennismigranten voornamelijk boven de 30 jaar oud zijn en behoren 
tot de functiecategorie ‘manager’. 

D.28 In het rapport wordt gefocust op de Kennismigrantenregeling voor de toelating van 
hogeropgeleide arbeidmigranten in Nederland. Het totaal aantal hoogopgeleide arbeidsmigranten 
dat ons land jaarlijks binnenkomt, ligt naar verwachting echter hoger. Als van het aantal verleende 
vergunningen voor 2005 (46.382) de 55% werknemers in de land- en tuinbouw, waaronder 
seizoenarbeid (22.500), worden afgetrokken, dan spreken wij nog altijd van circa 24.000 
werknemers in andere sectoren waarvan rond de 6.500 in de financiële en zakelijke 
dienstverlening. Hieronder zit ongetwijfeld veel schaars, hoger opgeleid personeel tussen 
(waarschijnlijk veel ICTers). Omdat deze aantallen niet te kwantificeren zijn, is de analyse in het 
rapport gericht op de Kennismigrantenregeling.

D.29 Op basis van de statistieken over (kennis)migranten die naar Nederland komen zijn enkele 
conclusies te trekken (bron: ACVZ, 2004a: 41-42):
 Vergeleken met OESO-landen is het aandeel buitenlandse werknemers onder de 

beroepsbevolking in Nederland niet hoog. Nederland is met een percentage van 3%-4% een 
‘lage middenmoter’. Als vergelijk: het percentage in Australië en Canada ligt boven de 10%.

 In de periode 1999-2002 steeg in de OESO-landen met name de immigratie in specifieke 
sectoren, zoals de informatie- en communicatie technologie en de gezondheidszorg. Ook de 
arbeidsimmigratie in laag- en ongeschoolde sectoren nam toe. Dit geldt ook voor Nederland, 
met uitzondering van de immigratie in de gezondheidssector, in ieder geval voor zover het 
migranten van buiten de Europese Economische Ruimte betreft.

 Indien de functies die arbeidsmigranten van buiten de EER innemen worden beschouwd, valt 
op dat de laaggeschoolde sectoren van de arbeidsmarkt de meeste immigranten aantrekken: 
land- en tuinbouw, productiewerk, schoonmaken en serveren. In het hoger opgeleide 
segment werken de meeste arbeidsmigranten afkomstig uit de EER als onderzoeker, 
adviseur, leidinggevende of IT-deskundige, hoewel de laatste categorie beduidend is 
afgenomen van 2001 op 2002.

 Het functieniveau waarin de arbeidsmigrant van buiten de EER komt te werken is de 
afgelopen jaren sterk gedaald. In 1999 was 40% van de tewerkstellingsvergunningen voor 
een hoge functie verstrekt, in 2002 nog maar 21%. Voor functies van laag niveau is de 
omgekeerde ontwikkeling waar te nemen. Werknemers die voor een periode van drie jaar 
een tewerkstellingsvergunning verkrijgen zijn merendeels werkzaam in de hogere regionen 
van de arbeidsmarkt.
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Effecten op succes arbeidsmigranten

D.30 Het effect van het arbeidsmigratiesysteem op het succes van de toegelaten 
arbeidsmigranten is voor Nederland niet gesplitst. Voor wat betreft het succes van niet-
autochtonen valt op dat het werkgelegenheidspercentage op ongeveer 75% ligt van het nationale 
gemiddelde. Het lage werkgelegenheidspercentage is niet alleen laag onder de vier klassieke 
migrantengroepen, maar ook onder de relatief nieuwe migranten.

D.31 Niet-westerse allochtonen worden meer beïnvloed door de stijgende werkeloosheid dan 
autochtonen. Reden hiervoor is dat zij over het algemeen minder hoog zijn opgeleid en over 
minder inkomen beschikken. Tot slot blijkt dat de participatie van niet-westerse allochtone vrouwen 
in de arbeidsmarkt over het algemeen lager ligt dan van autochtone vrouwen (A review of recent 
literature on the impact of immigration on Dutch society, 2005).

Effect op economie van het land

D.32 De studies die in Nederland en andere landen zijn geschreven over de economische 
effecten van migratie hebben geleid tot verschillende uitkomsten. Er bestaat geen consensus over 
de effecten op de arbeidsmarkt noch op de publieke sector. Een beperking van veel studies, 
waaronder die in Nederland verricht, is dat slechts economische effecten van migratie in het 
algemeen en niet die van arbeidsmigratie specifiek in kaart worden gebracht (ACVZ, 2004a

D.33 De CPB-studie “Immigration and the Dutch Economy” geeft drie mogelijke 
toekomstscenario’s met betrekking tot de verwachte effecten van arbeidsmigranten op de 
Nederlandse economie:

 Wanneer immigranten dezelfde sociaal-economische kenmerken hebben als de Nederlandse 
bevolking is nauwelijks sprake van enig effect. 

 Immigratie heeft negatieve financiële consequenties als nieuwkomers dezelfde sociaal-
economische kenmerken hebben als ‘huidige niet-westerse allochtonen’.

 De immigratie van de zogenaamde ‘high potentials’, dat wil zeggen mensen met 
bovengemiddelde sociaal-economische prestaties, levert een positieve uitkomst op voor de 
collectieve sector. Het voordeel is echter niet groot genoeg om de financiële gevolgen van de 
vergrijzing te kunnen oplossen. 

D.34 Er is beperkt empirisch onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de hoogopgeleide 
arbeidsmigrant op de Nederlandse economie. Er is wel studie gedaan naar een selecte groep 
moderne arbeidsmigranten (met driejarige tewerkstellingsvergunningen). Er is met het oog op hun 
hoge inkomens geconcludeerd dat zij een positief effect hebben op de Nederlandse economie. Het 
is echter niet duidelijk tot op welke hoogte deze selecte groep vergelijkbaar is met de groep 
hooggekwalificeerde arbeidsmigranten. 
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Er wordt verwacht dat hooggekwalificeerde arbeidsmigranten een positieve invloed hebben op de 
Nederlandse economie door hun bijdrage aan innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven, maar er 
is nog geen empirisch onderzoek om deze theorie (hoe aannemelijk ook) te onderbouwen (bron: A 
review of recent literature on the impact of immigration on Dutch society, 2005).
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E Uitgebreide informatie arbeidsmigratiesysteem Canada

Uitgangspunten systeem en ontwikkelingen

E.01 Canada is een immigratieland met een lange traditie van immigratiebevordering als 
strategie voor bevolkingsgroei. Een keerpunt in het beleid deed zich voor in 1962, toen nieuwe 
non-discriminerende immigratieregels werden aangenomen. In 1967 werd het puntensysteem 
ingevoerd voor een selectie van geschoolde migranten, in combinatie met jaarlijkse quota. Hoewel 
op details het systeem in de tussentijd vele malen is aangepast, is de basisstructuur onveranderd 
gebleven. Permanente immigratie is het uitgangspunt, waarbij drie hoofdklassen worden 
onderscheiden: (1) een economische (2) een familie- en (3) een humanitaire en 
vluchtelingencategorie. Vroeger werd bij de behandeling van aanvragen voorrang verleend aan 
migranten van de familiecategorie, maar sinds de jaren ‘90 is het accent verschoven naar het 
bevorderen van geschoolde migratie. In 1986 liet de regering het beleid varen om jaarlijkse 
immigratiequota aan te passen in het licht van de huidige arbeidsmarktsituatie; sindsdien worden 
quota vastgesteld met het oog op economische en demografische doelen voor de lange termijn. In 
lijn hiermee is in de loop van de jaren ‘90 het puntensysteem aangepast (OECD 2003).

E.02 Deze verschuivingen in beleidsuitgangspunten zijn vastgelegd in de nieuwe immigratie- en 
asielwetgeving die in 2002 van kracht is geworden (met een overgangsregeling in 2003). Deze 
wetgeving steunt onder meer op het uitgangspunt dat voor de succesvolle integratie van 
immigranten in een snel veranderende economie hun algemene vaardigheden en 
aanpassingsvermogen van groter belang zijn dan hun kwalificaties waarnaar onmiddellijk vraag is. 
Kortom, de beleidsuitgangspunten zijn verschoven van korte termijn en sectorspecifieke 
arbeidsmarktoverwegingen naar lange termijn economische groei en demografische doelen 
(OECD 2003: 110-111). Hierbij moet bedacht worden dat voor Canada niet alleen economische 
maar ook demografische overwegingen een belangrijke rol spelen bij het immigratiebeleid. 
Immigratie wordt door de meerderheid van de bevolking positief opgevat: als remedie voor het 
opvullen van dreigende tekorten op de arbeidsmarkt en het betaalbaar houden van het 
pensioenstelsel en de gezondheidszorg bij een vergrijzende en krimpende (een laag geboortecijfer 
van zo’n 1,5) bevolking (Birrell e.a. 2006: 182).
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E.03 De herziening van immigratiewet- en asielswet- en regelgeving van 2002 werd ook om 
andere redenen nodig geacht. Zo was, net als in het Verenigd Koninkrijk, het systeem te 
arbeidsintensief en inefficiënt en hadden immigratiebeambten op buitenlandse posten een te hoge 
werklast. Ook waren klachten over onder meer fraudegevoeligheid, willekeur en subjectieve 
beslissingen en inflexibiliteit van het systeem. Daarnaast waren zorgen over het tegenvallend 
economisch succes van migranten. Het nieuwe systeem is ontworpen om aan dergelijke klachten 
tegemoet te komen. 

Zo moet het nieuwe systeem meer objectiviteit en transparantie garanderen. Het moet tevens 
bevorderen dat migranten geselecteerd worden die succesvoller zijn in economische zin (Dolin & 
Young 2004).

E.04 Immigratie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van federale en provinciale / territoriale 
overheden; dit zorgt voor een complex stelsel. Wel krijgt de federale immigratiewetgeving voorrang 
boven provinciale wetgeving. Op federaal niveau is het in 1994 opgerichte Ministerie van 
Immigratie en Burgerschap, het CIC (Citizenship and Immigration Canada) de centrale instantie 
voor beleid inzake immigratie, vestiging en naturalisatie. Provinciale overheden spelen ook (en in 
toenemende mate) een rol bij het selecteren van arbeidsmigranten die zich aanbieden. Met name 
Québec neemt daarbij een eigenpositie (uitzonderingspositie) in. Verder wordt door Human 
Resources and Skills Development Canada (HRSDC) de landelijke arbeidsmarkttoets voor 
tewerkstelling van buitenlandse werknemers verricht.

Programma’s 

E.05 Het hoofdonderscheid tussen de immigratieprogramma’s is dat tussen permanente en 
tijdelijke migratie en binnen beide stromen neemt arbeidsmigratie een belangrijke plaats in. De 
term ‘immigratie’ wordt, net als in Australië, primair opgevat in termen van blijvende (of langdurige) 
vestiging. 
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E.06 Tijdelijke arbeidsmigratie: er zijn drie hoofdstromen van tijdelijke arbeidsmigratie (90.668 
Foreign Workers in 2004): (1) tewerkstelling op basis van reguliere werkvergunning; (2) specifieke 
programma’s om in specifieke, acute tekorten te voorzien; en (3) verdragen met Latijns Amerika 
om te voorzien in agrarisch seizoenswerk. In feite vormen inwonende thuiszorgers (live-in-
caregivers) een vierde belangrijke mogelijkheid voor tijdelijke migratie, maar deze worden officieel 
gerekend tot de permanente migratie van geschoolde werknemers. Toch zijn ze noch 
hooggeschoold, noch permanent. Het programma voor inwonende thuiszorgers (live-in caregivers) 
betreft een beleid dat de mogelijkheid biedt aan migranten met minimaal een middelbare 
schooldiploma en relevante training of werkervaring om in Canada te werken als kinderverzorger, 
ouderenzorger of als verzorger van een gehandicapte, waarbij de immigrant bij de werkgever gaat 
inwonen. Een arbeidsovereenkomst met de toekomstige werkgever en voldoende beheersing van 
Frans of Engels is een voorwaarde. De inwonende thuiszorger komt in aanmerking voor een 
permanente verblijfsstatus als hij of zij in een tijdvak van drie jaar na aankomst, twee jaar 
aaneensluitend als inwonende thuiszorger heeft gewerkt; wellicht wordt dit programma vanwege 
deze soepele regeling voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning gerekend tot 
de permanente immigratie. In 2004 werden in totaal aan 90.668 buitenlandse werknemers tijdelijk 
toegang verleend. Voor hoger opgeleide arbeidsmigranten staan met name de twee eerste 
hoofdstromen open. 

