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Antwoord van de Staatssecretaris van Justitie op de vragen van het lid Kamp (VVD) over de
regeling voor kennismigranten.
(Ingezonden 2 april 2007, kenmerk 2060711230)

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Even Hirsch Ballin bellen”?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat kennismigranten een essentiële bijdrage (zullen) leveren aan onze
economie en dat bedrijven en instellingen dus op goede en gecontroleerde wijze gefaciliteerd
moeten worden bij het doen van aanvragen voor de toelating van kennismigranten?

Antwoord 2
Ja

Vraag 3
Deelt u de mening, dat de beschreven handelswijze en servicegerichtheid van de IND richting
het bedrijf Shell tot voorbeeld zou moeten dienen voor andere bedrijven en instellingen die
kennismigranten naar Nederland willen halen? Zo neen, waarom niet?

Vraag 4
Als u de vorige vraag positief beantwoordt, bent u bereid op dezelfde wijze als beschreven in
het artikel, in te zetten voor een slagvaardige en snelle afhandeling van aanvragen voor het
toelaten van kennismigranten afkomstig van kleinere bedrijven en instellingen? Zo neen,
waarom niet? Zo ja, bent u bereid de Kamer op korte termijn van de uitvoering van dit
voornemen op de hoogte te brengen?

Antwoord vragen 3 en 4
De mededeling dat de IND eenmaal per week kantoor houdt bij Shell, is niet juist. Wel onderhoudt
het loket Kennis- en arbeidsmigratie van de IND structurele contacten met de Shell ter bevordering
van een snelle en efficiënte afdoening van aanvragen voor verblijf als kennismigrant bij Shell.

De IND streeft nadrukkelijk een klantvriendelijke en servicegerichte houding na jegens werkgevers
en richt zich daarbij op alle werkgevers die gebruik maken of willen maken van de
kennismigrantenregeling. Daarbij maakt het wat betreft de mate en frequentie van het contact wel uit
of het gaat om een werkgever bij wie regelmatig verblijf als kennismigrant wordt beoogd, zoals Shell,
of om een werkgever bij wie dat slechts sporadisch het geval is. Maar ook in het geval van kleine
bedrijven en instellingen staat de IND klaar om hen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Kleine
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bedrijven en instellingen hebben vaak minder kennis over de te volgen procedure en de in te dienen
stukken dan grote werkgevers omdat zij nu eenmaal veel minder vaak te maken hebben met het
indienen van een aanvraag. Deze bedrijven en instellingen kunnen desgewenst een gesprek met het
Kennis- en arbeidsloket van de IND beleggen. Het loket Kennis- en arbeidsmigratie geeft daarnaast
maandelijks aan werkgevers de gelegenheid om in te tekenen voor een voorlichtingsbijeenkomst
waarin informatie wordt verstrekt over de procedure en vragen van werkgevers beantwoord worden.
Ook worden werkgevers maandelijks door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van
relevante ontwikkelingen. Tenslotte is er een e-mail adres beschikbaar voor werkgevers die van de
kennismigrantenregeling gebruik maken. Al met al meen ik te mogen stellen dat een goede service
aan bedrijven en instellingen door de IND, in casu het loket Kennis- en arbeidsmigratie, inmiddels
geen voornemen meer is maar dagelijkse praktijk. Dit laat onverlet dat het streven gericht blijft op het
optimaliseren van de service aan bedrijven en instellingen.


