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Artikelen

JNVR 2OL2t nr. L l3

De Wetenschappersrichtlijn 2OO517Ll EG: een succesvol model voor
arbeidsm ig ratiemanagement?

Tesseltje de Langet,2

1. Inleiding

Voor buitenlandse onderzoekers bestaat er een Europese toelatingsprocedure op grond van
Richtlijn 2OO5/7I/EG, de richtlijn 'betreffende een specifieke procedure voor de toelating van
onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek'.3 De implementatie
van deze richtlijn is eind 2011 door de Europese Commissie geëvalueerd.4 Daaruit bleek dat de
richtlijn relatief weinig wordt gebruikt: in de hele EU kwamen in 2010 krap 7.000 wetenschappers
binnen op grond van deze richtlijn.s Tot 2020 zou de Europese Commissie graag zien dat er een
miljoen buitenlandse wetenschappers naar de EU komt om zodoende als EU nog een beetje mee te
tellen in de'battle for brains'en de innovatie agenda te kunnen realiseren. Dat streven van de
Europese Commissie alleen al is een reden om aandacht te besteden aan deze richtlijn.

Een tweede reden om deze richtlijn hier te bespreken is het gebruikte model van de erkende
onderzoeksinstelling; dit model lijkt erg op de referent bij de huidige kennismigrantenregeling,
verkorte mvv-procedure en de erkende referent in de toekomstige Wet Modern Migratiebeleid.6
Ook wordt dit migratiemodel gebruikt bij de toelating van buitenlandse studenten, die rap stijgen
in aantal. Omdat het een model is waar we in de toekomst dus meer mee te maken krijgen, lijkt
het alleszins nuttig dit model eens onder de loep te nemen.T Dat dit in de juridische literatuur niet
eerder is gebeurd, is begrijpelijk. Er is geen jurisprudentie over de uitvoering van de
Wetenschappersrichtlijn en er wordt niet of nauwelijks geprocedeerd over de
kennismigrantenregeling of de toelating van buitenlandse studenten.s Ogenschijnlijk zijn er dus
geen conflicten en juist conflictsituaties trekken de aandacht van juristen. Ook als blijkt dat er
weinig conflicten zijn bij de toepassing van dit migratiemodel en alle partijen er tevreden in
opereren is dat natuurlijk een feit dat aandacht verdient. Dat zou kunnen betekenen dat dit model,
voor een belangrijk deel gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen bestuur en burger, breder
ingezet zou kunnen worden: in het vreemdelingenrecht, maar mogelijk ook daarbuiten.9

In de volgende paragrafen zal ik beschrijven hoe de toelating van buitenlandse wetenschappers op
grond van de Wetenschappersrichtlijn geregeld is en wat de positie van erkende
onderzoeksinstellingen daarin is en hoe dit systeem in Nederland is geÏmplementeerd. Omdat de
vertrouwensrelatie tussen burger en bestuur zo'n belangrijke rol speelt in dit migratiemodel breng
ik in kaart hoe de rechtsrelatie is genormeerd, dus welke rechten en plichten er op partijen rusten
op basis van de richtlijn en in de Nederlandse situatie. Hoewel er geen conflicten lijken te zijn,
beschrijf ik hoe de rechtsbescherming eigenlijk is geregeld. Dit roept vragen op over mogelijke
andere vormen van conflictbeslechting die wel worden gebruikt en of dit migratiemodel
(onbedoeld) feitelijk burgers rechtsbescherming onthoudt: daarvoor is nader empirisch onderzoek
nodig.

2. De Wetenschappersrichtlijn 2OO5l7Ll EGlo

2.7 Doelstelling
Het voorstel voor de richtlijn werd op 30 maaft 2004 door de Europese Commissie gedaan,
gelijktijdig met twee aanbevelingen met het oog op het faciliteren van de procedures voor
toelating van wetenschappers, ook voor verblijf kofter dan drie maanden.ll Ruim een jaar later
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was de richtlijn in grote lijnen ongewijzigd door de lidstaten aangenomen.l2 Uit de eerste
preambules van de richtlijn leren we dat de Europese Raad van Lissabon in maart 2000 heeft
ingestemd met het doel om vóór 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie
van de wereld te worden. Globalisering bracht met zich dat onderzoekers mobieler moesten
worden en de communautaire onderzoeksprogramma's werden verder opengesteld voor
onderzoekers van buiten de Europese Unie. Het was in 2005 de inschatting dat er in 2010 zo'n
700.000 onderzoekers nodig waren om de doelstelling van de Europese Raad te verwezenlijken