Daarnaast is een belangrijke stroom van tijdelijk verblijf die van buitenlandse studenten; deze
worden als ‘high-potential’ migranten gezien en uitzicht geboden op verblijf en vestiging na hun 
studie. 

E.07 Permanente arbeidsmigratie. Binnen de groep van permanente arbeidsmigratie (de 
zogenaamde ‘economic class’ of ‘economic immigrants’, 133.746 permanente immigranten in 
2004, waarvan 55.179 hoofdaanvragers) zijn drie hoofdcategorieën of –stromen te onderscheiden: 
(1) geschoolde werknemers; (2) zelfstandige ondernemers: investeerders, ondernemers en kleine 
zelfstandigen. Voor deze categorie gelden eisen als relevante ervaring en eigen vermogen. (3) 
‘Provincial nominees’: provinciaal beleid om te voorzien in specifieke behoeften van provincies. Het 
betreft primair aanbodgestuurde programma’s, uitgezonderd de provincial nominee programma’s. 
Bij deze laatste programma's worden toelatingscriteria door provincies zelf vastgesteld en deze 
programma’s zijn vaak vraaggestuurd. Zoals gezegd wordt het programma van inwonende 
thuiszorgers eveneens tot deze ‘economic class’ gerekend. In 2004 werden 133.746 migranten in 
de categorie ‘economic class’ toegelaten (waarvan 55.179 hoofdaanvragers), waaronder 113.442 
geschoolde werknemers (85% van de economic class; het betrof 47.889 hoofdaanvragers en 
65.553 meereizende gezinsleden en partners), 9.764 zelfstandige ondernemers (7,3% van de 
economic class; 2.708 hoofdaanvragers), en 6.248 provincial nominees (5% van de economic 
class; 2.086 hoofdaanvragers) en 4.292 inwonende thuiszorgers (3% van de economic class; 
2.496 hoofdaanvragers).
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E.08 De toelating van permanente immigranten is primair aanbodgericht. Er worden jaarlijkse 
streefdoelen opgesteld (geen quota) met een bepaalde marge (een laag en een hoog 
planningsniveau). Toelating van arbeidsimmigranten via verschillende regelingen is gebonden aan 
allerlei basisvoorwaarden in combinatie met een puntensysteem (gebaseerd op het selecteren van 
veelbelovende migranten, in termen van human capital). Pre-immigration assessment is niet 
verplicht (zoals voor Australië), maar sinds kort wel sterk aanbevolen (en kan de procedure 
verkorten).

Verblijfsrecht 

E.09 Permanente migranten hebben recht op permanent verblijf. Voor tijdelijke migranten geldt 
dat een werkvergunning onder voorwaarden verlengd kan worden. Meestal is voor een dergelijke
aanvraag tot verlenging de goedkeuring van HRSDC nodig, omdat werkvergunningen gewoonlijk 
worden verleend voor de tijdsduur die HRSDC heeft gesteld bij goedkeuring van het aanbod van 
de werkgever. Voor een vreemdeling met een tijdelijke status als werknemer is het mogelijk over te 
stappen naar de permanente status van geschoold werknemer zonder daarvoor Canada te 
verlaten. Volgens de Immigration Regulations 2002 houdt dat in dat de migrant moet kunnen 
aantonen dat hij werk heeft waarvoor een werkvergunning is afgegeven en ook al minstens één 
jaar voordat hij de aanvraag indient in Canada heeft gewerkt (De Lange e.a. 2003). 

Het is tevens mogelijk om van een tijdelijke verblijfsstatus voor studie over te stappen naar een 
(tijdelijke) status als buitenlands werknemer. Voor de inwonende thuiszorgers geldt, dat zij een 
aanvraag voor een permanente verblijfsstatus kunnen indienen als hij of zij in een tijdvak van drie 
jaar na aankomst, twee jaar aaneensluitend als inwonende thuiszorger heeft gewerkt. 

Sociale rechten 

E.10 Over het algemeen hebben tijdelijke (en permanente) arbeidsmigranten dezelfde rechten 
als Canadese staatsburgers en duurzaam ingezetenen met betrekking tot sociale zekerheid en 
verzekeringen, afhankelijk van de duur van verblijf. Wel bestaan op dit punt verschillen in 
wetgeving tussen provincies; met name provincies die veel migranten opnemen, hebben een 
wachtperiode van drie maanden voor toegang tot sociale zekerheid. Aan permanente geschoolde 
migranten wordt de eis gesteld dat ze voldoende middelen bezitten om eerste zes maanden in 
eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien. Toch bevat de sociale 
zekerheidswetgeving geen formele eis dat ze deze middelen eerst moeten aanmelden voordat ze 
een beroep op sociale zekerheid kunnen doen.
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Recht op gezinshereniging en recht op arbeid gezinsleden

E.11 De regels over gezinshereniging voor migranten die zijn toegelaten als duurzaam 
ingezetene zijn over het algemeen soepel. Voor tijdelijke arbeidsmigranten geldt dat zij hun 
(huwelijks)partner en gezinsleden mogen laten overkomen. Die gezinsleden hebben ook een
werkvergunning nodig als zij wensen te werken, maar een HRSDC-goedkeuring is niet nodig voor 
(huwelijks)partners mits de migrant zes maanden of langer in Canada mag werken en diens werk 
aan een bepaald minimumniveau van scholing voldoet.

Uitvoering arbeidsmigratiesysteem

E.12 De uitvoering van het arbeidsmigratiesysteem (voor zowel tijdelijke als permanente 
migranten)is in handen van het Department of Citizenship and Immigration Canada (CIC). 
Aanvragen voor tijdelijke en permanente immigratie kunnen bij verschillende buitenlandse 
ambassades en missies worden ingediend, waarbij ze door CIC-ambtenaren worden behandeld. 

E.13 Een aanvrager voor blijvende immigratie als geschoolde migrant kan via het internet en 
ambassades/consulaten de benodigde formulieren en brochures verkrijgen. Een geschoolde 
werknemer moet voldoen aan minimumaantal punten: 67 punten of hoger op 6 selectiecriteria: 

 opleiding (maximaal 25 punten);
 taal (Frans en/of Engels) (maximaal 24 punten);
 werkervaring (maximaal 21 punten);
 leeftijd (maximaal 10 punten; hoogste aantal punten voor categorie 21-49 jaar);
 dienstverband in Canada (maximaal 10 punten);
 integratiekansen onder andere blijkend uit studie of familie in Canada of opleiding van de 

partner (maximaal 10 punten).

Daarnaast zijn minimumeisen met betrekking tot relevante werkervaring (volgens de National 
Occupation Classification (NOC) classificatie) en moet de migrant voldoende middelen bezitten om 
de eerste zes maanden in eigen levensonderhoud te voorzien. De aanvrager moet allerlei 
documenten overleggen, onder andere een bewijs voor zijn taalvaardigheid bij voorkeur in de vorm 
van een certificaat van een met goedgevolg afgelegde taaltest bij een erkende instantie. Daarnaast 
zijn politieverklaringen (van goed gedrag) en gezondheidsverklaringen vereist. In het algemeen 
wordt diplomawaardering aangeraden, maar niet verplicht gesteld. De formulieren, bewijzen en 
leges moeten ingediend worden bij een visakantoor in de regio van de aanvrager. Nadat gecheckt 
is of de aanvraag compleet is wordt deze in behandeling genomen in het regionale visakantoor
door een CIC-ambtenaar.

E.14 Kosten en doorlooptijden verschillen per procedure. Tijdelijke werkvergunningen worden 
snel afgehandeld (75% binnen 28 dagen), maar aanvragen voor permanente immigratie duren over 
het algemeen erg lang; van meer dan twee jaar tot zo’n vier à vijf jaar in visakantoren in met name 
Aziatische, Afrikaanse en Oost-Europese landen. 
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E.15 Het probleem van lange wachttijden en achterstanden is erkend. Het betreft vooral een 
budgettair probleem: het CIC wordt gefinancierd voor het afhandelen van ongeveer 225.000 
aanvragen voor permanente immigratie per jaar. Het nieuwe stelsel zou door vereenvoudiging van 
regels op het gebied van selectie hiervoor mede een oplossing moeten bieden. Maar eerst moeten
nog de aanzienlijke achterstanden weggewerkt worden die onder het oude stelsel zijn opgetreden. 
Daarvoor heeft de regering recentelijk extra geld vrijgemaakt. Ook probeert de overheid lange 
wachttijden te verkorten door onder andere een fast traject voor geschoolde werknemers met een 
aanbod voor een vaste baan zoals ICTers die zich willen vestigen in Canada (zo kunnen deze 
bijvoorbeeld in eerste instantie versneld als tijdelijke arbeidsmigrant binnenkomen doordat slechts 
een beperkte arbeidsmarkttoets vereist is, om vervolgens in Canada een vaste verblijfstitel aan te 
vragen). Het Ministerie van Immigratie ontvangt voldoende bronnen om ongeveer 225.000 
aanvragen van immigranten in behandeling te nemen per jaar. 

Kosten arbeidsmigratiesysteem
De kosten van het migratiesysteem zijn aanzienlijk voor de overheid, maar deze worden in 
belangrijke mate gedekt door de leges (bijvoorbeeld € 1.117 voor geschoolde werknemers) (OECD 
2003: 108). 

Actuele/toekomstige ontwikkelingen in arbeidsmigratiesysteem

E.16 De nieuwe immigratiewet- en regelgeving is recentelijk van kracht geworden, in 2002. De 
implementatie ervan vereist uiteraard zijn tijd, ook door een overgangsregeling in 2003, zodat de 
CIC deels nog bezig is met de implementatie van het nieuwe systeem. Wel is na de federale 
verkiezingen van 2006 een nieuwe conservatieve regering aangetreden (nadat 12 jaar de sociaal-
liberalen aan het bewind zijn geweest) die onder andere problemen met erkenning van 
buitenlandse diploma’s wil aanpakken. Canada heeft recentelijk plannen aangekondigd voor 
verruiming van de mogelijkheden voor bepaalde categorieën vreemdelingen met een tijdelijke 
verblijfsvergunning en met ervaring op de Canadese arbeidsmarkt of binnen een onderwijsinstitutie 
om vanaf 2007 in Canada een aanvraag voor permanent verblijf in te dienen, de zogenaamde “in-
Candad Economic stream”.

Overzicht kenmerken aanmelders en toegelatenen

Aantallen en kenmerken aanmelders

E.17 Het CIC verzamelt geen data over kenmerken van aanmelders. Alleen gegevens over 
kenmerken van diegenen die worden toegelaten worden bijgehouden (Justus, pers. Info.).
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Aantallen en kenmerken toegelatenen

E.18 Aantallen. Permanente immigranten in 2004: in totaal 235.824 immigranten, waarvan 57% 
(113.746) economisch immigrant (+ meekomend gezin): 

 113.442 geschoolde werknemers (waarvan 47.889 hoofdaanvragers).

 9.764 zelfstandige ondernemers (waarvan 2.708 hoofdaanvragers).

 26.248 ‘provincial nominees’ (2.086 hoofdaanvragers).

 4.292 inwonende thuiszorg, waarvan 2.496 hoofdaanvragers (in eerste instantie tijdelijk). 

E.19 Targets voor 2006 zijn:

 105.000-116.000 geschoolde werknemers.

 9.000-11.000 zelfstandige ondernemers.

 9.000-11.000 ‘provincial nominees’. 

E.20 Tijdelijke arbeidsvergunningen in 2004: 90.668 (waarvan 74.823 eerste aanvragen en de 
overige seizoensgebonden heraanvragen).
Daarnaast kwamen 56.536 buitenlandse studenten binnen.

E.21 Kenmerken van toegelaten migranten.

E.22 Sekse: 

 Permanente immigranten economische klasse: van de hoofdaanvragers was 38.406 man en 
16.773 vrouw in 2004. 

 Tijdelijke arbeidsvergunningen 2004: 60.513 mannen en 30.155 vrouwen.

E.23 Leeftijd alle permanente immigranten:

 0-14: 25.963.

 15-24: 15.387.

 25-44: 58.387.

 45-64: 12.146.

 65 en ouder: 2.494. 



Uitgebreide informatie arbeidsmigratiesysteem Canada 128

E.24 Nationaliteit van economische immigranten (permanent, incl. meekomend gezin) 2004, 
naar regio: 

 12.593 uit Afrika en Midden Oosten.

 12.158 uit Azië en de Pacific.

