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Kernboodschap  Haarlem is een aantrekkelijke stad die graag bedrijven en internationaal talent 

verwelkomt om zich te vestigen. Het benutten, behouden en aantrekken van 

internationaal talent versterkt de economische positie van Haarlem en de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA) als vooraanstaande kennisregio en Europese 

vestigingslocatie voor bedrijven. Om deze reden zet Haarlem de samenwerking 

voort met de gemeente Amsterdam inzake het regionale expatcenter, 

International Newcomers (IN) Amsterdam. IN Amsterdam ondersteunt bedrijven 

en internationaal talent (EU en niet-EU) bij het snel en efficiënt regelen van 

primaire overheidsdiensten via een one-stop-shop procedure. IN Amsterdam is 

onderdeel van de afdeling Economische Zaken van de gemeente Amsterdam. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Ontwikkeling 

vanwege de mandatering van de medewerkers bij IN Amsterdam.  

Relevante eerdere 

besluiten 

- Samenwerkingsovereenkomst Expatcenter (2015/20037) zoals besproken in de 

commissie Ontwikkeling van 5 maart 2015 

Besluit College  

d.d. 26 februari 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het college besluit de samenwerking met de gemeente Amsterdam inzake IN 

Amsterdam voort te zetten voor onbepaalde tijd, evaluatie vindt eens in de 

vier jaar plaats;  

2. Het college besluit voor de duur van de overeenkomst mandaat te verstrekken 

aan de bij IN Amsterdam werkzame medewerkers van de gemeente 

Amsterdam (Directie Dienstverlening) en de gemeente Amstelveen 

(Burgerzaken); 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2015/05-maart/20:00/Samenwerkingsovereenkomst-Expatcenter
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1. Inleiding  

Het benutten, behouden en aantrekken van internationaal talent versterkt de economische positie 

van Haarlem en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als vooraanstaande kennisregio en Europese 

vestigingslocatie voor bedrijven. Haarlem is ervan overtuigd dat voor een lerende, 

toekomstbestendige en welvarende samenleving één van de belangrijkste prioriteiten is het 

aantrekken en behouden van hoogopgeleide kennismigranten, buitenlandse wetenschappelijk 

onderzoekers, buitenlandse startende innovatieve ondernemers en internationale studenten. Om 

deze reden zet Haarlem de samenwerking voort met gemeente Amsterdam inzake het regionale 

expatcenter, International Newcomers (IN) Amsterdam.  

IN Amsterdam bedient bedrijven en internationaal talent (EU en niet-EU) bij het snel en efficiënt 

regelen van primaire overheidsdiensten, zoals het verstrekken van verblijfs- en werkvergunningen 

(inclusief startup visa), inschrijving bij de gemeente en andere officiële zaken. Dit doet zij via een 

one-stop-shop procedure.  

In 2017 verrichtte IN Amsterdam werkzaamheden voor meer dan 1.150 bedrijven en 

kennisinstellingen, en ruim 14.700 internationals. IN Amsterdam is onderdeel van de afdeling 

Economische Zaken van de gemeente Amsterdam. Het betreft een samenwerkingsverband tussen de 

Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), de grootste gemeenten binnen de Metropoolregio 

Amsterdam (MRA) en de Belastingdienst. Andere aangesloten gemeenten zijn Amstelveen, Almere, 

Diemen, Hilversum, Haarlemmermeer en Velsen. 

De overeenkomst is een voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst uit 2015 (2015/20037) en 

wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Eens per vier jaar vindt een evaluatie plaats. Indien nodig 

worden nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt of wordt de huidige samenwerking bekrachtigd. 

Haarlem is geen financiële vergoeding verschuldigd. Financiering van € 100.000,- ten behoeve van 

het regionaal functioneren van IN Amsterdam vindt plaats via het Platform Economie van de MRA. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de samenwerking met de gemeente Amsterdam inzake IN Amsterdam 

voort te zetten voor onbepaalde tijd, evaluatie vindt eens in de vier jaar plaats;  

2. Het college besluit voor de duur van de overeenkomst mandaat te verstrekken aan de bij IN 

Amsterdam werkzame medewerkers van de gemeente Amsterdam (Directie Dienstverlening) 

en de gemeente Amstelveen (Burgerzaken); 
 

3. Beoogd resultaat 

Deelname versterkt de economische positie van Haarlem en bevordert een gunstig vestigingsklimaat 

voor bedrijven. Het draagt bij aan het aantrekken en behouden van internationaal talent ten 

behoeve van een lerende, toekomstbestendige en welvarende samenleving. Participatie intensiveert 
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de regionale samenwerking, faciliteert bedrijven en internationaal talent, en vermindert de 

regeldruk.  