Die onderzoekers moesten onder andere uit derde landen worden aangetrokken. De richtlijn moest
eraan gaan bijdragen dat de Gemeenschap voor onderzoekers uit de hele wereld aantrekkelijker
werd. Daartoe is een specifieke procedure ontworpen gebaseerd op de samenwerking tussen
onderzoeksinstellingen en de bevoegde nationale immigratie-instanties (preambule 13). Om de
toegang en het verblijf van onderzoekers uit derde landen gemakkelijker en sneller te kunnen
regelen, kregen de onderzoeksinstellingen een sleutelrol in de toelatingsprocedure toebedeeld. Uit
de evaluatie blijkt dat de bijdrage van derdelanders aan het behalen van deze doelstellingen,
uitgaande van hun beperkte aantal, niet groot is geweest.l3

Uit bovenstaande tabel blijkt dat Nederland verhoudingsgewijs veel wetenschappers heeft
toegelaten op grond van de richtlijn. De Europese Commissie veronderstelde dat Nederland die
gewenste arbeidsmigranten niet altijd aan zich weet te binden, gelet op het hoge aantal afgewezen
verlengingsverzoeken.14 Die conclusie is onjuist. Uit de cijfers over 2011 blijkt dat sprake was van
590 aanvragen om verlenging of om wijziging beperking. Minder dan tien, mogelijk zelfs geen,
verlengingsverzoeken werden geweigerd.

Tabel 1. Verblijfsvergunningen in Nederland aangevraagd/verleend o.g.v. Richtlijn
2OO5l7r EG

Verblijfsvergu nni ngen

Eerste aanvragen

Verlening eerste aanvraag

Añruijzing eerste aanvraag

Aanvraag verlenging

Verleend

Aanvraag wijziging beperking

Verleend

Bron: IND t.b.v. ICMPD evaluatie, juni 2011 + februari 201275

2.2 Erkenning van de onderzoeksinstelling
Erkenning van een onderzoeksinstelling moet plaats hebben gevonden voordat een onderzoeker
een toelatingsprocedure kan opstarten.l6 In het nationale recht moet worden voorgeschreven hoe
de erkenning van onderzoeksinstellingen in zijn werk gaat, waarbij de onderzoeksinstelling moet
aantonen zich met onderzoeksactiviteiten bezig te houden (lid 2). De erkenning geldt voor
tenminste vijf jaar maar in uitzonderlijke gevallen kunnen de lidstaten die erkenning voor een
kortere termijn verlenen (lid 2). De lidstaat publiceert regelmatig bijgewerkte lijsten van deze
erkende onderzoeksinstellingen (lid 5). Dit alles is dwingend voorgeschreven.

2. 2. 1 Publieke onderzoeksi nstellingen
In Nederland is de erkenning uitgewerkt in artikel 3.56a Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) en
de artikelen 3.18b en 3.lScVreemdelingenvoorschrift 2000 (Vv 2000). De erkenning van publieke
onderzoeksinstellingen wordt in het Vreemdelingenvoorschrift geregeld en is gebaseerd op door
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen openbare
onderzoeksinstellingen.lT Hiertoe hebben deze instellingen dus geen aanvraag hoeven doen bij de
IND en hun erkenning is ook geen appellabel besluit, want immers vastgesteld bij wettelijk
voorschrift. Wel moeten deze publieke onderzoeksinstellingen zich laten registreren bij het Loket
kennis- en arbeidsmigratie om deel te kunnen nemen aan de versnelde toelatingsprocedure. De
verplichting tot registratie is terug te vinden in IND-werkinstructie nr.2OO9/12.18 Het niet erg
overzichtelijk dat deze registratieplicht in een werkinstructie staat; de juridische
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bevoegdheidsgrondslag voor dit overheidshandelen is daardoor moeilijk te vinden. In de praktijk
zal het weinig problemen opleveren dat zo'n registratie van de publieke onderzoeksinstelling wordt
verlangd alvorens de procedure open te stellen. De richtlijn laat het ontwerp van de
erkenningsprocedure ook over aan de lidstaten.