 4.597 uit Zuid en Centraal Amerika.

 3.172 uit Europa en Verenigd Koninkrijk. 

Top 5 herkomstlanden economische immigranten:

 China: 18%

 India: 11%

 Filippijnen: 7%

 Pakistan: 4%

 Roemenië: 4%

Belangrijkste herkomstlanden tijdelijke arbeidsmigranten (foreign workers):

 VS : 17%

 Mexico: 13%

 VK: 8%

 Australië: 8%

 Frankrijk: 7%

E.25 Burgerlijke staat permanente immigranten 2004: 29.886 alleenstaand, 54.938 getrouwd, 
3.361 gescheiden

E.26 Scholing: In 2002 waren de grootste migratiestromen (naar niveau van scholing) die van 
Skill Level A (hooggekwalificeerden; 25.681), Skill Level C (middelbaar niveau en kerkelijke 
werknemers, en seizoenswerkers in de agrarische sector; 26.455) en Skill Level B (geschoolde en 
technische werknemers; 12.759).
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Effecten van het systeem

Effect op succes arbeidsmigranten

E.27 De loopbaan en het vestigingsproces van migranten wordt in Canada gevolgd door 
longitudinale surveys: Longitudinal Survey of Migrants to Canada (LSIC); LSIC bevat data van 
migranten die tussen oktober 2000 en september 2001 arriveerden. Daarnaast is een schat aan 
informatie over het vestigingsproces en de arbeidsmarktpositie van migranten te halen uit de 
volkstellingen die om de vijf jaar worden gehouden, met de laatste in 2001.

E.28 Wijziging van het immigratiesysteem heeft ertoe geleid dat het scholingsniveau van 
toegelaten immigranten hoger is geworden. In eerste instantie was de lat voor toelating onder de 
nieuwe Immigratiewet van 2002 in eerste instantie te hoog gelegd. Op 18 september 2003 werd de 
‘passmark’, het minimumaantal punten waaraan de migrant moet voldoen, voor de categorie van 
geschoolde werknemers verlaagd van 75 naar 67 punten, omdat te weinig immigranten aan deze 
hoge eis zouden kunnen voldoen.

E.29 Toch doen permanente immigranten in Canada het over het algemeen slechter dan in 
Australië (veelal studies die zich baseren op cijfers van voor de invoering van de nieuwe 
immigratiewet 2002), ook al is in Canada het aandeel van hooggeschoolden onder de permanente 
migranten groter dan in Australië. Het Canadese systeem is relatief minder ‘streng’ (geen 
maximum leeftijd, punten voor taalvaardigheid te compenseren door andere kwaliteiten, geen 
verplichte pre-immigration assessment, al is die wel sterk aanbevolen) en al vanaf binnenkomst is 
er recht op sociale zekerheid. 

Ook heeft Canada een grotere instroom van tijdelijke arbeidsmigranten dan Australië, waardoor de 
concurrentie met permanente migranten op de arbeidsmarkt groter is.

E.30 Permanente migranten in de jaren ’90 doen het economisch slechter dan die uit eerdere 
decennia: vaker geen werk op eigen vakgebied en op lager niveau. Zo is het inkomen van recente 
mannelijke migranten tussen 1980 en 2000 gemiddeld met 7% gedaald, en nam de kloof met het 
loon van autochtone Canadezen toe van 17% in 1980 tot 40% lager in 2000. Problemen van 
migranten hebben niet alleen te maken met de recessie en stijgende werkeloosheid in Canada, 
maar ook met hun slechtere Engelse / Franse taalvaardigheid dan migranten uit eerdere decennia 
(meer migranten uit niet-Engelstalige landen), weerstand van werkgevers tegen het aannemen van 
personeel zonder werkervaring in Canada en met gebrekkige taalbeheersing of zonder Canadese 
diploma’s. Sinds midden jaren ’90 lijkt sprake van een voorzichtige opwaartse trend in de 
arbeidsmarktprestaties van migranten. Problemen zijn inmiddels erkend, maar een oplossing 
(zoals erkenning buitenlandse diploma’s) is veelal moeilijk, onder meer door de verdeling van 
bevoegdheden in de federale staat. Of immigranten het sinds de invoering van de nieuwe wet beter 
doen, is nog niet bekend. 
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E.31 Richardson & Lester (2004) wijzen er overigens op dat het vergelijken van migranten in 
Australië en Canada maar gebrekkig mogelijk is, vanwege problemen met consistente en 
vergelijkbare data. Er waren geen recente gegevens voorhanden voor vergelijking op economisch 
succes van migranten in deze twee landen. 

Effect op economie van het land

E.32 Verschillende studies laten zien dat de huidige immigratie een positief maar beperkt effect 
heeft op de Canadese economie. Demografisch heeft het een aanzienlijk effect op de 
bevolkingsgroei (demografische motieven naast economische en humanitaire spelen een 
belangrijke rol in het Canadees immigratiebeleid), maar slechts een beperkt effect op de 
leeftijdsamenstelling van de bevolking.

E.33 Het succes van buitenlandse zelfstandige ondernemers (vele uit Hong Kong en Taiwan) in 
termen van geïnvesteerd kapitaal en gecreëerde banen blijkt beperkt te zijn, ondanks 
overheidsstatistieken die het tegendeel beweren. Druk om het quotum te halen ten koste gegaan 
van adequate monitoring van deze categorie immigranten. Uit censusdata en data van 
belastingopbrengsten blijkt deze categorie minder succesvol is dan de overheid voorstelt (Ley 
2003: 426).

E.34 Belangrijk om te benadrukken is dat veel van deze minder positieve conclusies en kritiek 
vooral betrekking hebben op het immigratiesysteem van voor 2002. Het nieuwe systeem is nog niet 
volledig geïmplementeerd en over de resultaten ervan valt dus nog niets te zeggen.

Verwachte effecten toekomstige of recente ontwikkelingen in het systeem

E.35 De effecten van het herziene immigratiestelsel moeten nog blijken. Door de 
overgangsregeling in 2003 is het stelsel pas in 2004 ten volle van kracht geworden. 

Overige relevante factoren

E.36 De omvang en samenstelling van de migratiestroom naar Canada wordt, behalve door het 
selectiesysteem, ook bepaald door vele andere factoren:

 Staatsstructuur: Canada is een federale staat, waardoor immigratie in aanzienlijke mate 
gedeelde verantwoordelijkheid van federale staat en provincies is en provincies zekere 
autonomie hebben bij de selectie van immigranten, met name Québec. Sommigen 
(Richardson & Lester 2004) verklaren hieruit ook de problemen met erkenning 
buitenlandse diploma’s (verschilt per provincie).
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 Taal. Canada trekt nog steeds relatief veel immigranten aan uit Engelstalige landen. In 
veel mindere mate trekt het Franstalige migranten aan. Canada is officieel een tweetalig 
land.

 Historisch banden met landen van met name het Gemenebest zijn nog steeds van belang 
voor het aantrekken van migranten. 

 Geografische ligging: Canada grenst aan de VS: dit resulteert al jaren in een netto 
emigratie van onder meer hoogopgeleiden naar de VS (brain drain). Verder zijn er multi en 
bilaterale verdragen die arbeidsmigratie voor bepaalde beroepscategorieën eenvoudiger 
maken. Zo vereenvoudigt het NAFTA (North American Free Trade Agreement) verdrag 
met de VS en Mexico de overplaatsing van professionals binnen een concern uit deze 
landen naar Canada en vergemakkelijkt de Canada-Chile Free Trade Agreement de 
tijdelijke toegang van zulke professionals (De Lange e.a. 2003). Daarnaast is er een 
programma voor Caribische en Mexicaanse seizoensarbeiders, om de voorzien in tekorten 
in de agrarische sector in Canada (idem) De VS en Mexico zijn de twee belangrijkste 
herkomstlanden van tijdelijke arbeidskrachten, dat verklaard moet worden uit de 
geografische nabijheid en de genoemde verdragen.

 Verzorgingsstaat. De sociale zekerheidswetgeving is mogelijk ook een factor die de 
samenstelling van de migratiestroom bepaalt. Over het algemeen hebben migranten die 
zich blijvend vestigen onmiddellijke toegang tot sociale zekerheid (ondanks de eis om 
eerste 6 maanden in eigen onderhoud te kunnen voorzien). Wellicht dat hoogopgeleide 
arbeidsmigranten hun keuze van vestigingsland (bijvoorbeeld bij de keuze tussen Canada, 
de VS of Australië) mede door landspecifieke factoren zoals sociale zekerheid laten 
bepalen.
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F Uitgebreide informatie arbeidsmigratiesysteem Australië

Uitgangspunten systeem en ontwikkelingen

F.01 Australië is een traditioneel immigratieland. In 1945 is een aparte federale portefeuille voor 
bevordering van immigratie ingesteld vanwege grote tekorten aan arbeidskrachten en de breed 
gedeelde overtuiging dat Australië behoefte had aan een aanzienlijke bevolkingsgroei. De ‘White 
Australia Policy’ van voorkeursbehandeling van Britse immigranten werd in 1973 vervangen door 
een non-discriminerende immigratiewetgeving en beleid; tevens werd naturalisatie van niet-Britse 
immigranten vereenvoudigd. Dit maakte de weg vrij voor immigratie vanuit Azië en de Pacific 
(Inglis 2004).

F.02 Immigratie wordt in Australië traditioneel als blijvende vestiging opgevat. Er worden vier 
hoofdcategorieën onderscheiden: (1) familiemigratie voor verwanten, (2) geschoolde migratie, (3) 
vluchtelingen en toelating op humanitaire gronden, en (4) overige categorieën, vooral remigranten. 
Jaarlijks worden quota voor deze categorieën vastgesteld op basis van een consultatieronde 
Daarnaast zijn sinds de jaren ’90 de mogelijkheden voor tijdelijke arbeidsmigratie verruimd om 
tegemoet te komen aan de groeiende behoefte hieraan. Overigens bestaat er vrij verkeer van 
personen tussen Australië en Nieuw-Zeeland (Trans-Tasman Travel Agreement), waardoor deze 
buiten allerlei regelingen en statistieken vallen.

F.03 Sinds midden jaren ’80 focust het Australische immigratiebeleid in toenemende mate op 
het aantrekken van geschoolde migranten en ondernemers, zowel permanente als (meer recent) 
tijdelijke. Redenen hiervoor zijn onder meer de gewijzigde vraag in de Australische economie en 
zorgen over economische prestaties van migranten en hun afhankelijkheid van uitkeringen. Een 
drastische wijziging van het immigratiebeleid werd doorgevoerd vanaf midden jaren ‘90, toen na de 
verkiezingen van 1996 een conservatieve regering aan de macht kwam, die de motivering van het 
beleid wijzigde van altruïsme naar pragmatisme en van langetermijndoelen naar 
kortetermijnsucces in termen van arbeidsmarktresultaten van nieuwe immigranten (Hawthorne 
2005: 666). Door middel van quota, het puntensysteem, pre-immigration assessment, aanpassing 
van sociale zekerheidswetgeving en garantstelling door werkgevers of familieleden hebben 
opeenvolgende kabinetten de instroom van migranten proberen te beïnvloeden. Tevens worden elk 
jaar de quota voor geschoolde migranten verhoogd. Vanaf 1997 is de toegang tot sociale 
zekerheid aan nieuwe migranten (tot twee jaar) ontzegd. En sinds1999 hebben migranten geen 
toegang meer tot gratis taal- en arbeidsmarktcursussen; de kosten hiervan moeten ze terugbetalen 
nadat ze werk hebben gevonden (Hawthorne 2005: 685).
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F.04 Belangrijke uitgangspunten van het huidige systeem van geschoolde arbeidsmigratie 
(permanente) zijn vooral economisch en op kortetermijnbehoeften gericht: dat ze snel werk vinden, 
bij voorkeur op hun eigen niveau zodat ze hun kwalificaties en vaardigheden kunnen gebruiken, en 
een salaris verdienen op hun niveau voor immigratie. Pragmatisme en kortetermijnsucces zijn 
belangrijke uitgangspunten. Daarnaast zijn ook andere motieven, zoals het voorkomen van fraude, 
het minimaliseren van risico’s (onder andere van uitkeringsafhankelijkheid) en spreiding van 
migranten over regio’s waar tekorten heersen (bron: interview met Hawthorne).

