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1. Inleiding 

 

Haarlem is een aantrekkelijke stad die graag expats verwelkomt om zich vestigen. Om deze 

reden wil Haarlem een samenwerkingsovereenkomst met het regionale Expatcenter sluiten. 

Het Expatcenter is onderdeel van de dienst 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. Het Expatcenter verschaft dienstverlening aan (buitenlandse) bedrijven en 

aan kennismigranten (expats) die bij hen in dienst komen. Het Expatcenter heeft als doel de 

inschrijvingsprocedure te vereenvoudigen en te bundelen voor expats (EU en niet-EU), die 

hier komen werken met een geldige arbeidsovereenkomst. 

 

Haarlem kan voor de proefperiode van één jaar deelnemen aan het Expatcenter. Aan deze 

proefperiode zijn geen kosten verbonden. 

 

2. Besluitpunten college 

 

1. Het college besluit met ingang van 1 maart 2015 een samenwerkingsovereenkomst aan te 

gaan met de gemeente Amsterdam 

inzake Expatcenter Amsterdam Area, voor een proefperiode van één jaar;  

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

medewerkers Dienstverlening Immigratie D van de gemeente Amsterdam en de 

medewerkers Consulent Burgerzaken van de gemeente Amstelveen, die werkzaam zijn 

bij het Expatcenter;   

3. Het besluit heeft voor de proefperiode geen financiële consequenties. Evaluatie vindt 

plaats na 9 maanden. Hierbij wordt bekeken of Haarlem de samenwerking vanaf maart 

2016 - structureel en betaald - zal voortzetten; 

4. Het besluit van het college wordt ter kennisname gestuurd aan de commissie 

Ontwikkeling. 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Bedrijven die gevestigd zijn in Haarlem hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de 

dienstverlening van het Expatcenter. Kennismigranten die in de stad of regio komen wonen 

en/of werken wordt het hierdoor gemakkelijker gemaakt om direct bij hun werkgever te 

starten.  
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4. Argumenten 

 

Het besluit levert een bijdrage aan de doelstellingen uit het coalitieprogramma en de 

programmabegroting. 

Het besluit tot deelname aan het expatcenter past binnen beleidsveld 4.2 economie, toerisme 

en cultuur, doelstelling  “hoogwaardiger ondernemersklimaat in Haarlem dat concurrerend is 

ten opzichte van andere gemeenten”.  Ook draagt het bij aan de doelstelling dat de MRA-

West een bijdrage levert aan de internationale concurrentiepositie van de MRA door zowel 

veelzijdigheid te bieden, als door een hoogwaardig milieu voor de top van het bedrijfsleven 

en een steeds grotere groep expats, hoogopgeleiden, ondernemers en vertegenwoordigers van 

de creatieve klasse te bieden. Deelname aan het Expatcenter past bovendien binnen het beleid 

van de gemeente zoals recent is vastgesteld in de Arbeidsmarktagenda Haarlem 2014-2016 

(SZ/EC/2014/653). Hiernaast zetten gemeenten in de westflank van de MRA in op 

verdergaande economische samenwerking binnen de MRA (zie ook: Visie MRA West 

SZ/BP/2013/494160).  
 

Deelname bevordert de vestiging van expats en geeft een extra stimulans  

aan het vestigingsklimaat voor bedrijven in de stad en regio 

Deelname zal naar verwachting de stad positieve effecten opleveren zoals een goede 

positionering in de MRA, intensivering van regionale samenwerking, stimulering van goede 

vestigingsvoorwaarden, facilitering van ondernemers en vermindering van regeldruk. 

Hiernaast gaat het om economische meerwaarde door vestiging van meer hoogopgeleide 

werknemers, extra bestedingen  en internationale naamsbekendheid. Gemeenten die al zijn 

aangesloten bij het Expatcenter zijn: Amsterdam, Amstelveen, Almere, Haarlemmermeer, 

Hilversum en Velsen. 

 

Het proefjaar heeft als doel meer inzicht tegen in het aantal expats hier inzicht in te geven.  

Op dit moment is het niet bekend hoeveel expats zich per jaar in de gemeente Haarlem 

vestigen . Deze aantallen zullen tijdens dit proefjaar ook meer inzicht geven in de jaarlijkse 

kosten die ermee gemoeid zijn wanneer de gemeente zich structureel aansluit bij het 

Expatcenter. Het beeld leeft dat steeds meer expats die in de MRA werkzaam zijn, zich in 

Haarlem vestigen. Na het proefjaar wordt besloten of de gemeente Haarlem een structureel 

samenwerkingsverband aangaat met het Expatcenter.  