2. 2. 2 Pa ¡ticul iere onderzoeksi n stel I i ngen
Particuliere onderzoeksinstellingen, zoals Philips Electronics Nederland BV, ECN Stichting
Energieonderzoek Centrum Nederland of Novaftis Pharma BV - allen opgenomen op de verplicht
openbare lijst met erkende onderzoeksinstellingen - hebben een aanvraag om erkenning moeten
indienen op grond van artikel 3.18c Vb 2000.1s

Narcis
De erkenning van particuliere onderzoeksinstellingen is neergelegd bij de IND. Ingevolge het
Vreemdelingenvoorschrift moet de IND de onderzoeksinstelling erkennen als deze is opgenomen in

de National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS).20 Philips en ECN

komen inderdaad voor in Narcis.21

S&O-verklaring en stelselmatig onderzoek
De derde organisatie, een internationaal farmaceutisch bedrijf met onderzoekscentra over de hele
wereld, heeft kennelijk voldaan aan de voorwaarde voor erkenning neergelegd in aftikel 3.18c,
tweede lid onder b Vv 2000: de onderzoeksinstelling is in het bezit van een ten name van haar
afgegeven verklaring Speur- en Ontwikkelingswerk22 en 'naar het oordeel van Onze Minister'
verrichten zij onderzoek van voldoende wetenschappelijk niveau. De minister heeft hier
beoordelingsvrijheid en over het gebruik daarvan kan verschil van mening ontstaan. In de
Vreemdelingencirculaire is over het gebruik van deze bevoegdheid niets geregeld, wel in
Werkinstructie 2OO9/12. Daar staat dat, aansluitend bij de definitie van onderzoek in de richtlijn23
dat alleen bedrijven of instellingen erkend worden die aantoonbaar langdurig aan research en
development doen. In overleg met de ministeries van Justitie en Economische Zaken is hiertoe
besloten. "Dit zijn dus niet bedrijven die zo nu en dan research en development oppakken als de
markt, de concurrentie een technologische ontwikkeling of doorbraak daar aanleiding toe geven,
maar die vanuit een langjar¡g en strategisch perspectief aan research en development doen.
Daarom worden, in aansluiting op het vereiste uit de Richtlijn dat stelselmatig creatief werk moet
worden verricht, slechts bedrijven als particuliere instelling erkend die in tenminste drie van de
afgelopen vijf jaren succesvol een beroep op de WBSO hebben gedaan."2c Nieuwkomers op de
onderzoeksmarkt zijn dus niet meteen welkom maar moeten zich eerst zonder buitenlandse
onderzoekers (althans via de richtlijn binnengekomen onderzoekers) zien te redden. Of het de
bedoeling van de richtlijn is om het gebruik dusdanig te beperken is de vraag. Deze beoordeling
gaat alleen uit van het aantal jaren dat er in het onderzoek is gestoken, de input dus, maar houdt
geen rekening met de output. Zowel uit de definitie in de richtlijn 'werk ter vergroting van het
kennisbestand, (...) alsmede de aanwending van dit kennisbestand voor nieuwe toepassingen'en
uit de'Frascati-Manual'van de OESO, waar de richtlijn zich op baseert, is output ook belangrijk
voor de kwalificatie van activiteiten als zijnde onderzoek.2s Een bedrijf dat na een jaar intensief
onderzoek een output weet te realiseren die bruikbaar is voor nieuwe toepassingen, kan in
Nederland dus mogelijk geen aanspraak maken op de faciliteiten van de richtlijn, wellicht ten
onrechte.

Eén van de belangrijkste conclusies van de rappoftage van de Europese Commissie die eind 2011
verscheen is dat er maar beperkt gebruik is gemaakt van de migratiefaciliteiten die de richtlijn
biedt.26 De Commissie voorziet een aanpassing van de richtlijn om meer uniformiteit af te dwingen
met betrekking tot de uitleg van de kernbegrippen die de richtlijn gebruikt, waarbij dus de
(gebrekkige implementatie van) de definitie van onderzoek wellicht ook onder de loep wordt
genomen.

2.3 Duur van de relatie
Met de erkenning ontstaat een relatie tussen de overheid - in Nederland vertegenwoordigd door de
IND - en de onderzoeksinstelling. In het oorspronkelijke richtlijnvoorstel stond dat de erkenning
van publieke instellingen voor onbepaalde tijd zou zijn en die voor private voor vijf jaar en
verlengbaar. In de definitieve versie geldt voor publieke en private instellingen een minimale
termijn voor erkenning van vijf jaar. Nederland heeft het oorspronkelijke voorstel gevolgd
waardoor de erkenning van publieke instellingen niet kan worden ingetrokken op de gronden
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genoemd in de richtlijn, er wordt dus een relatie voor onbepaalde tijd aangegaan,2T Het ontstaan
van de relatie met de IND is voor publieke onderzoeksinstellingen een ongemerkte bijkomstigheid
van de wettelijke status als erkende instellingen. Dit wordt anders onder de Wet Modern
Migratiebeleid. Ingevolge aftikel 2c Wet Momi en artikel 3.33 Besluit Momi zal ook een publieke
onderzoeksinstelling een aanvraag om erkenning als referent moeten gaan doen.28