Programma’s

F.05 Permanente arbeidsmigratie. Geschoolde migranten die zich (permanent) willen vestigen 
kunnen binnenkomen via drie hoofdroutes: 

 (1) het aanbodgestuurde ‘General Skilled Migration Program’ (GSM, omvat Skilled 
Independent, Skilled Independent Regional, Australian Sponsored, Skilled Designated Area 
Sponsored (kortom: geschoolde werknemers uitgezonderd ENS).

 (2) de vraaggerichte ingang waarbij werkgevers werknemers binnenhalen voor het opvullen 
van tekorten en werkgevers zich garant stellen (‘Employer-sponsored migration’; deze omvat 
programma’s die werkgevers de mogelijkheid biedt permanente, hooggeschoolde staf/kader-
werknemers aan te trekken (Employer Nomination Scheme, ENS), programma’s voor 
werkgevers in bepaalde, vooral dunbevolkte, regio’s om tekorten op te vullen (Regional 
Sponsored Migration Scheme, RSMS), arbeidsovereenkomsten om op permanente of 
tijdelijke basis werknemers aan te trekken).

 (3) een ingang voor ondernemers en kleine zelfstandigen die zich in Australië willen vestigen 
als ondernemers of zich willen voegen bij een bestaande onderneming (‘Business skills 
entry’: sinds maart 2003 tijdelijk met uitzicht op blijvende vestiging (Business Skills) of voor 
een kleine ‘elite’ direct permanent (Business Talent)). Deze laatste ingang kan zowel vraag 
als aanbodgestuurd zijn. De eerstgenoemde hoofdstroom (GSM) is veruit de omvangrijkste. 
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F.06 Deze drie hoofdcategorieën van permanente geschoolde migranten (de zogenaamde Skill 
Stream) van het jaarlijkse migratieprogramma omvatten allerlei – door de tijd heen verschillende –
subcategorieën. Enkele van deze subcategorieën zijn te verklaren vanuit twee belangrijke 
doelstellingen achter het beleid van de laatste jaren: (1) verkleining van de risico’s die verbonden 
zijn met het aantrekken van permanente immigranten door het invoeren van categorieën waarbij 
familieleden (Australian Sponsored) , werkgevers (Employer Sponsored) zich garant stellen en een 
tweestapsprocedure voor de vestiging van zelfstandige ondernemer (eerst een tijdelijke 
verblijfsvergunning met zicht op een permanente na 4 jaar en bewezen succes), en (2) het 
bevorderen van een meer evenwichtige spreiding van migranten en vooral van vestiging in 
dunbevolkte deelstaten en regio’s waarbij veelal deelstaten of werkgevers in deelstaten zich garant 
stellen (State / Regional Sponsored, onder andere: Skilled Independent Regional (SIR), State 
Territory Nominated Independent (STINI) and Skill Matching visa). Door deze trend naar 
verkleining van risico’s en fraude door garanties positief te waarderen (door er punten aan toe te 
kennen in het puntensysteem) of te eisen, ontstaan mengvormen van vraag- en aanbodgestuurde 
programma’s. Voor vele van de genoemde subcategorieën gelden (verschillende) puntensystemen 
om ervoor in aanmerking te komen. Tevens worden jaarlijkse quota vastgesteld voor enkele 
subcategorieën (Skilled Independent, Skilled Australian Sponsored, State/Regional Sponsored). 

F.07 Tijdelijke arbeidsmigratie. Tijdelijke arbeidsmigratie neemt in belang toe. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen verblijf van kortere en langere duur (meer dan 12 maanden). Het 
betreft vraaggestuurde programma’s, zonder quota, met een concreet aanbod en een 
arbeidsmarkttoets. De in omvang belangrijkste vorm van tijdelijke arbeidsmigratie van hoger 
opgeleiden komt binnen met een ‘Business (long stay) visa’ (visa 457): tijdelijke visa voor aanbod 
op staf/kaderniveau (managers, specialisten enzovoorts). Daarnaast is de mogelijkheid voor 
ondernemers en kleine zelfstandigen om zich tijdelijk te vestigen, met uitzicht op permanente 
vestiging bij bewezen succes (zie boven: Business Skills). Een derde mogelijkheid vormen 
arbeidsovereenkomsten voor het opvullen van tijdelijke tekorten. Tenslotte bieden allerlei tijdelijke 
visa mogelijkheden om te werken tijdens het verblijf, zoals voor vakantiewerkers (working holiday 
makers). 

Verblijfsrecht 

F.08 Permanente immigranten krijgen een permanente verblijfstitel. Diverse visa voor tijdelijk 
verblijf kunnen onder voorwaarden verlengd worden. Tevens bestaan mogelijkheden voor houders 
van tijdelijke visa om een aanvraag te doen voor permanent verblijf. Met name zijn de eisen voor 
permanente migratie aangepast om te bevorderen dat buitenlandse studenten met een Australisch 
diploma zich kunnen vestigen na hun studie. Maar ook houders van het Business (long stay) visa 
kunnen onder voorwaarden een aanvraag doen voor een van de permanente visa. 



Uitgebreide informatie arbeidsmigratiesysteem Australië 135

Sociale rechten 

F.09 Over het algemeen hebben alleen Australische staatsburgers en permanente ingezetenen 
recht op sociale zekerheid en verzekeringen. Maar sinds 1997 hebben nieuwe migranten die zich 
permanent vestigen pas na twee jaar verblijf toegang tot de meeste sociale 
zekerheidsarrangementen en bijstand. Tijdelijke migranten hebben hierop geen recht en moeten 
betalen voor toegang tot hoger onderwijs en gezondheidszorg. 

Recht op gezinshereniging en recht op arbeid gezinsleden

F.10 Gezinsleden en (afhankelijke) nabije verwanten kunnen tegelijk met de hoofdaanvrager 
een aanvraag indienen en meereizen, onder bepaalde voorwaarden. Ook hebben migranten recht 
op gezinshereniging en – vorming, onder bepaalde voorwaarden. 

Tijdelijke migranten kunnen hun familieleden alleen op tijdelijke basis laten overkomen. Ze hebben 
wel recht op werk en studie. Australische staatsburgers, migranten met een permanente 
vestigingsvergunning en staatsburgers van Nieuw-Zeeland kunnen naaste familieleden of partners 
over laten komen voor permanente vestiging. Daarbij moeten zij zich wel garant stellen 
(‘sponsorship’), gelden voorwaarden met betrekking tot gezondheid en goed gedrag, en worden 
jaarlijkse quota vastgesteld voor de ‘Family Stream’. Zij hebben recht op het verrichten van arbeid.

Uitvoering arbeidsmigratiesysteem

F.11 De ontwikkeling en uitvoering van het immigratiebeleid zijn in Australië sterk 
gecentraliseerd: het Ministerie van Immigratie en Multiculturele Zaken (DIMA, Department of 
Immigration and Multicultural Affairs) heeft taken bij de voorbereiding en uitvoering 
beleid/wetgeving, grenscontrole, integratie en multicultureel beleid, onderzoek en monitoring. De 
Migration and Temporary Entry Division van DIMA is verantwoordelijk voor uitvoering 
immigratiebeleid. DIMA heeft regionale kantoren in Australië, inclusief Business Centres voor 
ondernemers. Ze heeft vertegenwoordigingen in 66 landen. DIMA heeft ook een Research Section.

F.12 Andere betrokkenen zijn onder ander het Department of Employment and Workplace 
Relations (DEWR), die verantwoordelijk is voor wijziging van de lijst van beroepen waarnaar vraag 
is (Migration Occupations in Demand List (MODL)) en voor overeenkomsten voor aantrekken 
tijdelijk arbeidskrachten voor bepaalde sectoren. Regional Certifying Bodies (RCBs) ondersteunen 
werkgevers die tekorten willen opvullen met permanente of tijdelijk immigranten. Provinciale en 
regionale overheden zijn uiteraard belangrijke partijen voor migratie waarvoor provincies/regionale 
overheden zich garant stellen.
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F.13 De aanvragen voor geschoolde permanente migranten (Skill Stream) is sinds enkele jaren 
gecentraliseerd in het Adelaide Skilled Processing Centre. Redenen hiervoor zijn: efficiëntie, lagere 
kosten, snellere beslissing over aanvragen, bevorderen van meer uniformiteit van besluitneming en 
mogelijkheden van afstemming en overleg, het kunnen voldoen aan de trainingsbehoefte (niet 
goed mogelijk met buitenlandse vestigingen) en meer mogelijkheden voor checken integriteit van 
de uitvoerders. Alleen zaken die lokaal moeten worden onderzocht of geverifieerd blijven een taak 
van overzeese kantoren. Extra geld is nu vrijgekomen voor het opsporen en bestrijden van fraude. 
De centrale behandeling is mogelijk geworden door meer objectieve criteria en doordat aanvragers 
zelf verantwoordelijk zijn voor pre-immigration assessment door erkende instanties voorafgaande 
aan de aanmeldingsprocedure (bron: interview Hawthorne).

F.14 Een potentiële immigrant die in aanmerking wil komen voor de General Skilled Migration 
categorie, moet voldoen aan verschillende basisvereisten. 

Zo moet hij/zij jonger zijn dan 45 jaar, een beroep hebben dat vermeld staat in de Australia's 
Skilled Occupation List (SOL; een lijst met beroepen waarnaar vraag bestaat op de Australische 
arbeidsmarkt) en recente ervaring met geschoold werk of een recente Australische kwalificatie 
bezitten. 

F.15 Daarnaast moet de aanvrager voorafgaand aan de aanvraag aan taal- en kwalificatie-
eisen voldoen die hij moet laten beoordelen door erkende instanties: een hoog niveau van Engelse 
taalvaardigheid (aanvrager moet zelf de taaltest aanvragen en bekostigen) en een beoordeling van 
de relevantie van de kwalificaties van de aanvrager door een erkende sectorale/brancheorganisatie
in Australië. 

F.16 Vervolgens kan de potentiële migrant voor een van de 12 verschillende General Skilled 
Migration Visa een aanvraag indienen, een proces dat uit twee stappen bestaat: 

 Eerst moet hij voldoen aan de validiteitsvereisten (validity requirements om vast te stellen of 
hij een beroep op het oog heeft uit de SOL en of zijn kwalificaties hieraan voldoen); als hij 
niet aan de eisen voldoet, wordt de aanvraag als niet ingediend beschouwd. 
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 De tweede stap bestaat uit het voldoen aan de visaspecifieke vereisten: de basisvereisten 
(zie boven), verklaringen van goede gezondheid (door een erkende dokter) en goed gedrag 
(politie rapport) van aanvrager en gezinsleden, een ‘Assurance of Support’ van de instantie 
die zich garant stelt (indien van toepassing), een self-assessment volgens de puntentest, en 
het betalen van de benodigde leges. Vervolgens kan de aanvraag verzonden worden. De 
aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen (centraal), waarbij 120 punten het 
minimum is voor bijvoorbeeld de Skilled Indepent klasse. Onder de 70 punten wordt de 
aanvraag niet in behandeling genomen, terwijl aanvragen tussen de 70 en 120 punten twee
jaar in reserve worden gehouden voor het geval de ‘pass mark’ verlaagd wordt gedurende die 
periode. Leges worden niet teruggestort bij afwijzing.

F.17 Zo’n 40% van de geschoolde migranten maken gebruik van een tussenpersoon (‘migration 
agent’). Deze moet wel geregistreerd zijn bij de Migration Agents Registration Authority (MARA). 
Het voordeel van het gebruikmaken van zo’n tussenpersoon is dat deze eerst kan nagaan welk van 
de mogelijke bestemmingslanden aantrekkelijk zijn voor de cliënt gezien zijn kwalificaties en 
wensen. Bovendien heeft Australië veel van het voorwerk naar de aanvrager zelf toegeschoven, en 
ook hierbij kan de tussenpersoon helpen. 

F.18 De tijd waarbinnen aanvragen worden afgehandeld varieert, afhankelijk van visacategorie, 
onshore of offshore aanvraag (sommige visa-aanvragen zijn ook mogelijk nadat de persoon op 
grond van een ander tijdelijk visum als toegang heeft gekregen tot Australisch grondgebied, 
zogenaamde onshore applications) en of de persoon woonachtig is in een ‘low risk’ of ‘high risk 
country’. 

De ‘service standaard’ (dat wil zeggen de standaard tijd waarbinnen 75% van de aanvragen 
afgehandeld moet worden) is voor de General Skilled Migration visa: onshore zes maanden, 
offshore twaalf tot vijftien maanden (afhankelijk van land van herkomst), en voor Skilled 
Independent Regional (een specifieke variant van de Skilled Independent categorie: onshore vijf 
maanden, offshore zeven maanden. 

