
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Rapport van bevindingen Kennismigranten 
 
Kenmerk 1800319/01  
  
Gedagtekend op  
 

 

 

 

Rapporteur Rapporteur , tevens arbeidsinspecteur, is de opsteller 
van dit rapport van bevindingen. Het onderzoek is mede uitgevoerd 
door de arbeidsinspecteur: . 

 
 Deze arbeidsinspecteurs van de Inspectie SZW, standplaats Den Haag, 

zijn belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of 
krachtens de Wet arbeid vreemdelingen. 

 
 De arbeidsinspecteurs hebben zich daar waar nodig gelegitimeerd als 

toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet 
bestuursrecht. 

 
Onderneming Rechtsvorm : nv gewone struktuur 

Naam : Mercedes-Benz Customer Assistance Center 
Maastricht 

Adres : Gelissendomein 5 
Postcode : 6229 GK 
Gevestigd te : Maastricht 

 
 Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 33014909. 
 
IND klantnummer  
 
Locatie Op dinsdag 23 januari 2018 omstreeks 10:30 uur bevonden wij, 

arbeidsinspecteurs  en , ons op een locatie, 
gelegen aan de Gelissendomein 5, 6229 GK te Maastricht. 

 
 Aldaar werd een onderzoek ingesteld in het kader van de zogeheten 

kennismigrantenregeling genoemd in artikel 1d van het Besluit ter 
uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen. 

 
Gegevens 
kennismigrant 1 

In de administratie werd onder andere aangetroffen: 

 Naam :
Nationaliteit :
Geboortedatum :
Adres :

  
 De functie van de kennismigrant bestond op het moment van het 

onderzoek uit Process Design Specialist II. 
  
 Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de onderneming met 

betrekking tot de heer  voor het jaar 2017 heeft voldaan aan 
het salariscriterium, genoemd in voornoemd Besluit. 

  
 In de loonadministratie van de onderneming is betrokkene gedurende 

de maanden september tot en met december 2017 opgenomen voor 
een bruto maandsalaris van € 4600,00. 
Op dit salaris werd de 30% regeling van de belastingdienst toegepast. 
Het totale bruto-inkomen op grond van hetgeen in de loonadministratie 
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is verantwoord komt in totaal op € 18400,00. 
  
 Uit de bankafschriften van de onderneming bleek mij, dat de 

onderneming conform de salarisstroken uitbetaalde aan de heer  
 

  
 Uit het ingesteld onderzoek is mij gebleken, dat de onderneming wel 

voldoet aan de gestelde looneis, zoals deze is vermeld in artikel 1d van 
het Besluit ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen. 

 
Gegevens 
kennismigrant 2 

In de administratie werd onder andere aangetroffen: 

 Naam :
Nationaliteit :
Geboortedatum :
Adres :

  
 De functie van de kennismigrant bestond op het moment van het 

onderzoek uit IT Consultant II. 
  
 Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de onderneming met 

betrekking tot de heer  voor het jaar 2017 heeft voldaan 
aan het salariscriterium, genoemd in voornoemd Besluit. 

  
 In de loonadministratie van de onderneming is betrokkene gedurende 

de maanden juni tot en met december 2017 opgenomen voor een 
bruto maandsalaris van € 4350,00. 
Op dit salaris werd de 30% regeling van de Belastingdienst toegepast. 
Het totale bruto-inkomen op grond van hetgeen in de loonadministratie 
is verantwoord komt in totaal op € 30450,00. 

  
 Uit de bankafschriften van de onderneming bleek mij, dat de 

onderneming conform de salarisstroken uitbetaalde aan de heer  
. 

  
 Uit het ingesteld onderzoek is mij gebleken, dat de onderneming wel 

voldoet aan de gestelde looneis, zoals deze is vermeld in artikel 1d van 
het Besluit ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen. 

 
 
Gegevens 
kennismigrant 3 

In de administratie werd onder andere aangetroffen: 

 Naam :
Nationaliteit :
Geboortedatum :
Adres :

  
 De functie van de kennismigrant bestond op het moment van het 

onderzoek uit HR Consultant II. 
  
 Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de onderneming met 

betrekking tot mevrouw  voor het jaar 2017 
heeft voldaan aan het salariscriterium, genoemd in voornoemd Besluit. 