Voor particuliere onderzoeksinstellingen heeft de erkenning een duidelijker ontstaansmoment en
mogelijk ook een einde.29 De verlenging van de aanwijzing van instellingen kan worden geweigerd

als niet meer wordt voldaan aan de vereisten.30 De geldigheidsduur van de erkenning van
particuliere onderzoeksinstellingen wordt niet ingetrokken als deze lopende de periode van vijf jaar
waarvoor de erkenning is verleend niet meer is opgenomen in Narcis (of geen gebruik meer maakt
van de WBSO). De erkenning wordt dan hoogstens na vijf jaar niet verlengd,3l

2.4 Sancties
De erkenning kan worden ingetrokken of niet worden verlengd als deze op frauduleuze wijze is
verkregen of indien een onderzoeksinstelling op frauduleuze of nalatige wijze een
gastovereenkomst met een vreemdeling heeft gesloten.32 Op frauduleus gedrag van de
onderzoeksinstelling staat ook nog de sanctie van vijf jaar uitsluiting van de mogelijkheid om
erkenning aan te vragen onder de richtlijn. Uit het Nederlandse systeem van erkenning volgt dat
dit alleen kan met particuliere onderzoeksinstellingen.33 Voor het geval van fraude door een
publieke onderzoeksinstelling is niets geregeld. In de Vreemdelingencirculaire wordt alleen gerept
over de intrekking van de erkenning (van private onderzoeksinstellingen) en niet over het
doorhalen van de registratie van publieke onderzoeksinstellingen in geval van fraude.3a Omdat
onder de Wet Momi ook de publieke onderzoeksinstellingen een aanvraag om erkenning moeten
gaan doen verdwijnt dit verschil tussen de publieke en de particuliere onderzoeksinstellingen bij
het inwerkingtreden van die wet.35 De lidstaten kunnen ook weigeren de erkenning van een
onderzoeksinstelling te verlengen of deze intrekken als de instelling niet langer voldoet aan de
voorwaarden voor erkenning. Ook deze sanctie raakt alleen de pafticuliere onderzoeksinstellingen.
De intrekking van de erkenning van een onderzoeksinstelling heeft ook voor de vreemdeling die
daar als onderzoeker werkt gevolgen. De lidstaten kunnen in hun nationale wetgeving bepalen
welke gevolgen zo'n intrekking of nietverlenging heeft voor de lopende gastovereenkomsten en het
verblijfsrecht van de betrokken onderzoekers.36 Als de vreemdeling te goeder trouw was krijgt hij
na de intrekking van de erkenning van zijn onderzoeksinstelling drie maanden de tijd om een
nieuwe onderzoeksinstelling te vinden.37

3. Verantwoordelijkheden van de erkende instelling

De erkende onderzoeksinstelling garandeert de juistheid van de gastovereenkomst, heeft mogelijk
financiële verplichtingen bij het einde van die overeenkomst en heeft enige
informatieverplichtingen . Zolang de onderzoeksinstelling zich hieraan houdt is deze een
betrouwbare partner van de overheid. Een niet betrouwbaar gebleken onderzoeksinstelling kan
worden uitgesloten van de voordelen die de richtlijn biedt. De Wet Momi gaat overigens nog een
stap verder. Die wet zal de mogelijkheid bieden om een erkende referent uit te sluiten omdat zijn
human resource manager of directeur een strafbaar feit heeft gepleegd.3B Een
onderzoeksinstelling zal dus alvorens onder die wet om erkenning te kunnen vragen zijn personeel
moeten controleren om geen afwijzing te krijgen wegens het verleden van dat personeel. Zoals
gezegd, de Wetenschappersrichtlijn laat de erkenningsprocedure van de onderzoeksinstelling over
aan de lidstaten. Toch twijfel ik aan de proportionaliteit van een eventuele uitsluiting van een
onderzoeksinstelling van de faciliteiten van de richtlijn op grond van het strafrechtelijke verleden
van een manager of het human resource personeel.

3.7 Gastovereenkomst
Erkende onderzoeksinstellingen sluiten een gastovereenkomst met de onderzoeker die ze willen
aantrekken en ondertekenen ten behoeve van de vreemdeling een garantverklaring.39 Het zijn de
instellingen zelf die voorafgaand aan het sluiten van de gastovereenkomst controleren of zowel het
onderzoek als de onderzoeker voldoen aan de voorwaarden. Deze voorwaarden omvatten het doel
en de duur van het te verrichten onderzoek, of er genoeg financiële middelen bestaan voor het
onderzoek en ten slotte of de onderzoeker zelf over voldoende financiële middelen zal beschikken
en daarnaast ook een ziektekostenverzekering heeft.ao Hoewel dit volgens de Commissie de
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verantwoordelijkheid van de instelling is, bestaat er op basis van de richtlijn geen beletsel voor de
lidstaat om nogmaals te controleren of aan de voorwaarden, zoals het middelenvere¡ste, wordt
voldaan.