Kosten arbeidsmigratiesysteem

F.19 Opeenvolgende kabinetten en de relevante ministeries staan continu onder druk om de 
kosten van het migratiesysteem te reduceren. Daarom wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt. Het Ministerie van Immigratie (DIMA) moet telkens laten zien dat 
het een immigratieprogramma uitvoert met minimale kosten voor de belastingbetaler en met een 
accent op het aantrekken van migranten die onmiddellijk een bijdrage aan de arbeidsmarkt kunnen 
leveren (Birrell 2003). Ook moeten aanvragers zelf allerlei pre-immigration assessment tests 
bekostigen. 
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Actuele/toekomstige ontwikkelingen in arbeidsmigratiesysteem

F.20 De overheid werkt voortdurend aan verbetering van het selecterende vermogen van het 
migratiesysteem. Zo wordt het programma voor geschoolde migranten momenteel geëvalueerd op 
basis van data uit onder meer de longitudinale surveys en door vergelijking met systemen van 
andere landen (CA, UK, NZ) om na te gaan hoe het verder verbeterd kan worden (Birrell e.a. 
2006).

Overzicht kenmerken aanmelders en toegelatenen

F.21 Geen gegevens.

Aantallen en kenmerken aanmelders

F.22 Geen gegevens.

Aantallen en kenmerken toegelatenen

F.23 Het verschil tussen aantallen aanvragen en toegelatenen is voor de categorie geschoolde 
werknemers (permanent) klein. Zoals Hawthorne stelt (in een interview) is de mate van succes 
zeer hoog door de uitgebreide pre-immigration assessment en self-assessment. Door dit filterende 
proces voorafgaand aan de aanvraag zelf, is het slagingspercentage hoog: minder dan 10% van 
de aanmelders van de Skilled categorie wordt afgewezen. 

Geschoolde migranten voor de General Skilled Migration visa (waaronder de aanbodgestuurde 
visa vallen) doorlopen twee stadia van aanvraag: de eerste is het overleggen van erkenning van 
diploma of kwalificaties als geschikt voor het boogde beroep, volgens Australia’s Skilled 
Occupational List (van beroepen waarnaar vraag is). Als een aanvrager hier al niet aan voldoet, 
wordt de aanvraag als niet ingediend beschouwd. Pas daarna volgt het werkelijke proces van 
aanvraag. 

F.24 Toegelaten migranten in financieel jaar 2004-05 (1 juli-30 juni): van de totale permanente 
immigratie (120.060) waren: 

 34,8% gezinsmigranten (41.740).

 64,9 % geschoolde arbeidsmigranten (77.880). 
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F.25 Verdeling van (permanente) geschoolde migranten (Skill Stream): 

 41.180. Skilled Independent.

 14.530 Australian Sponsored.

 13.020 Employer Sponsored.

 4.820 Business Skills.

 4.140 State/Regional Sponsored.

 190 Distinguished Talent. 

Totale beroepsbevolking op augustus 2005 was 10.477.900, waarvan 7.870.600 (75%) in Australië 
waren geboren en 2.606300 elders (overseas-born). Van de overseas-born was weer 15%
(1.522.900) afkomstig uit niet-Engelstalige landen (NESC) en 10 % (1.084.400) uit Engelstalige 
landen (MESC: omvat Verenigd Koninkrijk, Ierland, Canada, VS, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland) 
(Gov. Aust. 2006: 83)

F.26 Tijdelijke arbeidsimmigranten 2004-05. De belangrijkste categorie voor geschoolde 
migranten is Business (Long Stay) visa: 49.855 visa. 
Andere categorieën die op den duur van belang zijn (doordat ze in de toekomst mogelijk onshore 
een aanvraag kunnen doen voor een van de permanente visa voor geschoolden): 104.353 Working 
Holiday visa, 174.786 visa voor buitenlandse studenten. 

F.27 De Australische overheid stimuleert de overgang van tijdelijk naar permanent verblijf voor 
geschoolde buitenlanders: 14.604 aanvragen van immigranten met Business (Long Stay) visa voor 
permanent verblijf; 16,485 visa toegekend aan succesvolle buitenlandse studenten in de General 
Skilled Migration categorieën.

F.28 Kenmerken toegelaten migranten. Er is sprake van uitgebreide monitoring en 
gegevensverzameling, onder andere door middel van Longitudinale Survey van Immigranten in 
Australië (LSIA): LSIA1 (Cohort 1), 1993-1995), LSIA2 (Cohort 2,1999- 2000) en LSIA3 (Cohort 3, 
2004-05). Deze surveys bevatten representatieve steekproeven van 5% van de permanente 
migranten en vluchtelingen van achtereenvolgende cohorts. Daarnaast onder andere gegevens uit 
volkstellingen, zoals die van 1996 en 2001.
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F.29 Sekse: iets meer mannen dan vrouwen (LSIA2: 53% M, 47% V) onder geschoolde 
migranten (skill stream). In absolute getallen waren 41.100 mannen en 36.770 vrouwen binnen de 
Skill Stream toegelaten in 2004-05. Sommigen (Boucher 2005) wijzen op gender-bias in de 
selectiecriteria met betrekking tot economische onafhankelijkheid en kwalificaties. Het Canadese 
selectiesysteem zou meer rekening hiermee houden dan het Australische, doordat het Canadese 
systeem bijvoorbeeld algemene in plaats van beroepsgerelateerde vaardigheden waardeert en 
meer gewicht toekent aan parttime werkervaring dan Australië.

F.30 In Australië geldt een leeftijdgrens van 45 jaar voor geschoolde migranten 
(hoofdaanvrager). De gegevens voor de permanente geschoolde migranten (inclusief meereizende 
familieleden) uit LSIA2: 85% in categorie 25-44, 4% 15-25 jaar, 11% 45-64. 

F.31 Binnen de Skill Stream zijn de belangrijkste herkomstlanden in 2004-05: Verenigd 
Koninkrijk (25%), India (13%), China (11%) en Zuid Afrika (5%). De top tien landen voor General 
Skilled Migration (een belangrijke subcategorie van de Skill Stream): UK (19,6%), India (15,9%), 
China (13,7%), Maleisië (5,3%), Indonesië (4,8%), Singapore (4,1%), Hong Kong (3,4%), Zuid-
Afrika (3,2%), Korea (2,8%), Sri Lanka (2,6%) (SOPEMI 2006). De herkomstlanden van migranten 
is gedurende afgelopen decennia enorm veranderd, van overheersend Brits / Europa, naar 
overheersend Aziatisch.

F.32 Sectorachtergrond van General Skilled Migration (grootste categorie binnen Skill Stream) 
2004-2005: 27% ICT, 17% accountants enzovoorts, 12% bouwkundige / technische ingenieurs, 4% 
medisch personeel.

F.33 Taalvaardigheid in het Engels: is verplicht voor Skilled Stream. Relatief veel migranten uit 
Engelstalige landen. 92% van de geschoolde migranten uit niet-Engelstalige landen gaven aan dat 
ze Engels goed tot zeer goed beheersten (ABS 2006: 14).
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Effecten van het systeem

Effect op succes arbeidsmigranten

F.34 Het beleid ter vergroting en verbetering van de (kwaliteit) van instroom van permanente 
geschoolde immigratie dat sinds midden jaren 90 is ingezet, heeft duidelijk effect gehad, zowel wat 
betreft de omvang van de instroom van permanente economische migranten (toename, jaarlijks 
worden de quota hiervoor ook hoger gesteld), de leeftijd (jongere migranten), de kwalificaties van 
de toegelaten migranten, als in hun succes op de arbeidsmarkt (in vergelijk met de jaren ‘90). Deze 
resultaten worden vooral toegeschreven aan meer stringente eisen wat betreft leeftijd en 
taalvaardigheid, pre-immigration assessment van Engels (sinds 1993 voor enkele beroepen, sinds 
1996 voor bijna alle beroepen) en van kwalificaties (sinds 1997), eisen inzake werkervaring, 
bevordering van immigratie met een concreet aanbod (sponsored migrants) en van migratie van 
internationale studenten, en stringente controle (tijdelijkheid, fraude, succes van ondernemers). 
(Hawthorne 2005). 

F.35 Een belangrijk instrument voor het bijstellen van het beleid is de monitoring van nieuwe 
(permanente) immigranten en hun arbeidsmarktresultaten, door middel van longitudinale surveys. 
Op basis van de uitkomsten van deze monitoring wordt het systeem regelmatig aangepast om 
beter te focussen op selectie van geschoolde migranten die snel werk vinden op hun eigen functie-
en salarisniveau. Uit de gegevens van deze monitoring blijkt dat meer recente migranten het beter 
doen op de arbeidsmarkt en minder vaak werkeloos zijn dan migranten in de jaren ‘90 (zie onder; 
zie ook Hawthorne 2005). 

F.36 Werkeloosheidspercentages: Independent Skilled: 

 LSIA1: 25% na 6 maanden, 9 % na 18 maanden, 4% na 42 maanden. 

 LSIA2: 8% na 6 maanden; en 7 % na 18 maanden (SOPEMI 2006: 51). 

Onderzoek laat zien dat dit verschil in werkeloosheidspercentages tussen LSIA1 en LSIA2 vooral 
toe te schrijven is aan verandering in de kwaliteiten van migranten (grotere nadruk op kwalificaties 
en taalvaardigheid). Met name Engelse taalvaardigheid blijkt van zeer grote invloed op het vinden 
van een baan op het eigen niveau. Tevens is het beroep op sociale zekerheid drastisch afgenomen 
door beperking van recht op sociale zekerheid (na twee jaar permanent verblijf in Australië sinds 
wijziging Social Security Act in 1997).

F.37 Ongeveer 50% van de permanente migranten (in het algemeen, dus inclusief vluchtelingen 
en gezinsherenigers/vormers) van LSIA2 heeft een baan verworven op ongeveer hetzelfde 
beroepsveld als voor hun migratie. 
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F.38 Migranten verdienen gemiddeld een hoger inkomen dan autochtone Australische burgers; 
dit inkomensvoordeel blijkt vooral te gelden voor immigranten voor wie Engels de moedertaal is. 

In het algemeen blijkt Engelse taalvaardigheid een sleutelfactor te zijn voor het succes van 
migranten op de arbeidsmarkt (Productivity Commission, 2006; Richardson & Lester 2004).

Effect op economie van het land

Fiscale inkomsten door migratie voor de federale staat € 4 miljoen per jaar per 1000 migranten per 
jaar en € 0,6 miljoen per jaar per 1000 migranten voor de provinciale overheden (Garnaut 2003: 2). 
(Volgens de OECD zijn de schattingen van de economische / fiscale voordelen van de recente 
wijzigingen in het immigratiebeleid beperkt en onzeker vanwege de gebruikte modellen).

F.39 Immigratie, met name de geschoolde, zorgt voor verkleining van de kloof tussen arm en 
rijk, doordat geschoolde migranten laaggeschoold werk creëren en herverdeling van inkomen 
bewerkstelligen. 

F.40 Australië maakt zich zorgen over een aanzienlijke emigratie van met name geschoolde 
Australiërs .Echter, door de aanzienlijke immigratie van geschoolde migranten is er evenwel netto 
sprake van brain gain voor Australië.

Verwachte effecten toekomstige of recente ontwikkelingen in het systeem

F.41 De Australische overheid streeft naar verdere verbetering van de selectie van geschoolde 
migranten die op korte termijn een baan op hun niveau vinden en zodoende een economische 
bijdrage leveren. Punten die nog verbeterd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld: het vereiste niveau 
van Engelse taalvaardigheid zou hoger gesteld kunnen worden (gezien de grote mate van 
samenhang met succes) en omdat studenten die een paar jaar werkervaring hebben het beter 
doen dan die dat niet hebben, zouden op dat punt eisen kunnen worden gesteld 
(evaluatieonderzoek Hawthorne, 2006).

Overige relevante factoren

F.42 De samenstelling en omvang van de instroom van (geschoolde) migranten wordt niet 
alleen bepaald door het selectiesysteem zelf, maar andere factoren. Een belangrijke factor is de 
geografische ligging van Australië. Hierdoor is het te begrijpen dat Australië veel immigranten uit 
Azië aantrekt, waaronder India en China. 