  
 In de loonadministratie van de onderneming is betrokkene gedurende 

de maanden mei tot en met december 2017 opgenomen voor een 
bruto maandsalaris van € 4350,00. Op dit salaris werd de 30% 
regeling van de Belastingdienst toegepast. 
Uit dezelfde loonadministratie bleek mij, rapporteur, dat door de 
onderneming 8% vakantietoeslag werd uitbetaald in de maand mei.  
Het totale bruto-inkomen op grond van hetgeen in de loonadministratie 
is verantwoord komt in totaal op € 34800. 
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 Uit de bankafschriften van de onderneming bleek mij, dat de 
onderneming conform de salarisstroken uitbetaalde aan mevrouw  

. 
  
 Uit het ingesteld onderzoek is mij gebleken, dat de onderneming wel 

voldoet aan de gestelde looneis, zoals deze is vermeld in artikel 1d van 
het Besluit ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen. 

 
Gegevens 
kennismigrant 4 

In de administratie werd onder andere aangetroffen: 

 Naam :
Nationaliteit :
Geboortedatum :
Adres :

  
 De functie van de kennismigrant bestond op het moment van het 

onderzoek uit Business Consultant II. 
  
 Op donderdag 8 maart 2018 is deze kennismigrant gehoord als 

getuige. Dit gesprek heeft plaatsgevonden met behulp van een 
telefonische tolk in de Engelse taal, via het Tolk- en vertaalcentrum 
Nederland. 

  
Bijlage 1. De getuigenverklaring gaat als bijlage bij dit rapport. 
  
 In de loonadministratie van de onderneming is betrokkene gedurende 

de maanden juli tot en met december 2017 opgenomen voor een bruto 
maandsalaris van € 4300,00. Op dit salaris werd de 30% regeling van 
de Belastingdienst toegepast. 
Het totale bruto-inkomen op grond van hetgeen in de loonadministratie 
is verantwoord komt in totaal op € 25800,00. 

  
 Uit de bankafschriften van de onderneming bleek mij, dat de 

onderneming conform de salarisstroken uitbetaalde aan mevrouw  
. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2. 

Uit het ingesteld onderzoek is mij gebleken, dat de onderneming niet 
voldoet aan de gestelde looneis, zoals deze is vermeld in artikel 1d van 
het Besluit ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen. 
 
De looneis voor mevrouw , die per 1 juli 2017 in dienst bij 
deze onderneming is getreden, is namelijk gesteld op een bruto 
maandsalaris van €4324,00 bruto. Gebleken is dat er door de 
onderneming maandelijks een bedrag van €4300,00 werd uitbetaald. 
 
De arbeidsovereenkomst alsmede de salarisspecificaties van de 
maanden juli tot en met december 2017 zijn als bijlage bijgevoegd. 

 
Gegevens 
kennismigrant 5 

In de administratie werd onder andere aangetroffen: 

 Naam :
Nationaliteit :
Geboortedatum :
Adres :

  
 De functie van de kennismigrant bestond op het moment van het 

onderzoek uit IT Engineer IV. 
  
 Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de onderneming met 

betrekking tot de heer  voor het jaar 2017 heeft voldaan aan 
het salariscriterium, genoemd in voornoemd Besluit. 

  
 Op donderdag 8 maart 2018 is deze kennismigrant gehoord als 

getuige. Dit gesprek heeft plaatsgevonden met behulp van een 
telefonische tolk in de Engelse taal, via het Tolk- en vertaalcentrum 
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Nederland. 
  
Bijlage 3. De getuigenverklaring gaat als bijlage bij dit rapport. 
  
 In de loonadministratie van de onderneming is betrokkene gedurende 

de maanden januari en februari is opgenomen voor een bruto 
maandsalaris van € 4300,00. De maand maart voor een bruto 
maandsalaris van €4322,00 en de maanden april tot en met december 
voor een bruto maandsalaris van € 4336,00. 
 
Uit dezelfde loonadministratie bleek mij, rapporteur, dat door de 
onderneming 8 % vakantietoeslag werd uitbetaald. Op dit salaris werd 
de 30% regeling van de Belastingdienst toegepast. 
Het totale bruto-inkomen op grond van hetgeen in de loonadministratie 
is verantwoord komt dan totaal op € 51990,00. 

  
 Uit de bankafschriften van de onderneming bleek mij, dat de 

onderneming conform de salarisstroken uitbetaalde aan de heer  
. 

  
 Uit het ingesteld onderzoek is mij gebleken, dat de onderneming wel 

voldoet aan de gestelde looneis, zoals deze is vermeld in artikel 1d van 
het Besluit ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen. 

