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De ICT-richtlijn: makkelijker kunnen we het niet maken, wel (een beetje) leuker1 
 
Inleiding 
Op de ‘ICT-richtlijn’, een acroniem voor ‘intra-corporate transfer’ naar de Engelse tekst van 
richtlijn 2014/66/EU (voluit: ‘Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van 
derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming’2, hierna: ‘ICT-
richtlijn’), lijkt het adagium van de Belastingdienst van toepassing, maar dan omgekeerd: 
makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker. Nou ja, een beetje leuker. Of, anders 
gezegd, de richtlijn zal zeker bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de EU voor het 
internationale bedrijfsleven en de versterking van het concurrentievermogen, maar het is wel 
een complexe richtlijn met een relatief complexe implementatie in Nederlandse regelgeving3. 
En daarmee is de kous nog niet af: ik voorspel nog aardig wat uitvoeringsproblemen, met 
name in de afbakening tussen de richtlijn en andere, nationale regelingen zoals de 
kennismigrantenregeling en de nationale intra-company transfer regeling. De richtlijn is 
immers exclusief van toepassing op overplaatsingen die onder de reikwijdte van de richtlijn 
vallen; andere regelingen mogen aanvullend zijn, maar niet in de plaats treden van de 
richtlijn. 
 
Reikwijdte én exclusiviteit van de richtlijn 
De ICT-richtlijn ziet op situaties van niet EU-onderdanen (in het jargon: ‘derdelanders’) die in 
dienst zijn én blijven van een buiten de EU gevestigde onderneming en tijdelijk worden 
overgeplaatst naar een of meerdere vestigingen van deze onderneming (hierna aangeduid 
als ‘concern’) binnen een of meerdere lidstaten van de EU4. In de Nederlandse versie van de 
richtlijn worden zij aangeduid als ‘binnen een onderneming overgeplaatste persoon’ en deze 
terminologie is in de Nederlandse implementatie overgenomen. Het moet dan gaan om 
‘leidinggevenden’5, specialisten6 en ‘trainee-werknemers’7. Voor de eerstgenoemden geldt 

                                                   
1
 Dit artikel zal ook verschijnen in Over de Grens, Vakblad over grensoverschrijdend werken en wonen 2016/10, 

een uitgave van Fiscaal up to Date B.V. Het blad verschijnt op 12 december 2016. 
2
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3
 Ten tijde van het opstellen van dit artikel, waren in elk geval de navolgende implementatiebesluiten 

gepubliceerd: Besluit van 13 oktober 2016 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit en enige andere besluiten, 
onder andere in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/66/EU (Stb. 2016 / 408), Besluit van de 
Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 november 2016, nummer WBV 2016/17, houdende wijziging van 
de Vreemdelingencirculaire (Stcrt. 2016 / 64363) en Regeling van de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 21 november 2016, 2016-0000224844, tot wijziging van de Regeling uitvoering Wet arbeid 
vreemdelingen 2014 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/66/EU (Stcrt. 2016 / 63862).   
4
 Voor de volledige reikwijdte wordt verwezen naar artikel 2 van de richtlijn: Toepassingsgebied. 

5
 Artikel 3, aanhef en onder e) van de richtlijn: “een lid van het hogere personeel dat in de eerste plaats leiding 

geeft aan de gastentiteit, onder het algemene toezicht van of aangestuurd door, in hoofdzaak, de raad van 
bestuur of de aandeelhouders van de onderneming of daarmee gelijkgestelde personen; deze functie omvat: het 
leiding geven aan de gastentiteit of een afdeling of onderafdeling daarvan; het toezicht houden op en het 
controleren van de werkzaamheden van andere toezichthoudende, hooggespecialiseerde of leidinggevende 
werknemers; het bevoegd zijn voor het aanbevelen van de indienstneming of van het ontslag van werknemers 
dan wel van ander optreden in het kader van het personeelsbeleid;” 
6
 Artikel 3, aanhef en onder f) van de richtlijn: “een binnen de groep van ondernemingen werkend persoon die 

beschikt over gespecialiseerde kennis die van wezenlijk belang is voor de activiteiten, de technieken of het 
beheer van de gastentiteit. Bij de beoordeling van deze kennis wordt niet alleen rekening gehouden met de voor 
de gastentiteit specifieke kennis, maar ook met de vraag of de betrokkene hoge kwalificaties heeft, waaronder 
toereikende beroepservaring, voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten waarvoor specifieke technische 
kennis inclusief eventueel het lidmaatschap van een erkende beroepsgroep vereist zijn.” 
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een ‘single permit’8 met de aanduiding ‘ICT’ voor de duur van maximaal 3 jaren, voor de 
laatst genoemde categorie is dat maximaal 1 jaar.  
 