3.1.1 De onderzoeker en z¡jn bestaansmiddelen
Onderzoeker is iemand die houder is van een passend diploma van hoger onderwijs dat toegang
geeft tot doctoraatprogramma's (minstens een masterdiploma dus), en die door een
onderzoeksinstelling is geselecteerd om een onderzoeksproject uit te voeren waarvoor dat diploma
doorgaans vereist is. De kwalificaties van de onderzoeker moeten worden gestaafd met een
gewaarmerkte kopie van het bedoelde diploma.al Het ophoesten van zijn decennia eerder
behaalde bachelor diploma bleek voor een Amerikaanse hoogleraar niet mogelijk.42 De IND hield
vast aan het vereiste van een diploma en wilde niet naar de man zijn staat van dienst kijken,
welke hij niet zonder dat diploma had kunnen opbouwen. De hoogleraar vertrok verontwaardigd
terug naarde VS. Uit de lND-werkinstructie 2OO9/12 blijkt inderdaad dat het kopietje van het
diploma altijd in het dossier moet zitten. Of het een passend diploma is beoordeelt de IND niet, op

dat punt wordt aangesloten bij het oordeel van de onderzoeksinstelling.a3 Dit formalisme mag op
grond van de richtlijn. Dat voor de beoordeling van de passendheid van het diploma naar de
onderzoeksinstelling wordt gekeken past goed bij dit migratiemodel waar wederzijdse vertrouwen
een belangrijke rol is gaan spelen.

Net als buitenlandse studenten kan de onderzoeker ook eigen middelen hebben, zoals spaargeld of
middelen afkomstig van derden.44 Daarom kunnen ook promovendi en onbezoldigd onderzoekers
met een buitenlands stipendium of een beurs kwalificeren als onderzoekers in de zin van de

richtlijn.as De onderzoeker dient wel maandelijks over voldoende middelen van bestaan te
beschikken op grond van het nationale minimumbedrag voor alleenstaanden, of voor een gezin als

een gezin meekomt.46 De middelen moeten voorzien in de dagelijkse behoeften en om de

terugreis te betalen zonder dat een beroep hoeft te worden gedaan op de nationale bijstand.47 Dit
relatief vrije bewijsregime voor het middelenvereiste past ook binnen dit migratiemodel waar de
onderzoeksinstelling verantwoordelijk is als het misgaat en de vreemdeling zich niet langer kan
bedruipen. Er wordt voor promovendi en bursalen nret aangeknoopt bij de middeleneis voor
studenten, welke norm een paar honderd euro lager ligt dan de norm voor een alleenstaande.aS
Als hun inkomensnorm gelijk gesteld zou worden aan die van buitenlandse studenten, die daarvan
toch ook geacht worden in hun onderhoud te kunnen voorzien, zou Nederland mogelijk meer, zij
het erg weinig verdiende, onderzoekers kunnen aantrekken.

3.1.2 Onderwijs en andere arbeid
Uit de gastovereenkomst moet blijken dat het doel van migratie'onderzoek verrichten' ¡s. Dat
neemt niet weg dat de onderzoeker onderwijstaken van bijkomende aard kan verrichten.a9 Het
lesgeven moet betrekking hebben op eerder of lopend onderzoek waarbij de onderzoeker is

betrokken en het primaire doel van verblijf moet onderzoek blijven.50 Daarnaast blijkt uit
informatie van EUREXESS dat naast lesgeven ook aanverwante arbeid mogelijk moet zijn zonder
dat daarvoor een tewerkstellingsvergunning mag worden verlangd.5l Voorwaarde is wel dat deze
arbeid bij dezelfde rechtspersoon wordt verricht als de rechtspersoon met wie de
gastovereenkomst is afgesloten of dat uit de gastovereenkomst blijkt dat deze arbeid bij een
andere rechtspersoon kan worden verricht omdat deze arbeid deel uitmaakt van het onderzoek.
Ook hier geldt dat de arbeid geen doel op zich mag worden. Anders dan buitenlandse studenten
mag de onderzoeker er geen bijbaantje op nahouden, hoewel enige bijverdiensten wellicht geen

overbodige luxe zijn als onderzoekers met een buitenlandse beurs in Nederland verblijven. De
onderzoeker mag wel andere werkzaamheden verrichten, mits daarvoor een

tewerkstellingsvergunning is verleend.s2 Maar ook die werkzaamheden moeten van bijkomende
aard zijn, anders moet het verblijfsdoel worden gewijzigd.