 
Gegevens 
kennismigrant 6 

Tijdens het werkplekonderzoek werd onder andere aangetroffen: 

 Naam :
Nationaliteit :
Geboortedatum :
Adres :

  
 De functie van de kennismigrant bestond op het moment van het 

onderzoek uit IT Engineer IV 
  
 Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de onderneming met 

betrekking tot de heer  voor het jaar 2017 heeft 
voldaan aan het salariscriterium, genoemd in voornoemd Besluit. 

  
 In de loonadministratie van de onderneming is betrokkene gedurende 

de maanden 15 mei tot en met december 2017 opgenomen voor een 
bruto maandsalaris van € 4350,00. Op dit salaris werd de 30% 
regeling van de Belastingdienst toegepast. 
Uit dezelfde loonadministratie bleek mij, rapporteur, dat door de 
onderneming 8 % vakantietoeslag werd uitbetaald in de maand mei.  
Het totale bruto-inkomen op grond van hetgeen in de loonadministratie 
is verantwoord komt in totaal op € 32908,70. 

  
 Uit de bankafschriften van de onderneming bleek mij, dat de 

onderneming conform de salarisstroken uitbetaalde aan de heer  
. 

  
 Uit het ingesteld onderzoek is mij gebleken, dat de onderneming wel 

voldoet aan de gestelde looneis, zoals deze is vermeld in artikel 1d van 
het Besluit ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen. 

 
Gegevens 
kennismigrant 7 

In de administratie werd onder andere aangetroffen: 

 Naam :
Nationaliteit :
Geboortedatum :
Adres :

  
 De functie van de kennismigrant bestond op het moment van het 

onderzoek uit Business Consultant II. 
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 Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de onderneming met 
betrekking tot de heer  voor het jaar 2017 heeft voldaan aan 
het salariscriterium, genoemd in voornoemd Besluit. 

  
 Op donderdag 8 maart 2018 is deze kennismigrant gehoord als 

getuige. Dit gesprek heeft plaatsgevonden met behulp van een 
telefonische tolk in de Engelse taal, via het Tolk- en vertaalcentrum 
Nederland. 

  
Bijlage 4. De getuigenverklaring gaat als bijlage bij dit rapport. 
  
 In de loonadministratie van de onderneming is betrokkene gedurende 

de maanden januari en februari is opgenomen voor een bruto 
maandsalaris van € 4300,00. De maand maart voor een bruto 
maandsalaris van €4322,00 en de maanden april tot en met december 
voor een brutomaandsalaris van € 4336,00. 
 
Uit dezelfde loonadministratie bleek mij, rapporteur, dat door de 
onderneming 8 % vakantietoeslag werd uitbetaald. Op dit salaris werd 
de 30% regeling van de Belastingdienst toegepast. 
Het totale bruto-inkomen op grond van hetgeen in de loonadministratie 
is verantwoord komt dan totaal op € 51990,00. 

  
 Uit de bankafschriften van de onderneming bleek mij, dat de 

onderneming conform de salarisstroken uitbetaalde aan de heer  
. 

  
 Uit het ingesteld onderzoek is mij gebleken, dat de onderneming wel 

voldoet aan de gestelde looneis, zoals deze is vermeld in artikel 1d van 
het Besluit ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen. 

 
Opmerkingen 
rapporteur 

Tegen de onderneming is een boeterapport betreffende een overtreding 
van artikel 2 lid 1 van de Wet arbeid vreemdelingen opgemaakt met 
betrekking tot kennismigrant 4. 
 
Artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen 
Het is een werkgever verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te 
laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning of zonder dat een 
vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning voor 
werkzaamheden bij die werkgever. 

 
Afsluiting rapport 
van bevindingen 

De waarnemingen en/of handelingen van de arbeidsinspecteur die heeft 
deelgenomen aan het onderzoek, zijn door de rapporteur vastgelegd in 
dit rapport van bevindingen. Dit rapport is door de hieronder genoemde 
arbeidsinspecteur akkoord bevonden en als bewijs daarvan elektronisch 
geaccordeerd in het informatiesysteem van de Inspectie SZW.  
 

, arbeidsinspecteur op ambtseed 
 
 Dit rapport van bevindingen is op ambtseed opgemaakt en gesloten te 

Den Haag. Ondertekend, gedagtekend, zoals vermeld op de 1e pagina. 

 
  

Arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW 
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 VERKLARING GETUIGE 
 
 Op donderdag 08 maart 2018 omstreeks 10:30 uur bevonden wij, 

 en , beiden arbeidsinspecteur 
van de Inspectie SZW, ons in een onderneming, gelegen aan 
Gelissendomein 5 te Maastricht.  