Kortom, als er sprake is van een overplaatsing van een derdelander van buiten de EU naar 
een vestiging van het concern binnen de EU in één van de genoemde functies / posities, dan 
is de richtlijn exclusief van toepassing en is er geen plaats meer voor toepassing van andere 
regelingen, waaronder onze nationale kennismigrantenregeling9. Dat is thans neergelegd in 
het nieuwe lid 3 van artikel 3.30a van het Vreemdelingenbesluit. Om het nog wat scherper te 
stellen, bepaalt het nieuwe 4e  lid van dat artikel conform de richtlijn dat een aanvraag die 
onder de reikwijdte van de richtlijn valt, maar niet aan de voorwaarden voldoet van de 
richtlijn, wordt afgewezen10. De prioriteit van de richtlijn brengt met zich mee dat de 
beslismedewerkers van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (hierna: ‘IND’) en het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna: ‘UWV’) bij een aanvraag 
kennismigrant of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid eerst zullen 
beoordelen of de aanvraag niet binnen de reikwijdte van de richtlijn valt. Het kan dus best 
zijn dat een aanvraag die voor 29 november 2016 perfect voldeed aan de 
kennismigrantenregeling (en daarna nog steeds), vanaf 29 november 2016 toch wordt 
afgewezen in verband hiermee; er mag dan niet alsnog een vergunning als kennismigrant of 
een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid worden verleend. Met name dat zal in 
de praktijk, zeker in het begin, tot problemen leiden.  
 
Voorwaarden 
De voorwaarden voor een verblijfsvergunning onder de beperking ‘overplaatsing van een 
onderneming’ (hierna: ‘ICT-vergunning’) zijn neergelegd in het nieuwe artikel 3.30d Vb. 
Allereerst moet er uiteraard sprake zijn van een aanvraag die binnen de reikwijdte van de 
richtlijn valt, een en ander zoals hiervoor reeds aangegeven. Bovendien moet de 
vreemdeling voldoen aan de definitie van leidinggevende, specialist of trainee-werknemer in 
de zin van de richtlijn. Voorts gelden de navolgende voorwaarden: 
 

- het Nederlandse concernonderdeel (de ‘gastentiteit’) en de buiten de EU gevestigde 
werkgever van de vreemdeling behoren tot dezelfde ‘groep van ondernemingen’ 
(concern) in de zin van artikel 3, aanhef en onder l) van de richtlijn; 

- de vreemdeling is op het moment van overplaatsing (althans, de aanvraag daartoe) 
tenminste 3 maanden in dienst bij het concern; 

- de vreemdeling beschikt over een arbeidsovereenkomst met zijn buiten de EU 
gevestigde werkgever waarin een aantal gegevens staan vermeld waaronder nadere 
bijzonderheden over de duur van de overplaatsing, gegevens die aantonen dat de 

                                                                                                                                                              
7
 Ook in de Nederlandse tekst mede als ‘trainee employee’ aangeduid, artikel 3, aanhef en onder g) van de 

richtlijn: “iemand met een universitair diploma die voor loopbaanontwikkeling of voor een opleiding in 
bedrijfstechnieken of -methoden wordt overgeplaatst naar een gastentiteit en die gedurende de overplaatsing 
wordt bezoldigd;” 
8
 Een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning; juridisch betreft het een verblijfsvergunning die voorziet in 

een uitzondering op de plicht om in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning; zie artikel 1n Besluit 
uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. 
9
 In de Nota van Toelichting bij het implementatiebesluit van 13 oktober 2016 wordt aangegeven dat aanvragen 

op grond van de kennismigrantenregeling waarop op 29 november 2016 nog niet is beslist, deze aanvragen op 
grond van artikel 3.103Vb zullen worden afgedaan onder het gunstigste recht. In voorkomend geval zal overleg 
gepleegd worden met de aanvrager. 
10