 

4. Argumenten 

1. Dit besluit is de beste manier om het beoogd resultaat te bereiken 

Bedrijven die gevestigd zijn in Haarlem of zich hier willen vestigen, kunnen gebruik maken van de 

dienstverlening van IN Amsterdam, waarmee het aantrekken van het benodigde talent 

vergemakkelijkt wordt. Internationaal talent dat in de stad komt wonen en/of werken kan op één 

plek alle benodigde overheidsprocedures in gang zetten om vervolgens direct bij hun werkgever te 

starten. IN Amsterdam krijgt een integraal beeld van de wensen van internationaal talent dat zich 

vestigt in de MRA en kan zo de dienstverlening optimaliseren en bijdragen aan spreiding in de regio. 

 

2. Het besluit past in het ingezet beleid 

Voortzetting van de samenwerking met IN Amsterdam sluit aan bij:  

- beleidsveld 4.2 Economie, Toerisme en Cultuur (Economische Agenda, Samen Doen 

2015/497123) met als doelstelling een ‘hoogwaardiger ondernemersklimaat in Haarlem dat 

concurrerend is ten opzichte van andere gemeenten’;  

- Arbeidsmarktagenda Haarlem 2014-2016 (2014/653) met de doelstelling ‘Van werk naar werk: 

creëren van een concurrerend ondernemingsklimaat voor bedrijven’;  

- de komst van de International School Haarlem en Engelstalig academisch onderwijs in de 

Koepel;(nog te besluiten)  

- de doelstelling van de MRA-West (Visie MRA West 2013/49416) om een bijdrage te leveren aan 

de ‘versterking van de internationale concurrentiepositie van de MRA en het innovatieve 

vestigingsklimaat door goede samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en 

overheid’. 

 

3. Mandatering aan medewerkers van IN Amsterdam is noodzakelijk  

Om diensten te kunnen verlenen aan internationaal talent dat zich in Haarlem wil vestigen, verleent 

de gemeente Haarlem mandaat aan de bij IN Amsterdam werkzame medewerkers van de gemeente 

Amsterdam (Directie Dienstverlening) en de gemeente Amstelveen (Burgerzaken) om de volgende 

taken uit te voeren:  

- vaststellen van de identiteit van de vreemdeling;  

- innemen van vestigingsgegevens;  

- inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP); 

- het verkrijgen van een Burger Service Nummer (BSN);  

- de aanvraag van de 30% belastingregeling;  

- beoordelen van geboorteaktes, huwelijksaktes en andere, voor het bijhouden van de BRP 

noodzakelijke brondocumenten;  

- de afname van biometrische gegevens; 

- de afgifte van het verblijfsdocument. 
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In 2015 heeft gemeente Haarlem hiertoe ondermandaatbesluiten genomen (2015/20037) Bij 

ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt uitgegaan van de voortzetting van de 

bestaande ondermandaatbesluiten (dit besluit geldt tot wederopzegging). 

 

4. De MRA internationaliseert 

De MRA en daarmee Haarlem internationaliseert. Uit cijfers van IN Amsterdam (2017) blijkt dat er in 

2015 bijna 150.000 internationals in de MRA werkten en 11.000 internationale studenten waren. Het 

aantal internationals dat jaarlijks naar de MRA verhuist, groeit ieder jaar met zo'n 20%. In 2016 hield 

dit in dat er zo'n 12.000 internationals naar de regio kwamen. Meer dan 80% van de internationale 

werkers heeft een gemiddeld inkomen of lager. De ‘traditionele’ expat is een uitstervende soort. 

Bijna de helft bestaat uit jong talent (25-35 jaar), een derde zijn jonge stellen en gezinnen. De Brexit 

en -als gevolg daarvan- o.a. de komst van European Medicines Agency (EMA) met ongeveer 850 

medewerkers versterkt deze ontwikkeling en de urgentie om hier op in te spelen. 

 

5. Het aantal inschrijvingen voor Haarlem stijgt 

In 2015 heeft IN Amsterdam voor Haarlem 33 BRP inschrijvingen uitgevoerd, in 2016 waren dat er 

110 en in 2017 102. In 2018 verrichtte IN Amsterdam 213 inschrijvingen voor Haarlem. De 

verwachting is dat het aantal procedures verder zal stijgen.  
 