 
 Wij spraken daar een ons onbekend persoon en legitimeerden ons als 

arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW. 
 
 Nadat wij haar naar haar identiteitsgegevens hadden gevraagd gaf zij 

ons op te zijn: 
 
Naam 
Voornamen 
Geboren op 
Te 
Nationaliteit 
Adres 
Woonplaats 
Postcode 
Functie 
Mobiel nummer 
 
 De persoonsgegevens van de getuige zijn overeenkomstig een ons 

getoond geldig verblijfsdocument met nummer . 
 
  Op onze vragen verklaarde zij het volgende: 
Verklaring U vraagt mij sedert hoelang ik werkzaam ben voor de onderneming 

Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V.? 
Ik werk sinds 1 juli 2017 bij Mercedes-Benz Customer Assistance Center 
Maastricht. 
  
U vraagt mij welke functie ik bij deze onderneming heb? 
Mijn functie is genaamd Business Consultant II. 
  
U vraagt mij wat deze functie precies inhoudt? 
Ik ben verantwoordelijk voor de Mercedes Benz bestelwagens. Het is 
een erg technische functie. Als een klant belt met een technisch 
probleem dan sturen wij er een Mercedes dealer op af of een externe 
partner. Ik zorg er voor dat de externe partners, zoals de ANWB, het 
werk volgens contract verrichten. Ik heb ook nog een servicepakket 
onder mijn verantwoordelijkheid dat ik monitor. Dat het systeem werkt 
en als er een conflict is, dat dit wordt opgelost. Ik werk ook met een 
volgsysteem, ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit 
systeem en digitalisering, zodat er meer informatie terugkomst voor de 
monteurs. Zodat de monteurs beter kunnen werken en de klant meer 
feedback krijgt. En we houden met onze afdeling ook voor Daimler de 
service in de verschillende landen in gaten van de doelen en kwaliteit 
halen. Dat er volgens contract gewerkt wordt door de verschillende 
hoofdkantoren voor service langs de weg. 
  
U vraagt mij naar mijn werktijden? 
Mijn werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag. Ik werk 5 dagen 
per week, 40 uur per week. Ik begin om 08.00 uur en werk tot 16.30 
uur. 
  
U toont mij mijn salarisspecificaties van het jaar 2017. U vraagt mij of 
deze salarisspecificaties correct zijn? 
U vraagt mij of het klopt dat ik in de maanden juli tot en met december 
2017 een brutosalaris heb verkregen van €4300,00. 
Ja, de brutosalarissen zijn correct. 
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U vraagt mij op welke wijze ik mijn salaris ontvang? 
Ik ontvang mijn salaris op mijn ABN bankrekening. 
 

  Vervolgens heb ik de verklaring aan mevrouw  voorgelezen.  
 Zij voegde hieraan het volgende toe:  

 
Ik wil mijn verklaring ondertekenen. 
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 VERKLARING GETUIGE 
 
 Op donderdag 08 maart 2018 omstreeks 09:35 uur bevonden wij, 

 en , beiden arbeidsinspecteur 
van de Inspectie SZW, ons in een onderneming, gelegen aan 
Gelissendomein 5 te Maastricht.  

 
 Wij spraken daar een ons onbekend persoon en legitimeerden ons als 

arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW. 
 
 Nadat wij hem naar zijn identiteitsgegevens hadden gevraagd gaf hij 

ons op te zijn: 
 
Naam 
Voornamen 
Geboren op 
Te 
Nationaliteit 
Adres 
Woonplaats 
Postcode 
Functie 
Mobiel nummer 
 
 De persoonsgegevens van de getuige zijn overeenkomstig een ons 

getoond geldig verblijfsdocument met nummer . 
 
  Op onze vragen verklaarde hij het volgende: 
Verklaring U vraagt mij sedert hoelang ik werkzaam ben voor de onderneming 

Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V.? 
Ik ben op 1 oktober 2016 officieel in dienst getreden bij Mercedes-Benz 
Customer Assistance Center Maastricht. In de 
arbeidsovereenkomst staat 1 oktober 2016 vermeld, maar 3 oktober 
2016 was mijn eerste werkdag. Dat was een maandag. 
  
U vraagt mij welke functie ik bij deze onderneming heb? 
De naam van mijn functie is senior IT Engineer (avaya/genesys) 
  
U vraagt mij wat deze functie precies inhoudt? 
Ik werk hier op de telefonische afdeling. Ik ben technisch 
verantwoordelijk voor het telefoonsysteem. Dat de de mensen kunnen 
werken met het systeem. Dat het telefoonsysteem werkt. 
  