 Deze bepaling geldt niet voor Turken in verband met het Associatierecht. 
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vreemdeling bij de gastentiteit een functie zal bekleden van leidinggevende, 
specialist of trainee-werknemer, het salaris en overige arbeidsvoorwaarden en 
gegevens die aantonen dat de vreemdeling na ommekomst van de overplaatsing 
terug naar een entiteit binnen het concern maar buiten de EU zal worden 
overgeplaatst. Aangezien dat soort zaken doorgaans niet in een 
arbeidsovereenkomst staan vermeld (meestal is iemand al even in dienst en 
bovendien moet de vreemdeling al minimaal drie maanden in dienst zijn van het 
concern voor de overplaatsing), mag dat ook in een ‘opdrachtbrief’ worden vermeld 
(in het jargon vaak aangeduid als een ‘assignment letter’); 

- de vreemdeling is voldoende gekwalificeerd (universitair of HBO-niveau) en heeft 
voldoende ervaring; de trainee-werknemer moet beschikken over een master-
diploma; 

- voor zover er sprake is van een gereglementeerd beroep (denk aan dokters of 
advocaten), moet de vreemdeling beschikken over een erkenning van die 
beroepskwalificaties in de zin van artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties; 

- de arbeidsvoorwaarden -en omstandigheden liggen ten minste op het wettelijke 
niveau en hetgeen in de bedrijfstak gebruikelijk is. Merk op dat er, zoals bij de 
kennismigrantenregeling, geen specifieke salariscriteria gelden. Echter, in de Nota 
van Toelichting bij het Besluit van 13 oktober 2016 staat het volgende aangegeven: 
“Bij de toets op de marktconformiteit wordt een salaris dat voldoet aan de 
kennismigrantennorm in beginsel als marktconform beschouwd.”11 Dat zal zeker voer 
voor discussie opleveren: op deze wijze probeert de wetgever er hiermee, via de 
implementatie van de richtlijn, de salariscriteria voor kennismigrant in te fietsen, 
terwijl daar in de richtlijn geen grondslag voor bestaat. In de Nota van Toelichting 
wordt nog als voorbeeld gegeven het nieuwe artikel 7a van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag (‘WML’) op grond waarvan in elk geval het in Nederland 
geldende wettelijk minimumloon giraal dient te worden betaald; 

- voor de trainee-werknemer gelden nog aanvullende eisen ten aanzien van de 
overeenkomst met de trainee, de beschrijving van het traineeprogramma, etc. 

- het Nederlandse concernonderdeel mag niet zijn opgericht met als belangrijkste doel 
de komst van dergelijke vreemdelingen te vergemakkelijken; 

- de vreemdeling zal over het geheel genomen het langst in  Nederland verblijven; 
- de vreemdeling dient op het moment van de aanvraag zijn hoofdverblijf buiten 

Nederland te hebben; 
- er mogen zich geen afwijzingsgronden voordoen in de zin van artikel 16, eerste lid, 

aanhef en onder a. tot en met g. van de Vreemdelingenwet. Daarmee is ook de plicht 
tot het hebben van een machtiging tot voorlopig verblijf (‘mvv’) gegeven als er sprake 
is van een mvv-plichtige vreemdeling. 

 
Daarnaast gelden nog een trits afwijzingsgronden (gelukkig betreft het ‘kan-bepalingen’ en 
dus geen imperatieve afwijzingsgronden), waaronder een afwijzingsgrond als er eerder 
sancties wegens illegale tewerkstelling en / of ‘zwartwerk’ aan het zendende en / of het 
ontvangende concernonderdeel werden opgelegd, er sprake is van een 

                                                   
11

 Deze bedragen, die elk jaar worden geïndexeerd, zijn terug te vinden via https://ind.nl/Paginas/inkomen.aspx 
onder het kopje ‘Kennismigranten en Europese blauwe kaart’.  
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postbusonderneming in Nederland en / of de vreemdeling eerder gedurende 6 maanden 
voor de aanvraag als overgeplaatste persoon heeft verbleven.  
 