Uitgebreide informatie arbeidsmigratiesysteem Australië 143

F.43 Daarnaast zijn er de historische banden. Deze zijn er vooral met het Verenigd Koninkrijk, 
maar ook met landen van het Gemenebest in het algemeen. Door deze historische banden, en 
doordat van geschoolde migranten een goede Engelse taalvaardigheid wordt geëist, is de instroom 
van geschoolde permanente migranten in belangrijke mate afkomstig uit Engelstalige landen of 
landen waar Engels de hoofdtaal is. In 2004-2005 kwam 25% van de geschoolde migranten 
(permanente vestiging) uit het Verenigd Koninkrijk (en 5% uit Zuid-Afrika, eveneens een land van 
het Gemenebest).

F.44 Hooggekwalificeerde migranten en zelfstandige ondernemers die zich elders willen 
vestigen kunnen kiezen uit verschillende bestemmingslanden. Volgens een onderzoek van de 
‘Victorian Parliamentary Economic Development Committee’ uit 1998 zouden migranten uit deze 
categorie het vaakst de voorkeur hebben voor de VS, gevolgd door Canada en daarna Australië. 
Twee factoren waren volgens dit onderzoek van belang voor de keuze van het vestigingsland: (1) 
het land met de makkelijkste en meest stabiele voorwaarden voor binnenkomst, zodat de kans op 
goedkeuring van de aanvraag het grootst is (bemiddelaars kunnen hierbij helpen) en (2) 
voorkeuren in levensstijl, zoals klimaat, kwaliteit van het onderwijs en eventuele familie of vrienden 
die al in het betreffende land wonen (Engineers Australia 2005: 3). Onderzoek onder geschoolde 
migranten in Australië laat zien dat de keuze voor Australië als bestemmingsland in belangrijke 
mate werd bepaald door bekendheid met het land. Tweederde van de geschoolde migranten die in 
1999/2000 aankwamen hadden al eerder Australië bezocht, als toerist of bezoeker, of er 
gestudeerd (Joint Standing Committee on Migration 2004:9). Tevens blijkt uit de LSIA –data dat 
geschoolde migranten hun keuze van land van vestiging (naast Australië blijken de migranten ook 
alternatieven als Nieuw-Zeeland, Canada en de VS te hebben overwogen) over het algemeen in 
sterkere mate laten bepalen door overwegingen van levensstijl, klimaat en vooruitzichten voor het 
gezin, dan door kansen op een baan (idem: 10).

F.45 Gezien het belang dat migranten hechten aan de levensstijl in het land van vestiging zal 
ook ander beleid dan het directe migratiebeleid de aantrekkingskracht (of juist niet) van Australië 
bepalen. Daarbij kan gedacht worden aan sociaal beleid, zoals gefaseerde toegang tot de sociale 
zekerheid, maar ook het zelf bekostigen van taalcursussen en in welke mate de erkenning van 
buitenlandse kwalificaties is geregeld. De invloed van dergelijke factoren op het type migranten dat 
wordt aangetrokken is evenwel moeilijk te meten. 
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G Uitgebreide informatie arbeidsmigratiesysteem Verenigd 
Koninkrijk

Uitgangspunten systeem en ontwikkelingen 

G.01 Het immigratiebeleid in het Verenigd Koninkrijk is historisch voornamelijk bepaald door 
relaties met Gemenebestlanden. Een gastarbeidersbeleid, zoals in Duitsland, Oostenrijk of 
Nederland, is in het Verenigd Koninkrijk nooit gehanteerd. Gebaseerd op de British Nationality Act 
van 1948, was immigratie naar het Verenigd Koninkrijk beperkt tot inwoners van de 
Gemenebestlanden. In de hieropvolgende decennia werd het immigratiebeleid steeds meer gericht 
op het reduceren van de immigratie van niet-blanken uit de Gemenebestlanden en Pakistan. Deze 
immigratiestroom bleef echter bestaan vanwege gezinshereniging. De procedures voor het 
verstrekken van een werkvergunning zijn in de jaren ’80 aangepast en werden gebaseerd op 
tekorten op de arbeidsmarkt.

G.02 Geconstateerd werd in 1998 dat de Britse kenniseconomie belangrijke tekortkomingen 
kende op het gebied van productiviteit, innovatie, investeringen en vaardigheden van werknemers. 
De regering sprak in 1999 de ambitie uit ‘the most skilled and most enterprising people from 
abroad’ naar het Verenigd Koninkrijk te halen. Deze uitspraak had een aantal gevolgen voor het 
gevoerde migratiebeleid, waaronder de start van een proef in 2002 om personen met uitzonderlijke 
kwaliteiten de gelegenheid te geven werk te zoeken in het Verenigd Koninkrijk. Hieruit kwam het 
Highly Skilled Migration Programme voort (in 2003 opgenomen in de immigratiewet).

Programma’s/schema’s

G.03 Arbeidsmigratie is in het Verenigd Koninkrijk georganiseerd in een Work Permit systeem 
met een aantal hoofdelementen (schemes/programma’s):
 Main scheme: ingang waarbij werkgevers werknemers kunnen binnenhalen voor een 

specifieke baan (vraaggericht).
 Sector Based Scheme (SBS): opgezet in 2003 om tekorten in ongeschoolde arbeid in 

bepaalde sectoren (tijdelijk) op te vangen (vraaggestuurd en quota).
 Seasonal Agricultural Workers Scheme (SAWS): arbeiders kunnen via deze ingang 

tijdelijk binnen komen op ‘piek’-momenten (vraaggestuurd en quota).
 Working holidaymakers: ingang voor vakantiewerkers uit gemenebestlanden tussen de 17 

en 30 jaar die voor twee jaar naar het Verenigd Koninkrijk kunnen komen wanneer zij de 
intentie hebben om betaald werk uit te voeren als onderdeel van een werkvakantie

 Worker Registration Scheme (WRS): dit programma is in 2004 ingevoerd en dient als 
ingang voor leden van de 10 nieuwe lidstaten van de EU (geen quota, dient met name voor 
registratie van mensen die reeds zijn binnengekomen). 
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 Highly Skilled Migrants Programme (HSMP): puntensysteem (sinds 2002) waarbij rekening 
wordt gehouden met kwalificaties, ervaring, inkomen uit verleden en prestaties van de 
migrant (aanbodgestuurd).

Verblijfsrecht 

G.04 Er zijn meerdere programma’s voor tijdelijke tewerkstelling, zoals werkvergunningen voor 
training of werkervaring, het Working holidaymakers programma en het programma voor 
seizoensarbeiders. Voor het opdoen van werkervaring worden werkvergunningen gebruikelijk 
verleend voor twaalf maanden. Voor speciale trainingen kunnen vergunningen worden verleend 
voor een maximum van vijf jaar. 

G.05 Arbeidsmigranten in het Verenigd Koninkrijk komen nooit direct in aanmerking voor een 
permanente verblijfsstatus. Als de werkvergunning verlopen is, dient de arbeidsmigrant terug te 
keren naar het land van oorsprong.

G.06 Er zijn twee routes die uiteindelijk kunnen resulteren in permanent verblijf.
1. De eerste route is via zogenaamde werkvergunningen voor zakelijke en commerciële 

werkzaamheden. Deze werkvergunningen zijn bedoeld voor arbeidsmigranten die in het 
Verenigd Koninkrijk zijn voor zaken of commercieel werk. Dit type werkvergunning valt uiteen 
in twee subtypen ('Tier 1' en 'Tier 2'). Tier 1 betreft overplaatsingen in concernverband, een 
functie als lid van een raad van bestuur, functies die verband houden met binnenlandse 
investeringen die het Verenigd Koninkrijk werkgelegenheid en geld opleveren, of moeilijk te 
vervullen vacatures voor soorten werk waarvan Work Permits UK, erkent dat naar behoren 
opgeleide of gekwalificeerde personen uiterst schaars zijn (Lange, 2004: 56). 
Werkvergunningen worden verleend voor een periode van maximaal vijf jaar, maar kunnen 
worden verlengd. Deze vergunninghouders kwalificeren voor permanent verblijf als zij vier 
jaar lang legaal en ononderbroken hebben gewerkt.

2. De tweede route is via het Highly Skilled Migrants Programme. Na vier jaar legaal en 
ononderbroken werkzaam te zijn in het Verenigd Koninkrijk kunnen arbeidsmigranten onder 
dit programma een permanente verblijfsstatus verkrijgen.

G.07 De tijdelijkheid van verblijf wordt in het Verenigd Koninkrijk geborgd door het moeilijk te 
maken om van een programma over te stappen naar één van de bovenbeschreven routes, die het 
uiteindelijk mogelijk maken om een permanente verblijfsstatus te verkrijgen.

G.08 In het Verenigd Koninkrijk wordt een HSMP-migrant toegelaten voor één jaar. Na dit jaar 
kan de work permit worden verlengd tot maximaal vier jaar. Hiertoe dient de arbeidsmigrant te 
beschikken over een arbeidscontract. Indien de migrant niet over een arbeidscontract beschikt 
wordt het work permit niet verlengd. 
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Recht op sociale zekerheid 

G.09 De Britse wetgeving sluit arbeidsmigranten uit van het doen van een beroep op de sociale 
uitkeringen waarvoor geen premies zijn betaald of die niet inkomensafhankelijk zijn (zoals 
werkeloosheidsuitkering, kinderbijslagen, gehandicaptenuitkeringen et cetera. Voor een uitputtende 
lijst met publieke gelden waarvoor arbeidsmigranten zijn uitgesloten wordt verwezen naar de 
landenrapportage). Arbeidsmigranten die werkeloos worden lopen het risico om hun (tijdelijke) 
verblijfsvergunning te verliezen. Dit is echter meer een theoretisch risico. Over het algemeen wordt 
door de autoriteiten geen actie ondernomen totdat de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is 
verlopen (bron: Lange et al; 2004).

Recht op gezinshereniging en recht op arbeid gezinsleden

G.10 Gezinshereniging is in principe toegestaan in het Verenigd Koninkrijk met uitzondering van 
arbeidsmigranten die binnenkomen onder een tijdelijk programma, zoals de Seasonal Agricultural 
Workers Scheme en de Sector Based Scheme. Gezinsleden zijn vrij op de arbeidsmarkt. Er wordt 
geen arbeidsmarkttoets toegepast.

Uitvoering arbeidsmigratiesysteem

G.11 De Home Office is het belangrijkste departement aangaande migratie in het Verenigd 
Koninkrijk. Het Immigration and Nationality Directorate (IND) is een onderdeel van de Home Office 
en belast met de uitvoer van het arbeidsmigratiesysteem.

G.12 De beoordeling van de aanvragen voor het HSMP-programma is gecentraliseerd bij een 
dependance van het Home Office, namelijk Work Permits UK (WPUK). Een team van 25 personen, 
waarvan 16 beslismedewerkers (in 2004), is belast met de uitvoering van het programma. De 
beoordelaars worden intern getraind voor het beoordelen van de aanvragen. Een academische 
opleiding is niet vereist.

G.13 Het blijkt redelijk gecompliceerd te zijn om de aanvragen te beoordelen door de grote 
verscheidenheid aan bewijsmateriaal dat wordt meegezonden en de veelvuldige wijzigingen in het 
programma. Van de volledig gedocumenteerde HSMP-aanvragen wordt 50% binnen 48 uur 
afgedaan. Bij gebreken in het materiaal wordt maximaal twee keer gerappelleerd. Vrijwel alle 
aanvragen worden behandeld binnen vier weken, de langste lopen acht weken (in 2004). 

G.14 Een arbeidmigrant, die het Verenigd Koninkrijk wil binnenkomen onder het HSMP-
programma, kan online een aanvraag hiervoor indienen. De aanvraag dient voorzien te zijn van 
bewijsmateriaal. Om toegelaten te worden dient een arbeidsmigrant 65 punten of meer te scoren 
op de volgende gebieden: opleiding, werkervaring, inkomen in vorige baan, bijzondere prestaties in 
het vakgebied en prestaties van eventuele gezinsleden. 
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G.15 De HSMP-migrant moet verder in staat zijn in het levensonderhoud van hemzelf en 
eventueel zijn gezin te voorzien zonder een beroep op de staatskas te doen en de migrant moet 
bereid zijn het Verenigd Koninkrijk als hoofdverblijf aan te nemen.

G.16 Toelating geschiedt voor de periode van één jaar; deze periode is verlengbaar met drie 
jaar. Daarbij word getoetst op eventueel beroep op de publieke middelen, openbare orde aspecten 
en economische prestaties. Na vier jaar verblijf op grond van het HSMP ontstaat recht op een 
permanente verblijfstitel. 