U vraagt mij naar mijn werktijden? 
Ik werk van maandag tot en met vrijdag. Ik heb fexibele werktijden. Ik 
moet tussen 08.00 uur en 09.00 uur beginnen en ik werk 8 uur per dag 
en 40 uur per week. Soms werk ik over en ongeveer 1 keer per 6 weken 
heb ik een week bereikbaarheidsdienst. 
  
U toont mij mijn salarisspecificaties van het jaar 2017. U vraagt mij of 
deze salarisspecificaties correct zijn? 
U vraagt mij of het klopt dat ik in de maanden januari en februari 2017 
een brutosalaris heb verkregen van €4300,00. In de maand maart een 
brutosalaris van €4322,00 en in de maanden april tot en met december 
2017 een brutosalaris van €4336,00. 
Ja, de getoonde salarissen kloppen. 
  
U vraagt mij op welke wijze ik mijn salaris ontvang? 
Ik ontvang mijn salaris via de bank. Via mijn ABN-AMRO account. Ik 
heb een gezamelijke rekening met mijn partner. 
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  Vervolgens heb ik de verklaring aan de heer  voorgelezen.  
 Hij voegde hieraan het volgende toe:  

 
Ik wil mijn verklaring ondertekenen. 
 

 
 Alle communicatie met de gehoorde heeft plaatsgevonden door 

(telefonische) tussenkomst van een tolk met referentienummer 331 in 
de Engelse taal. 
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 VERKLARING GETUIGE 
 
 Op donderdag 08 maart 2018 omstreeks 10:00 uur bevonden wij, 

 en , beiden arbeidsinspecteur 
van de Inspectie SZW, ons in een onderneming, gelegen aan 
Gelissendomein 5 te Maastricht.  

 
 Wij spraken daar een ons onbekend persoon en legitimeerden ons als 

arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW. 
 
 Nadat wij hem naar zijn identiteitsgegevens hadden gevraagd gaf hij 

ons op te zijn: 
 
Naam 
Voornamen 
Geboren op 
Te 
Nationaliteit 
Adres 
Woonplaats 
Postcode 
Functie 
Mobiel nummer 
 
 De persoonsgegevens van de getuige zijn overeenkomstig een ons 

getoond geldig verblijfsdocument met nummer . 
 
  Op onze vragen verklaarde hij het volgende: 
Verklaring U vraagt mij sedert hoelang ik werkzaam ben voor de onderneming 

Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V.? 
Ik werk sinds 1 december 2016 voor deze onderneming. 
  
U vraagt mij welke functie ik bij deze onderneming heb? 
De naam van mijn functie is busniss consultant II. 
  
U vraagt mij wat deze functie precies inhoudt? 
Ik werk aan een after sales logistiek systeem voor in de eerste plaats 
Duitsland, later komt daar Europa en de rest van de wereld nog bij. We 
hebben het hier over het uitrollen van de systemen. 
  
U vraagt mij naar mijn werktijden? 
Ik werk 5 dagen per week, 40 uur per week. Ik werk van maandag tot 
en met vrijdag. Ik werk van 08.00 uur tot 16.30 uur of van 08.30 uur 
tot 17.00 uur. Dat is fexibel. Ik reis ook veel voor de projecten en die 
tijd wordt gecompenseerd als het buiten mijn normale werkuren is. 
  
U toont mij mijn salarisspecificaties van het jaar 2017. U vraagt mij of 
deze salarisspecificaties correct zijn? 
U vraagt mij of het klopt dat ik in de maanden januari en februari 2017 
een brutosalaris heb verkregen van €4300,00. In de maand maart een 
brutosalaris van €4322,00 en in de maanden april tot en met december 
2017 een brutosalaris van €4336,00. 
Ja, de getoonde brutobedragen op de getoonde salarisstroken zijn 
correct. 
  
U vraagt mij op welke wijze ik mijn salaris ontvang? 
Ik ontvang mijn salaris op mijn bankrekening. Op de twintigste van 
iedere maand. 
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  Vervolgens heb ik de verklaring aan de heer voorgelezen.  
 Hij voegde hieraan het volgende toe:  

 
Ik wil mijn verkaring ondertekenen. 
 

 
 Alle communicatie met de gehoorde heeft plaatsgevonden door 

(telefonische) tussenkomst van een tolk met referentienummer 331 in 
de Engelse taal. 
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