De richtlijn voorziet overigens in de mogelijkheid tot het instellen van een quotum, maar voor 
zover ik heb kunnen nagaan, heeft Nederland van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 
Van belang is nog te vermelden dat het Nederlandse concernonderdeel geen erkend 
referent hoeft te zijn; als dat wel het geval is, dan gelden, conform de richtlijn, snellere 
afhandelingstermijnen etc. Op de website van de IND zijn daarom twee formulieren 
opgenomen: ééntje voor de erkende en ééntje voor de gewone referent. 
 
Als aan al die voorwaarden is voldaan – en dat zijn er meer dan bijvoorbeeld bij de 
kennismigrantenregeling – komt de vreemdeling in aanmerking voor een Nederlandse 
verblijfsvergunning onder de beperking ‘overplaatsing binnen een onderneming’ (ICT). Van 
enige arbeidsmarkttoets in de zin van artikel 8 Wet arbeid vreemdelingen of iets van gelijke 
strekking is uiteraard geen sprake; het is dan ook niet van belang of de werkzaamheden ook 
door een Nederlander of een EU-onderdaan zouden kunnen worden verricht. 
 
De aanvraag 
De aanvraag voor een ICT-vergunning wordt ingediend bij de IND. Vanaf 29 november 2016 
waren de aanvraagformulieren al op de website van de IND beschikbaar en wel, zoals 
hiervoor aangegeven, in twee smaken: één wanneer  het Nederlandse concernonderdeel 
niet en één wanneer  het Nederlandse concernonderdeel wel erkend referent is.  
 
Er geldt een beslistermijn van maximaal 90 dagen. Echter, voor Nederlandse 
concernonderdelen die erkend referent zijn (in het kader van de kennismigrantenregeling, 
want voor zover bekend geldt er nog geen speciale ‘ICT-erkenning’), geldt dat zij gebruik 
kunnen maken van een versnelde procedure met een streeftermijn van 2 weken. Zij dienen 
de volgende bewijsmiddelen aan te leveren bij de aanvraag: 
 

 Antecedentenverklaring, kopie paspoort en machtiging automatisch incasso; 

 Opdrachtbrief of trainee-overeenkomst etc. 
 
De erkende referent is een ‘trusted party’ en dus wordt alleen in geval van twijfel de 
marktconformiteit van het ‘ICT-salaris’ getoetst door het UWV. 
 
Niet erkend referenten dienen de volgende extra bewijsmiddelen aan te leveren: 
 

 Arbeidsovereenkomst; 

 CV met een kopie van diploma’s en getuigschriften; in geval van twijfel te certificeren 
en / of te legaliseren; 

 Erkenning van gereglementeerd beroep (indien van toepassing); 

 Volledig ingevulde en ondertekende bijlage ‘Verklaring referent’. 
 
De aanvraag van een niet erkende referent wordt altijd door de UWV getoetst, hetgeen de 
behandelingsduur zeker niet ten goede zal komen. 
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Voor zover ik kon nagaan, waren bij het schrijven van dit artikel de leges nog niet 
opgenomen in het Voorschrift Vreemdelingen, maar ik begreep dat dezelfde legesbedragen 
gaan gelden als voor kennismigranten en arbeidsmigranten: € 881,00 dit jaar en € 910,00 
volgend jaar12. Ten aanzien van gezinsleden zal dat € 233,00 zijn voor de (al dan niet 
gehuwde of geregistreerde) partner en  € 50,00 voor een minderjarig kind; die bedragen zijn 
voor 2017 nog niet bekend. Uiteraard mogen gezinsleden de overgeplaatste persoon 
vergezellen, waarbij ze een arbeidsmarktaantekening op hun verblijfsdocument krijgen die 
luidt: ‘arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist’. Daarmee mogen ze binnen de geldigheidsduur 
van hun verblijfsvergunning alle betaalde en / of onbetaalde arbeid verrichten in Nederland, 
als werknemer of als zelfstandige. 
 