Kosten arbeidsmigratiesysteem

G.17 Over de totale kosten van het arbeidsmigratiesysteem in het Verenigd Koninkrijk is geen 
informatie gevonden. Wel is bekend dat de kosten die zijn gemoeid met de huidige visaverlening
en met beslissingen aangaande verblijfs- en werkvergunningen worden gedekt uit de gehanteerde 
tarieven. Voor het HSMP-programma geldt dat de administratieve lasten volledig worden 
afgewenteld op de migrant (momenteel zo’n € 456). Wanneer een arbeidsmigrant wordt afgewezen 
voor toelating tot het HSMP-programma, worden de kosten niet vergoed. 

Actuele en toekomstige ontwikkelingen in arbeidsmigratiesysteem

G.18 Het integrale arbeidsmigratiesysteem in het Verenigd Koninkrijk wordt binnen afzienbare 
tijd aangepast naar een puntensysteem in vijf zogenaamde ‘tiers’. In maart 2006 is het document 
‘A Points-Based System: Making Migration Work for Britain’ gepubliceerd, waarin het nieuwe 
puntensysteem in wordt uiteengezet. 

G.19 De hoofddoelstellingen van het nieuwe ‘Points Based / Five Tier’ systeem zijn drievoudig:-
1. Beter identificeren en aantrekken van migranten die de meeste waarde kunnen toevoegen 

aan het Verenigd Koninkrijk;
2. Een meer efficiënt, transparant en objectief aanvraagproces;
3. Minder ruimte voor misbruik.

G.20 Bovengenoemde doelstellingen maken duidelijk waarom men de overstap naar het nieuwe 
systeem wil maken. Aan deze keuze ligt echter geen uitgebreide evaluatie van aantallen, 
kenmerken en effecten van aanmeldende en toegelaten arbeidsmigranten ten grondslag. De 
voorstellen voor het nieuwe systeem zijn wel door uitvoerige consultatie van de bevolking en 
experts getoetst en bijgesteld teneinde een zo groot mogelijk publiek draagvlak te bereiken voor 
het arbeidsmigratiesysteem in het Verenigd Koninkrijk. De consultatie is uitgevoerd door middel 
van georganiseerde bijeenkomsten en het uitzetten van vragenlijsten. 
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G.21 Het arbeidsmigratiesysteem zal bestaan uit vijf zogenaamde ‘tiers’, elk gebaseerd op een 
puntensysteem:
1. (Tier one): hooggeschoolde personen om bij te dragen aan de groei en productiviteit;
2. (Tier two): vaklieden met een baanaanbod die gaten in de arbeidsmarkt van het Verenigd 

Koninkrijk opvullen;
3. (Tier three): beperkt aantal laaggeschoolde arbeiders dat tijdelijke arbeidstekorten kan 

opvullen;
4. (Tier four): studenten;
5. (Tier Five): reizende jongeren en tijdelijke arbeiders: mensen die mogen werken in het 

Verenigd Koninkrijk voor een beperkte periode om hoofdzakelijk niet-economische doelen te 
bereiken.

G.22 Alhoewel in het nieuwe systeem voor ieder programma wordt gewerkt met punten, blijft 
het, met uitzondering van het eerste programma (vergelijkbaar met HSMP), vraaggestuurd. 
Arbeidsmigranten dienen voor een werkvergunning in de programma’s 2-5 namelijk over een 
zogenaamd ‘certificate of sponsorship’ van een goedgekeurde ‘sponsor’ in het Verenigd Koninkrijk 
te beschikken. Het certificaat is een verzekering dat een arbeidsmigrant in staat is om een 
bepaalde baan uit te voeren of een bepaalde studie te doen en de intentie heeft dit ook te doen. 
Sponsors worden voorzien van een rating op basis van de ervaringen met of het beleid op het 
sponsoren van migranten. Hoe hoger de rating, hoe meer punten de migrant ontvangt. 
Organisaties die als sponsor willen optreden in een bepaalde sector moeten zich hiervoor 
aanmelden en moeten bepaalde verantwoordelijkheden aangaande immigratiecontrole accepteren.

G.23 In afzienbare tijd zullen ook bankgaranties worden vereist van arbeidsmigranten wiens 
persoonlijke omstandigheden of immigratieroute de verwachting wekt dat zij een hoog risico 
vormen voor het breken van de immigratieregels.

G.24 In het nieuwe systeem dient een arbeidsmigrant in tier 1 (voormalig HSMP) 75 punten te 
behalen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de selectiecriteria en bijbehorende punten.
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Tabel G1: Overzicht nieuwe ‘Five Tier System’ Bron: Home Office, 2006

G.25 Het nieuwe puntensysteem zal gefaseerd per programma / schema worden ingevoerd. 
Voorlopig is bekend dat ‘tier 1’ in oktober 2007 geïmplementeerd wordt. Hierna zal de rest van de 
tiers voor de andere groepen van arbeidsmigranten geleidelijk volgen. De laatste tier zal naar 
verwachting in 2008 zijn geïmplementeerd.

Aantallen en kenmerken aanmelders en toegelatenen Verenigd Koninkrijk totaal

G.26 In 2003 zijn in totaal 161.699 aanmeldingen voor een werkvergunning binnengekomen in 
het Verenigd Koninkrijk (enkel niet-EEA arbeidsmigranten), dit is zo’n 0,54% van de totale 
beroepsbevolking. Meer recente informatie aangaande het totale aantal aanmeldingen is niet 
gevonden.

G.27 De meeste arbeidsmigranten komen uit India, gevolgd door de USA, Nigeria, Pakistan, 
Zuid-Afrika, Australië, Zimbabwe, Canada, China en Rusland (ACVZ, 2004a). Over aanmeldende 
migranten zijn verder geen karakteristieken beschikbaar. Voor aantallen aanmelders per 
programma wordt verwezen naar de landenrapportage van het Verenigd Koninkrijk in de bijlage.

G.28 In 2003 zijn in totaal 136.306 werkvergunningen verleend (0,44% van de 
beroepsbevolking). Voor het aantal toegelatenen is meer en recentere statistische informatie 
aanwezig. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal toegelatenen van 2003-2005, 
met een onderverdeling naar geslacht en nationaliteit. De genoemde aantallen zijn exclusief 
verleningen of veranderingen van werk.
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Goedgekeurd Overig Totaal Goedgekeurd Overig Totaal Goedgekeurd Overig Totaal
Man 6.912 1.754 8.666 8.980 1.701 10.681 8.910 2.101 11.011
Vrouw 15.649 3.650 19.299 20.278 4.167 24.445 22.429 3.980 26.410

India Totaal 22.561 5.404 27.965 29.258 5.868 35.126 31.339 6.081 37.421
Man 4.395 370 4.765 4.999 321 5.320 4.963 363 5.326
Vrouw 15.586 732 16.318 16.612 517 17.129 17.037 596 17.633

USA Totaal 19.981 1.102 21.083 21.611 838 22.449 22.000 959 22.959
Man 4.389 1.310 5.699 4.093 1.299 5.392 3.558 1.503 5.061
Vrouw 1.494 473 1.967 1.371 482 1.853 1.139 485 1.624

Filipijnen Totaal 5.883 1.783 7.666 5.464 1.781 7.245 4.697 1.988 6.685
Man 3.573 602 4.175 3.010 590 3.600 2.260 539 2.799
Vrouw 2.955 648 3.603 2.894 779 3.673 2.389 788 3.178

Zuid-Afrika Totaal 6.528 1.250 7.778 5.904 1.369 7.273 4.649 1.327 5.977
Man 2.473 393 2.866 2.242 345 2.587 2.292 318 2.610
Vrouw 3.015 430 3.445 2.474 339 2.813 2.540 325 2.865

Australië Totaal 5.488 823 6.311 4.716 684 5.400 4.832 643 5.475
Man 686 397 1.083 872 399 1.271 720 505 1.225
Vrouw 3.171 2.529 5.700 3.693 3.833 7.526 3.099 3.301 6.400

Pakistan Totaal 3.857 2.926 6.783 4.565 4.232 8.797 3.819 3.806 7.625
Man 1.493 697 2.190 1.921 937 2.858 1.917 822 2.739
Vrouw 2.711 880 3.591 2.586 1.254 3.840 2.579 1.383 3.962

China Totaal 4.204 1.577 5.781 4.507 2.191 6.698 4.496 2.205 6.701
Man 1.087 115 1.202 1.049 103 1.152 1.009 113 1.122
Vrouw 1.898 131 2.029 2.041 121 2.162 2.060 114 2.174

Canada Totaal 2.985 246 3.231 3.090 224 3.314 3.069 227 3.296
Man 558 190 748 610 176 786 610 156 766
Vrouw 2.114 103 2.217 2.113 107 2.220 2.147 75 2.222

Japan Totaal 2.672 293 2.965 2.723 283 3.006 2.757 231 2.988
Man 793 253 1.046 648 286 934 605 249 854
Vrouw 1.439 382 1.821 1.081 518 1.599 811 384 1.195

Maleisië Totaal 2.232 635 2.867 1.729 804 2.533 1.416 633 2.049
Totaal 109.281 27.025 136.306 112.981 28.131 141.112 110.638 26.403 137.043

2004 20052003

Tabel G2: Aantal en herkomst toegelatenen werkvergunning 2003-2005      Bron: Work Permits UK

G.29 De leeftijdsverdeling van de toegelaten arbeidsmigranten in het Verenigd Koninkrijk is van 
2004-2005 als volgt: 18-24 jaar: 10% / 25-29 jaar: 35% / 30-34 jaar: 25% / 35-39 jaar: 13% ( Salt, 
SOPEMI, 2004). De sectorachtergrond van de immigranten ligt hoofdzakelijk op gezondheid en 
medische diensten (29%), hotels en catering (14%) en IT (12%) ( Salt, SOPEMI, 2004).

Aantallen en kenmerken aanmelders en toegelatenen HSMP 

G.30 Onderstaande tabellen geven inzicht in de aantallen en kenmerken van de aanmelders en 
toegelatenen voor het HSMP programma. De genoemde aantallen zijn exclusief verlengingen en 
migranten die in beroep zijn gegaan tegen een afwijzing. (Tabel G3 t/m G6)

Aantallen

26,30414,1297,3673,6531,155Goedgekeurd

55,15623,28622,9586,4612,451Ontvangen
Total2005200420032002

(tot oktober) en het aantal goedgekeurde aanvragen
Totaal aantal HSMP eerste aanvragen verzonden in 2002, 2003, 2004 and 2005

26,30414,1297,3673,6531,155Goedgekeurd

55,15623,28622,9586,4612,451Ontvangen
Total2005200420032002

(tot oktober) en het aantal goedgekeurde aanvragen
Totaal aantal HSMP eerste aanvragen verzonden in 2002, 2003, 2004 and 2005

Bron: website IND, Home Office
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Nationaliteit

Nationaliteit
Ontvangen Goedgekeurd Ontvangen Goedgekeurd Ontvangen Goedgekeurd Ontvangen Goedgekeurd Ontvangen Goedgekeurd

India 391 176 1171 651 7301 1933 905 5483 17913 8243
Pakistan 169 55 630 265 4472 977 3777 1656 9048 2953
Australië 129 83 335 235 1359 639 1,235 1183 3058 2140
USA 325 269 692 558 787 450 595 508 2399 1785
Zuid-Afrika 106 69 477 342 1045 585 760 693 2388 1689
Nigeria 272 30 557 182 1996 432 2459 882 5284 1526
Nieuw Zeeland 29 19 154 115 698 331 692 682 1573 1147
China 1 0 13 1 856 252 703 466 1573 719
Rusland 48 33 134 96 323 141 290 233 795 503
Canada 69 48 115 89 201 105 171 138 556 380
Bangladesh 27 14 113 46 381 113 386 206 907 379
Sri Lanka 29 8 82 39 243 84 328 207 682 338
China 52 32 239 152 130 105 53 36 474 325
Zimbabwe 89 28 179 73 246 86 172 89 686 276
Maleisië 23 14 59 32 138 63 176 137 396 246
Egypte 27 12 57 32 125 80 134 108 343 232
Turkye 26 9 81 56 124 50 120 79 351 194
Israël 15 9 60 45 115 51 66 61 256 166
Ukraine 19 8 43 24 155 57 82 76 299 165
Iran 34 9 82 31 125 41 118 74 359 155

Totaal2002 2003 2004 2005

Bron: Work Permits UK

Leeftijd

Totaal
Goedgekeurd Overig Totaal Goedgekeurd Overig Totaal Goedgekeurd Overig Totaal Goedgekeurd Overig Totaal