3. 1.3 Rechtsfiguur gastovereenkomst & rechten
In de richtlijn is nadrukkelijk geregeld dat de rechtsverhouding tussen de onderzoeksinstelling en

de onderzoeker moet worden benoemd.s3 Vervolgens moet daarin staan wat zijn arbeidsrechten
zijn. Daarbij geldt een recht op gelijke behandeling met nationale onderdanen, onder meer op het
terrein van arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de salariërings- en ontslagvoorwaarden en op
fiscaal gebied. Op dat punt genieten de buitenlandse onderzoekers overigens een betere positie

dan nationale onderdanen omdat zij in aanmerking komen voor de zogenaamde 3Oo/o-r€geling.sa
De salarisnorm voor toepassing van de 30o/o-regeling geldt niet voor wetenschappelijk
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onderzoekers die in Nederland komen werken bij een onderzoeksinstelling.ss Er wordt
aangenomen dat al het wetenschappelijk personeel (inclusief promovendi) van Nederlandse
universiteiten specifiek deskundig is in de zin van de 3Oo/o-regeling.s6

3.2 Financiële verantwoordelijkheid bij illegaal voortzetten van beëindigd verblîjf
De lidstaten is de keuze gelaten om van de onderzoeksinstelling een 'schriftelijke verbintenis'te
eisen om, in geval van illegaal verblijf (denkbaar bij'overstaying'van een verlopen of ingetrokken
verblijfsvergunning) van een onderzoeker, de kosten voor diens verblijf en terugreis die uit
overheidsmiddelen zijn opgebracht, terug te betalen. Dit instrument lijkt in veel opzichten op de
Nederlandse garantverklaring. De financiële aansprakelijkheid van de onderzoeksinstelling
verstrijkt uiterlijk zes maanden na de beëindiging van de gastovereenkomst.sT In het
oorspronkelijke voorstel moesten de onderzoeksinstellingen aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Nederland heeft bepleit dat de onderzoeksinstelling niet aansprakelijk zou moeten worden gesteld
voor de terugkeerkosten van de onderzoeker in het geval dat de instelling zich geheel conform de
gastovereenkomst heeft gedragen.ss Dit pleidooi past bij het idee dat een betrouwbare instelling
dus niet moet boeten voor, of de vertrouwensrelatie niet moet worden aangetast wegens, het
slechte gedrag van de onderzoeker. In een tweede versie van de richtlijn was sprake van een
aansprakelijkheid voor de duur van één jaar na afloop van de gastovereenkomst.s9 In de
uiteindelijke tekst is het aan de lidstaten overgelaten desgewenst in overeenstemming met
nationaal recht de aansprakelijkheid te regelen tot maximaal zes maanden na afloop van de
gastovereenkomst.

In Nederland is de aansprakelijkheid voor onderzoeksinstellingen niet apart geregeld en gelden de
algemene bepalingen met betrekking tot garant- en borgstelling. De onderzoeksinstellingen
moeten een garantverklaring ondertekenen. Over de geldigheidsduur van die garantstelling staat
in het document zelf: "De mogelijkheid de bovengenoemde kosten te verhalen komt te vervallen
na één jaar nadat onderzoeksinstelling waar ondergetekende werkzaam is, de IND (het Loket
kennis- en arbeidsmigratie) heeft medegedeeld dat de vreemdeling(e) niet langer bij
onderzoeksinstelling werkzaam is. Wanneer [een] rechtsmiddel wordt aangewend tegen het
beëindigen van het verblijfsrecht, gaat dit jaar in nadat de vreemdeling(e) niet langer rechtmatig
verblijf in Nederland heeft."60 Ook kunnen de kosten niet meerverhaald worden als de
vreemdeling een andere verblijfsvergunning heeft gekregen of Nederland definitief heeft
verlaten.6l Ook kan de ministereen waarborgsom verlangen van de onderzoeksinstelling,62 Een
waarborgsom moet aan de onderzoeksinstelling worden teruggegeven zodra de verblijfsvergunning
is ingetrokken of de geldigheidsduur is verstreken, eventueel na aftrek van de door de overheid te
maken kosten.63 Het uitwinnen van een garantstelling na zes maanden na het einde van de
gastovereenkomst of het niet binnen zes maanden terugbetalen van de waarborgsom is in strijd
met de richtlijn. Omdat de IND zelden of nooit van deze instrumenten gebruik maakt heeft deze
'im plementatiefout' waarschijn lijk wein ig praktische betekenis.6a