Intra-EU mobiliteit 
Tot zover de initiële aanvraag voor een ICT-vergunning in Nederland (mutatis mutandis 
gelden uiteraard min of meer dezelfde voorwaarden in de andere EU-lidstaten). De echte 
winst van de regeling zit echter in de intra-EU mobiliteit zodra een vreemdeling binnen het 
concern is overgeplaatst naar een vestiging in een EU-lidstaat en beschikt over een ICT-
vergunning: overplaatsing naar elke andere lidstaat dan de lidstaat die de vergunning heeft 
afgegeven. Er zijn twee mogelijkheden: 
 
Korte termijn mobiliteit 
Korte mobiliteit is verblijf voor concernwerk in een andere EU-lidstaat voor een periode van 
ten hoogste 90 dagen in een tijdvak van 180 dagen. Het hoofdverblijf blijft in het land dat de 
initiële ICT-vergunning heeft verleend. Voor korte termijn mobiliteit naar Nederland, geldt 
een notificatieplicht van het korte verblijf bij het UWV ten minste 2 dagen voor aanvang van 
de werkzaamheden (artikel 2a Wet arbeid vreemdelingen). De vreemdeling kan direct aan 
de slag in de andere EU-lidstaat; arbeid en verblijf zijn als het ware ‘gedekt’ door de door 
een andere lidstaat afgegeven ICT-vergunning. 
 
Lange termijn mobiliteit 
Lange mobiliteit is verblijf voor concernwerk in een andere EU-lidstaat voor langer dan 90 
dagen in een tijdvak van 180 dagen. Hoewel voor dit verblijf een aparte verblijfsvergunning 
moet worden aangevraagd (een ‘ICT-mobile’ verblijfsvergunning), is een inreisvisum niet 
nodig. Sommige voorwaarden worden bij de aanvraag niet opnieuw getoetst: duur 
dienstverband, functie-eisen en trainee-overeenkomst. De vreemdeling kan lopende de 
aanvraag direct aan de slag in de andere EU-lidstaat. Blijkt uit de aanvraag dat Nederland de 
lidstaat van het langste verblijf wordt, dan vindt een volledige ICT-toets plaats. 
 
Verband met andere regelingen 
Met deze gloednieuwe regeling erbij, zijn er thans 3 regelingen die van belang zijn voor het 
overplaatsen van concernmedewerkers: 
 

- De ICT-richtlijn. 
- De kennismigrantenregeling in drie smaken: lang verblijf (verblijfsvergunning), kort 

verblijf (twv) en in de EU doch buiten Nederland woonachtige maar in Nederland 
werkzame kennismigrant (twv).  

                                                   
12

 Tenzij de rechter daar een stokje voor steekt; zie onder meer de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 10 
november 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:13810). 
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- De nationale ICT-regeling, het oude zusje van de kennismigrantenregeling die tot 
mijn verbazing de implementatie van de ICT-richtlijn heeft overleefd. De Minister van 
SZW geeft in zijn toelichting13 terecht aan dat er zeker nog een bestaansrecht is voor 
deze regeling. Hij geeft zelfs een opsomming van de situaties waarvoor §24 Regeling 
uitvoering Wet arbeid vreemdelingen nog dienstig zou kunnen zijn, bijvoorbeeld een 
overplaatsing van maximaal drie maanden naar Nederland (wat overigens ook zou 
kunnen op basis van de kennismigrant kort verblijfregeling als er sprake is van 
overplaatsing naar een erkende referent). Let wel: voor deze regeling geldt nog 
steeds een door het UWV vast te stellen omzetcriterium. Daarvoor moeten we terug 
naar beleidsregels van het UWV uit 200814, van welke beleidsregels het nog maar de 
vraag is of die nog steeds geldig zijn. Het omzetcriterium (concernbreed) was toen € 
50 miljoen in het jaar voorafgaand aan de aanvraag. 

 
Daarnaast kunnen in sommige gevallen nog andere regelingen van belang zijn, bijvoorbeeld 
de praktikantenregeling.  
 
Het zal dus soms even zoeken zijn naar de juiste of, als er meerdere mogelijkheden zijn, de 
meest praktische regeling, waarbij allerlei factoren en wensen van de vreemdeling zelf en / 
of het concern van belang zullen zijn. Het is zonder meer aan te raden om die afweging te 
maken voor er een aanvraag wordt ingediend. Als een bepaalde aanvraag wel onder de 
reikwijdte van de ICT-richtlijn valt maar niet aan de voorwaarden voldoet, kan het 
bijvoorbeeld raadzaam zijn om een arbeidsovereenkomst in Nederland met de vreemdeling 
aan te gaan waardoor gebruik kan worden gemaakt van de kennismigrantenregeling (als de 
Nederlandse werkgever erkend referent is) of de nationale ICT-regeling (als de Nederlandse 
werkgever geen erkend referent is maar wel behoort tot een concern met minimaal € 50 
miljoen omzet).  
 