Vrouw 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Man 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
Totaal 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 3
Vrouw 0 9 9 0 8 8 33 49 82 154 223 377 476
Man 0 15 15 9 19 28 81 108 189 225 452 677 909
Totaal 0 24 24 9 27 36 114 157 271 379 675 1.054 1.385
Vrouw 159 138 297 480 182 662 1.271 765 2.036 3.124 3.379 6.503 9.498
Man 358 411 769 1.310 588 1.898 3.163 2.468 5.632 8.411 9.494 17.905 26.204
Totaal 517 549 1.066 1.790 770 2.560 4.434 3.233 7.668 11.535 12.873 24.408 35.702
Vrouw 101 92 193 246 113 359 343 291 634 717 1.299 2.016 3.202
Man 334 357 691 1.016 478 1.494 1.675 1.385 3.060 2.984 5.095 8.079 13.324
Totaal 435 449 884 1.262 591 1.853 2.018 1.676 3.694 3.701 6.394 10.095 16.526
Vrouw 30 19 49 54 36 90 90 86 176 127 339 466 781
Man 139 104 243 392 165 557 511 417 928 772 1.341 2.113 3.841
Totaal 169 123 292 446 201 647 601 503 1.104 899 1.680 2.579 4.622
Vrouw 5 4 9 21 2 23 28 16 44 40 51 91 167
Man 26 28 54 122 45 167 171 78 249 206 295 501 971
Totaal 31 32 63 143 47 190 199 94 293 246 346 592 1.138

Totaal 1.152 1.177 2.329 3.650 1.637 5.287 7.367 5.664 13.032 16.760 21.968 38.728 59.376

45-54

55+

<18

18-24

25-34

35-44

2002 2003 2004 2005

Bron: Work Permits UK

Beroep in land van origine

Beroep Totaal
Goedgekeurd Overig Totaal Goedgekeurd Overig Totaal Goedgekeurd Overig Totaal Goedgekeurd Overig Totaal

Dokter 20 58 78 137 71 208 810 113 923 4.150 558 4.708 5.917
Accountant 21 38 59 131 69 200 281 157 438 670 768 1.438 2.135
Leraar 1 22 23 25 72 97 88 147 235 242 705 947 1.302
Engineer 10 13 23 77 44 121 102 111 213 269 532 801 1.158
Student 0 3 3 12 9 21 122 113 235 306 571 877 1.136
Manager 3 3 6 14 3 17 66 83 149 228 586 814 986
Bankwezen 12 12 24 57 33 90 52 87 139 153 492 645 898
Software ontwerper 4 10 14 34 10 44 118 95 213 238 337 575 846
Marketing 9 7 16 61 17 78 72 70 142 155 343 498 734
RA Accountant 17 12 29 28 5 33 175 69 244 219 189 408 714
Totaal 1.152 1.177 2.329 3.650 1.637 5.287 7.367 5.664 13.032 16.760 21.968 38.728 59.376

2002 2003 2004 2005

Bron: Work Permits UK
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G.31 De bovenstaande tabellen G3 t/m G6 maken duidelijk dat voor het HSMP grosso modo 
dezelfde nationaliteiten zijn vertegenwoordigd als de totale inflow van arbeidsmigranten in het 
Verenigd Koninkrijk. 

Ook de leeftijdsverdeling komt overeen met het totaal aantal arbeidsmigranten: het zwaartepunt ligt 
in de categorieën 25-34 en 35-44. De grootste groep arbeidsmigranten, die zijn toegelaten tot het 
HSMP programma, zijn van beroep dokter, accountant of leraar.

Effect op succes arbeidsmigranten

G.32 Het effect van het arbeidsmigratiesysteem op het succes van de arbeidsmigranten wordt in 
het Verenigd Koninkrijk niet specifiek gemeten. Een analyse van de totale immigrantenpopulatie in 
het Verenigd Koninkrijk geeft echter een positief beeld.

G.33 Onderstaande grafiek geeft per industriesector de werkgelegenheidspercentages van de 
immigranten (foreign born) en de autochtonen (UK born) van maart t/m mei 2005. De grafiek maakt 
duidelijk dat het werkgelegenheidspercentage van immigranten niet significant lager ligt dan dat 
van de autochtone bevolking. In een aantal sectoren ligt het zelfs hoger.

Tabel G7: werkgelegenheidspercentages migranten per industriesector
Bron: IPPR, 2005: 6

G.34 Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de inkomensverdeling van de autochtonen 
en immigranten (bruto inkomen per week, 2003-2004). Ook deze grafiek geeft een positief beeld. 
De grafiek laat zelfs zien dat een groter deel van de immigranten in de hogere inkomensklassen is 
ingeschaald ten opzichte van de autochtone bevolking. 
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Tabel G8: Inkomensverdeling autochtonen en immigranten (bruto inkomen per week 2003-2004)

Bron: Geddes, 2005: 9

G.35 Er zijn nog weinig gedetailleerde statistieken aangaande het HSMP-programma 
voorhanden. In algemene zin vinden velen van hen hun weg in het zakenleven, accountancy, 
bankwezen en consultancy (vaak als zelfstandige). Er wordt gewerkt aan een beter 
managementinformatiesysteem, bovendien wordt er een longitudinaal onderzoek gestart waarbij 
de HSMP-migranten gedurende een aantal jaren worden gevolgd.

Effect op economie van het land

G.36 Het effect van de arbeidsmigranten op de economie van het Verenigd Koninkrijk wordt niet 
specifiek gemeten. Een analyse van het effect van de totale immigrantenpopulatie in het Verenigd 
Koninkrijk op de economie geeft echter een positief beeld.

G.37 De Netto Jaarlijkse Fiscale Impact is in het Verenigd Koninkrijk voor migranten berekend 
op € 3,5 miljard. Dit getal is verkregen door de uitgaven die de overheid doet aan immigranten, in 
de vorm van uitkeringen en publieke diensten (€ 41,7 miljard), af te trekken van de totale opbrengst 
van belastingen en nationale verzekeringspremies betaald door immigranten (€ 45,2 miljard). 
Immigranten dragen netto dus meer bij aan de economie van het Verenigd Koninkrijk dan dat zij 
hieraan onttrekken (onderzoek in Geddes, 2005).

G.38 Dit resultaat wordt bevestigd door onderzoek van het Institute for Public Policy Research 
(IPPR) waarin wordt gekeken over een periode van 5 jaar (1999-2004). De conclusie is dat 
immigranten een hoger inkomen hebben dan autochtonen en daardoor meer belasting betalen (zie 
voor inkomens 2003-2004 voorgaande grafiek). 
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G.39 Voor wat betreft het effect van het arbeidsmigratiesysteem op de arbeidsmarkt blijkt er 
een significante relatie te bestaan tussen de uitgebrachte work permits en het 
werkloosheidspercentage. Het migratiesysteem (vraaggerichte gedeelte) speelt adequaat in op de 
vraag van werkgevers; gedurende tijden van hoge werkeloosheid is het aantal uitgegeven work 
permits relatief laag. Deze relatie wordt weergegeven in onderstaande grafiek.

Tabel G10: work permits uitgereikt t.o.v. werkeloosheidspercentage (1971 – 2003) Bron: IPPR, 2005: 19

G.40 Er wordt in het Verenigd Koninkrijk niet gevreesd voor hogere werkeloosheid onder de 
Britse beroepsbevolking door toelating van hooggekwalificeerde migranten in het kader van het 
HSMP. Het programma is niet beperkt tot een aantal sectoren waarin tekorten bestaan of op korte 
termijn zullen ontstaan, maar er wordt vanuit gegaan dat Britten, die wat kwalificaties betreft 
kunnen concurreren met HSMP-migranten, zelf ook zonder veel problemen hun weg vinden op de 
arbeidsmarkt. 

Verwachte effecten toekomstige of recente ontwikkelingen in het systeem

G.41 Zoals in paragraaf 2.1.4 is aangegeven, wordt het huidige arbeidsmigratiesysteem 
omgezet in een puntensysteem. Dit systeem blijft overwegend vraaggericht. Het systeem kent ten 
opzichte van het oude arbeidsmigratiesysteem de volgende verbeteringen/voordelen:
a In plaats van een systeem met programma’s die door de tijd zijn ontstaan door specifieke 

behoeften in bepaalde periodes is het nieuwe systeem een coherent en flexibel geheel dat 
expliciet is ontworpen om economische en controle doeleinden voor het Verenigd Koninkrijk 
te behalen.

b In plaats van een tweedelig proces, waarbij enerzijds de immigrant wordt beoordeeld door 
visa-uitgifteposten in het buitenland en anderzijds de werkgeverskwalificaties worden 
beoordeeld door het Home Office in het Verenigd Koninkrijk, wordt overgegaan naar een 
enkelvoudige interface en applicatieproces voor alle aanvragers.
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c Beslissingen zijn niet langer gebaseerd op een grote variatie aan criteria, die soms ook nog 
subjectief zijn, maar zijn gebaseerd op een consistent, objectief puntensysteem. Voor iedere 
‘tier’ moeten aanvragers voldoende punten scoren om toegelaten te worden. Punten worden 
gescoord voor kenmerken die het succes van een migrant op de arbeidsmarkt voorspellen 
en/of controle factoren, gebaseerd op de waarschijnlijkheid dat een persoon zich zal 
conformeren aan de eis van terugkeer naar het land van herkomst.

d Controle op misbruik wordt vergroot door het gebruik van sponsors, operators en financiële 
waarborgen.

e Er wordt gestreefd naar een betere analyse van tekorten per sector door de (nog in te stellen) 
Skills Advisory Body.

G.42 Bovenstaande opsomming is overwegend gericht op het proces en lijkt hoofdzakelijk intern 
gericht. Het opgestelde strategiedocument maakt niet duidelijk welke immigrantengroepen in het 
oude en systeem wel en niet goed zijn aangetrokken en behouden, en op welke wijze het nieuwe 
systeem dit gaat verbeteren. De effecten van het nieuwe systeem zijn op dit moment derhalve 
hoofdzakelijk in te schatten op een meer eenduidig, objectief, vereenvoudigd en beter 
controleerbaar aanvraagproces. Hoe dit systeem zich daadwerkelijk in de praktijk zal manifesteren 
zullen de komende jaren uitwijzen.

Overige relevante factoren

G.43 De volgende factoren dragen, naast het huidige arbeidsmigratiesysteem, bij aan de 
omvang en samenstelling van de migrantenpopulatie in het Verenigd Koninkrijk:
a Historische banden met bepaalde landen: het migratiebeleid van het Verenigd Koninkrijk is 

in het verleden voornamelijk beïnvloedt door de relaties met de Gemenebestlanden. 
Gebaseerd op de British Nationality Act van 1948 was immigratie tot het Verenigd Koninkrijk 
in het verleden beperkt tot bewoners van de Gemenebestlanden. Het beleid is ook jarenlang 
gericht op tegengaan van migratie van niet-blanken uit deze landen. De relatief grote 
vertegenwoordiging van deze landen in de arbeidsmigrantenpopulatie is hierdoor mede te 
verklaren.

b Taal: een belangrijke succesfactor voor een migrant in het Verenigd Koninkrijk is het 
beheersen van de engelse taal. De relatief grote vertegenwoordiging Engelstalige landen in 
de arbeidsmigrantenpopulatie is hierdoor mede te verklaren.

c Economische prestaties: onderzoek (Hatton, 2005) toont aan dat een tweetal factoren 
mede een belangrijke rol spelen in de toename van netto immigratie naar het Verenigd 
Koninkrijk. Eén hiervan is de economische prestaties van het Verenigd Koninkrijk. In relatie 
tot andere Europese landen heeft het Verenigd Koninkrijk de afgelopen jaren economisch 
beter gepresteerd. De toename van het totaal aantal immigranten heeft uiteraard directe 
gevolgen voor het aantal arbeidsmigranten.
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d Inkomensongelijkheid: een factor die nog in belangrijkere mate heeft bijgedragen aan de 
toename van het totaal aantal immigranten is de toename van de inkomensongelijkheid in het 
Verenigd Koninkrijk. De toegenomen inkomensongelijkheid heeft een tweetal gevolgen: lager 
opgeleide migranten kunnen snel instromen in laagste segment (minimumlonen liggen lager, 
waardoor relatief meer banen buiten de zwarte sector blijven) en hoger opgeleide migranten 
hebben meer kansen om door te stromen naar hogere inkomensgroepen in relatie tot andere 
landen, hetgeen migratie naar het Verenigd Koninkrijk voor deze groep aantrekkelijk maakt.
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