3.3 Informatieverschaffing door de onderzoeksinstelling
De onderzoeksinstelling is ook gebonden aan informatieverplichtingen over de onderzoeker. De
onderzoeksinstelling is verplicht de IND te informeren indien de gastovereenkomst niet ten uitvoer
wordt gelegd. Facultatief geregeld in de richtlijn is de mogelijkheid om voor te schrijven dat de
erkende instelling binnen twee maanden nadat een gastovereenkomst afloopt, bij de instanties
bevestigt dat de werkzaamheden daadwerkelijk werden verricht.6s Dit is echter niet in Nederland
geïmplementeerd. 66 Tot slot moet de onderzoeksinstelling de IND ook op de hoogte houden van
wijzigingen in de werkzaamheden van de onderzoeker.6T

3. 3. 1 Verlen(S)inS verblijfsvergunning
De verblijfsvergunning wordt in principe verleend voor een periode van vijf jaar zodat er weinig
noodzaak zal zijn voor verlengingen, voordat de onderzoeker aanspraak kan maken op verblijf
voor onbepaalde tijd, al dan niet op grond van Richtlijn 2OO3/|O9/EG inzake de status van
langdurig ingezeten derdelanders. Artikel 3.68, tweede lid Vb regelt de mogelijkheid om de
verblijfsvergunning te verlengen, eveneens voor een periode van maximaal vijf jaar. Als de
onderzoeker ander onderzoek gaat doen dat voldoet aan de voorwaarden voor toelating op grond
van de richtlijn, maar dat langer zal duren dan de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning die
voor het eerdere onderzoek is afgegeven, dan moet daartoe een verzoek om verlenging van de
verblijfsvergunning worden gedaan. Om eventuele verblijfsgaten te voorkomen moet zo'n verzoek
om verlenging tijdig worden gedaan.68 Omdat de administratie veelal via de
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onderzoeksinstellingen loopt kan het voor de onderzoeker lastig zijn inzicht te hebben in de eigen
procedure, terwijl het wel zijn verblijfsrechten zijn die op het spel staan. Hier wringt mogelijk de
sterke relatie tussen IND en onderzoeksinstelling met de rechtspositie van de vreemdeling. Als
alles goed gaat zal de onderzoeker nauwelijks contact hebben met de IND. Toch wordt de
vreemdeling zelf verantwoordelijk gehouden voor zijn eigen verblijfsrechtelijke procedures. Wel
oordeelde de Afdeling in het geval van een kennismigrant die door toedoen van zijn
onbetrouwbare (want failliete) werkgever te laat was met het aanvragen van verlenging van zijn
verblijfsvergunning verschoonbaar te laat was; de minister had in dit specifieke geval van de
beleidsregels met betrekking tot het tijdig indienen van verzoeken om verlenging van
verblijfsvergunningen moeten afwijken.6e Daarbij speelde het argument een rol dat
kennismigranten migranten zijn die de overheid graag in Nederland wil houden; een formalistische
opstelling bij een te laat ingediend verlengingsverzoek paste daar niet bij. Dat argument zal bij
onderzoekers ook relevant zijn.

4. Verantwoordelijkheden van het bestuur

4.7 Snelle en efficiënte procedures
Op het eerste gezicht liggen de verantwoordelijkheden van het bestuur vooral in het procesmatig
faciliteren van een zo soepel mogelijk verlopend migratieproces. De versnelde procedures - ook
terug te vinden in de kennismigrantenregeling, de verkofte mvv-procedure en pilots op grond van
de Wet Momi, vormen een groot voordeel van erkenning voor de onderzoeksinstellingen en de
onderzoeker. In zijn algemeenheid moet op verblijfsaanvragen binnen zes maanden worden
beslist, Bij een versnelde procedure wordt een aanvraag in de praktijk in zo'n twee weken beslist.
Dat snelle beslissen kan omdat het gaat om aanvragen van betrouwbare onderzoeksinstellingen
die hun processen op orde moeten hebben.