 

De dienstverlening van het Expatcenter wordt hoog gewaardeerd door bedrijven én 

kennisinstellingen in de MRA  

Het expatcenter heeft een partnership programma waar inmiddels een groot aantal bedrijven 

en kennisinstellingen bij aangesloten is.(voor meer informatie, zie: www.iamsterdam.com).  

De afgelopen zes jaar hebben ruim 800 bedrijven en instellingen en meer dan 30.000 expats 

gebruik gemaakt van de dienstverlening van het Expatcenter.  Onafhankelijk onderzoek door 

onderzoeksbureau Customeyes in september 2013 onder 5.000 klanten (expats en bedrijven) 

leverden een hoge waardering (8.0) op. 

 

Voor structurele deelname aan het Expatcenter is op dit moment nog geen dekking in de 

begroting 

Het voorstel zoals dat nu voorligt is budgettair-neutraal. Haarlem betaalt geen kosten tijdens 

het proefjaar. Op dit moment is het moeilijk in te schatten hoeveel inschrijvingen er voor 

Haarlem zijn, waardoor ook de te verwachten kosten van structurele deelname nog niet zijn 

http://www.iamsterdam.com/
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in te schatten. Haarlem streeft ernaar om per jaar minimaal het inschrijvingsniveau van de 

gemeente Haarlemmermeer behalen. Met 261 inschrijvingen betaalt Haarlemmermeer op dit 

moment - bij deelname van in totaal 6 gemeenten - een bijdrage van € 21.970 per jaar. Het 

besluit tot structurele deelname van Haarlem is pas mogelijk als de financiële consequenties 

duidelijk zijn. Een voorstel voor structurele dekking volgt bij de evaluatie. 

 

Mandatering aan medewerkers van het Expatcentrer is noodzakelijk 

Om diensten te kunnen verlenen aan expats die zich in Haarlem willen vestigen, worden de 

medewerkers van het Expatcenter door de gemeente Haarlem gemandateerd om voor 

Haarlem de volgende taken uit te voeren:  

 vaststellen van de identiteit van de vreemdeling; 

 innemen van vestigingsgegevens; 

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

basisregistratie personen (BRP) noodzakelijke brondocumenten; 

De gemeente Haarlem verleent dit ondermandaat aan: 

 medewerkers Dienstverlening Immigratie D van de Dienst Basisinformatie 

Amsterdam; 

 consulenten Burgerzaken Amstelveen; 

De gemeente Haarlem wil door middel van een proefjaar beoordelen of het waardevol is om 

een duurzame samenwerking aan te gaan met het Expatcenter.  

Het proefjaar is gratis en beoogt tevens inzicht te bieden in het aantal expats dat zich vestigt 

binnen de gemeente Haarlem. 

 

Met één bezoek aan het Expatcenter is alles geregeld 

a. De IND helpt de Niet-EU expats aan een geldige verblijfsvergunning.   

b. Het verkrijgen van een Burgerservicenummer (BSN) via de gemeenten:  

    - hiervoor is zowel inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)  

    - als inschrijving in het Register Niet-ingezetenen (RNI) vereist.  

c. Verder kunnen de expats een aanvraag indienen voor de 30% regeling die  

    door de Nederlandse werkgever kan worden aangevraagd. Voor een expat  

    geldt in Nederland een maximaal belastingtarief van 36%. Dit betekent dat  

    30% van het salaris belastingvrij mag worden uitbetaald. De aanvraag wordt  

   getoetst door de Belastingdienst.    

Expats kunnen de genoemde diensten regelen met één bezoek aan het Expatcenter op de 

Zuidas in Amsterdam. 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Geen 

 

6. Uitvoering 

 

De aangesloten gemeenten mandateren op grond van Wet Basisregistratie persoonsgegevens 

de collega’s van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen (die werkzaam zijn op het 

Expatcenter) om de benodigde diensten aan expats te kunnen verlenen. De bescherming van 

de privacy en persoonsgegevens is gewaarborgd op grond van de Wet Basisregistratie. 

Documenten worden versleuteld verstuurd. 
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In de communicatie naar bedrijven en expats zal benadrukt worden dat de  

gemeente Haarlem een proefjaar aangaat met het Expatcenter. De mogelijkheid bestaat 

immers dat de gemeente Haarlem besluit de samenwerking na één jaar op 

te zeggen. Tijdens het proefjaar wordt de samenwerking na 9 maanden geëvalueerd met alle 

stakeholders. Op dat moment is het aantal inschrijvingen duidelijk, evenals de hoogte van de 

structurele kosten.  

 

7. Bijlagen 

1 Samenwerkingsovereenkomst Expatcenter 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