Overige aandachtspunten 
Een van de meest in het oog springende aandachtspunten is dat in de richtlijn uitdrukkelijk 
wordt aangegeven dat het gaat om een vorm van tijdelijke migratie en dus mag de 
maximumduur van een overplaatsing naar de EU, inclusief verplaatsingen tussen de 
lidstaten, niet langer zijn dan 3 jaar voor leidinggevenden en specialisten en 1 jaar voor 
trainee-werknemers; na afloop van die termijn moeten deze personen naar een derde land 
(terug)gaan, tenzij zij op een andere basis een verblijfsvergunning kunnen verkrijgen. Voor 
het bepalen van de maximumduur van een overplaatsing worden de termijnen van 
achtereenvolgens afgegeven vergunningen voor een binnen een onderneming 
overgeplaatste persoon samengevoegd. Een volgende overplaatsing naar de Unie is slechts 
mogelijk nadat de vreemdeling het grondgebied van de lidstaten heeft verlaten (er geldt voor 
Nederland een ‘wachttijd’ van 6 maanden). Het verblijf op grond van de ICT-richtlijn telt in elk 
geval niet mee voor de berekening van de vijfjaarsperiode  voor langdurig ingezeten 
derdelanders (2003/109/EG).  
 
Tot slot is nog van belang om op te merken dat de ICT-richtlijn niet bindend is voor, noch van 
toepassing,  in de EU-lidstaten het Verenigd Koninkrijk (zolang dat land überhaupt nog 

                                                   
13

 Regeling van de Minister van SZW van 21 november 2016, Stcrt. 2016 / 63862, waarmee §24 van de Regeling 
uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is aangepast. 
14

 Besluit beleidsregels WAV, Stcrt. 2008 / 1975, 16 december 2008. Het omzetcriterium staat in punt 7. 
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onderdeel uitmaakt van de EU), Ierland en Denemarken. De richtlijn is ook niet van 
toepassing op / in de EER-landen Noorwegen, Liechtenstein en IJsland noch in Zwitserland.  
 
Conclusie 
De ICT-richtlijn voorziet zeker in een bepaalde behoefte van internationale concerns en zal 
zeker bijdragen aan de intra-EU mobiliteit en derhalve de aantrekkelijkheid en de 
concurrentiepositie van de EU tegenover andere machts- en handelsblokken zoals de VS en 
China. Alleen de complexiteit baart zorgen alsmede de exclusiviteit (binnen het 
toepassingsgebied) van deze regeling en daarmee de afbakening met de andere bestaande 
of toekomstige regelingen15. Kennelijk wilde Brussel voorkomen dat de ICT-richtlijn in de 
meeste lidstaten hetzelfde lot beschoren zou zijn als de Blue Card richtlijn die door de 
complexiteit en de hoge eisen, behalve in Duitsland, uitblinkt door impopulariteit16. We zullen 
zien wat de toekomst brengt, maar het wordt er niet makkelijker op, hoogstens (een beetje) 
leuker. 
 
Maes Staudt Advocaten N.V. 
 
Bart Maes 
 

                                                   
15

 In Over de Grens 2016 / 9 maakte ik in het artikel Actualiteiten arbeidsmigratie onder punt 6 gewag van een 
nieuwe regeling ‘internationale handel, diensten en samenwerking’. De vraag is in hoeverre daar thans nog 
ruimte voor en behoefte aan is. 
16

 Dat gevaar is overigens nog niet geweken want de recente voorstellen voor de aanpassing van de Blue Card 
richtlijn voorzien thans ook in exclusiviteit / prioriteit van de regeling, hetgeen de doodsteek zou betekenen voor 
onze zo gekoesterde kennismigrantenregeling. Die regeling is succesvol omdat deze uitblinkt in eenvoud en 
snelheid. Ook wat dat aangaat kan de EU nog een hoop van Nederland leren: de ICT-richtlijn beslaat 22 kantjes 
schoon aan de haak terwijl ‘onze’ kennismigrantenregeling alles bij elkaar op drie kantjes A4 past. 