6. Met één bezoek aan IN Amsterdam is alles geregeld  

Samenwerking tussen partijen zorgt voor een one-stop-shop procedure en daardoor een optimale 

dienstverlening. Internationaal talent kan de aan hun vestiging gerelateerde overheidsprocedures in 

gang zetten met één bezoek aan IN Amsterdam, gevestigd in het World Trade Center aan de Zuidas 

in Amsterdam. 

 

7. De dienstverlening van IN Amsterdam wordt hoog gewaardeerd door bedrijven, 

kennisinstellingen en internationals 

IN Amsterdam biedt een speciaal partnership programma aan (www.iamsterdam.com/en/our-

network/in-amsterdam/partners). Meer dan 1.150 bedrijven en kennisinstellingen en ruim 14.700 

internationals hebben in 2017 gebruik gemaakt van de dienstverlening van het regionale 

expatcenter, en hun aantal groeit nog steeds. Onafhankelijk onderzoek door bureau Customeyes in 

2017 onder zo’n 2.500 klanten leverde een hoge waardering op, een 8.5.  

 

5. Financiën  
De gemeente Haarlem is geen financiële vergoeding verschuldigd aan de gemeente Amsterdam, 

zolang de kosten die de gemeente Amsterdam maakt worden gedekt door een jaarlijkse financiële 

bijdrage uit het Platform Economie van de MRA van € 100.000,- . Als deze vergoeding om welke 

reden dan ook niet meer wordt uitgekeerd, de hoogte daarvan wijzigt, of niet meer kostendekkend 
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blijkt, treden partijen in overleg om te bepalen hoe de gemeente Amsterdam de kosten die worden 

gemaakt financieel gedekt krijgt.  

De gemeente Haarlem kan zelf het samenwerkingsverband opzeggen met inachtneming van de 

voorwaarden die hiervoor zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. ( bijlage 1, Hoofdstuk 

4- Duur en opzegbaarheid overeenkomst, artikel 12) 

6. Communicatie  

Communicatie over de dienstverlening verloopt via IN Amsterdam. Waar mogelijk worden bedrijven, 

kennisinstellingen en internationals in Haarlem geattendeerd op de mogelijkheid gebruik te maken 

van de diensten van IN Amsterdam. Dit gebeurt via het Klant Contact Centrum en de website van de 

gemeente Haarlem, via diverse ondernemersplatformen, de International School Haarlem en de 

lokale internationale community.  

 

7. Risico’s en kanttekeningen 

De samenwerkingsovereenkomst betreft de dienstverlening met IN Amsterdam voor internationals 

die zich in de MRA vestigen en heeft geen betrekking op inspanningen op het gebied van 

woonruimte. De internationals die zich in Haarlem vestigen doen uiteraard een beroep op de 

Haarlemse woningvoorraad en vinden hierin hun eigen weg. Het beroep op de sociale 

huurwoningvoorraad van de corporaties is zeer beperkt gelet op de inschrijftijd die benodigd is voor 

een huurwoning. Vanuit de MRA loopt actie 2.2. die erop gericht is om de huisvesting van studenten, 

pas afgestudeerden en internationale kenniswerkers meer over de gehele MRA regio te spreiden.  

  
Wanneer de samenwerkingsovereenkomst IN Amsterdam niet voortgezet wordt zal de gemeente 

Haarlem de taken die IN Amsterdam ten behoeve van de gemeente Haarlem vervult zelf moeten 

organiseren en de kosten hiervoor dragen.    

8. Uitvoering 

De aangesloten gemeenten mandateren op grond van Wet Basisregistratie persoonsgegevens de bij 

IN Amsterdam werkzame medewerkers van de gemeente Amsterdam (Directie Dienstverlening) en 

de gemeente Amstelveen (Burgerzaken). De bescherming van de privacy en persoonsgegevens is 

gewaarborgd op grond van de Wet Basisregistratie. IN Amsterdam verwerkt de gegevens van 

internationaal talent voor de gemeente Haarlem waarop de Algemene Verordening Gegevensbeheer 

van toepassing is of kan zijn. De gemeente Amsterdam treedt op als verwerker en tekent een 

verwerkersovereenkomst met de gemeente Haarlem. De gemeente Haarlem is en blijft 

verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. Documenten worden versleuteld verstuurd. 

 

9. Bijlagen 
1. Samenwerkingsovereenkomst IN Amsterdam 

2. Verwerkersovereenkomst met Gemeente Amsterdam 