4.2 Facilíteren íntra-Europese mobiliteit
Een vreemdeling die op grond van de richtlijn als onderzoeker is toegelaten, mag een deel van zijn
onderzoek op het grondgebied van een andere lidstaat verrichten.T0 Daarbij moet onderscheid
gemaakt worden tussen een verblijf van kofter of langer dan drie maanden. Als het verblijf in de
andere lidstaat korter dan drie maanden zal duren, kan het onderzoek worden verricht op basis
van de in de eerste lidstaat gesloten gastovereenkomst, voor zover hij in de andere lidstaat over
voldoende middelen beschikt en in de tweede lidstaat niet als een bedreiging van de openbare
orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid wordt beschouwd. Die laatste twee
toevoegingen laten zien hoe weinig de lidstaten elkaar vertrouwen op het punt van de toelating
van vreemdelingen; elke lidstaat wil toch een eigen openbare-ordebeoordeling kunnen toepassen.
Nederland checkt overigens bij zo'n kort verblijf alleen de gastovereenkomst,
ziektekostenverzekering en middelen. Bij een verblijf van meer dan drie maanden kan de tweede
lidstaat een nieuwe gastovereenkomst en de aanvraag van een verblijfsvergunning eisen.71

Nederland heeft de onderzoeker uit een andere lidstaat vrijgesteld van het mvvvereiste .72 De
vreemdeling heeft wel een verblijfsvergunning nodig en zal daarvoor aan alle voorwaarden moeten
voldoen, dus ook moeten beschikken over een gastovereenkomst met een Nederlandse
onderzoeksinstelling. Los van de vrijstelling van het mvv-vereiste is in de Nederlandse regelgeving
niets te vinden over een recht op verblijf in Nederland als onderdeel van een onderzoeksproject
elders in de EU. Volgens de Europese Commissie hindert dit stilzwijgen het gebruik van dit
mobiliteitsrecht, zodat het ontbreken van een duidelijke verwijzing naar dit recht in de nationale
wetgeving een onvolledige implementatie is van de richtlijn.T3

4.3 Algemene begínselen van behoorlijk bestuur
Omdat het snel naar Nederland laten komen van buitenlandse onderzoekers - onder
verantwoordelijkheid van onderzoeksinstellingen - een centraal en gemeenschappelijk doel is in dit
migratiemodel, zouden partijen bijna vergeten dat het handelen van de overheid (niet alleen bij
het nemen van een concreet besluit, maar gedurende de hele periode van de samenwerking) door
geschreven en ongeschreven normen van behoorlijk bestuur genormeerd wordt.74 De normen van
behoorlijk bestuur blijven gelden zolang de relatie voort duuft. Daarnaast is communicatie ook
belangrijk, zo benadrukte Ernst Hirsch Ballin ooit in een analyse van de relatie tussen burger en
bestuur. Die communicatie vindt plaats door "openbaarheid van bestuur, advisering met
inschakeling van belanghebbenden, inspraak- en hoorprocedures, en andere mogelijkheden voor
belanghebbenden om commentaar op feiten en voornemens te leveren".Ts In de hier beschreven
toelatingsprocedures vragen met name procesmatige veranderingen om afstemming met
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werkgevers. De voorbereiding van de invoering van de Wet Momi met allerlei pilots kan als zo'n
afstemming worden gezien. Het doel van de pilots is, aldus de IND, om ervaring op te doen met
externe paftijen zoals de onderzoeksinstellingen en om vroegtijdig eventuele knelpunten op te
lossen.76 Of het gekozen juridische instrument van die pilots, vaak via convenanten waarvan
partijen de juridische status niet altijd kennen, veel ruimte laat voor open communicatie en
heldere normering vraag ik me overigens af .77

Wat voor de overheid even wennen is aan meer open communicatie, is dat zij door te
communiceren verwachtingen kan wekken, en dat is waarschijnlijk precies waarom er soms niet
veel wordt gecommuniceerd. Ambtenaren zijn mogelijk bang praktische toezeggingen te doen
omdat die juridische consequenties kunnen hebben.78 Zulk terugschieten in het juridische denken,
waardoor de communicatie gesloten blijft, past eigenlijk niet goed bij de toch grotendeels op
vertrouwen gebaseerde relatie. Het betekent dat deze relatie (naast juridische) misschien meer
behoefte heeft aan andere controlemechanismes om het bestuur te houden aan de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.T9

4.4 Rechtsbescherming voor de onderzoeksinstelling
Opmerkelijk is dat de richtlijn geen aandacht besteed aan mogelijke rechtsbescherming voor een
onderzoeksinstelling die wordt afgewezen of uitgesloten. In Nederland is de weigering of intrekking
van de erkenning een besluit en dient de Awb-procedure van bezwaar en beroep te worden
gevolgd; dat wordt ook expliciet zo gezegd in de IND werkinstructie.8O De IND heeft tot nog toe
geen aanvragen om erkenning en registratie hoeven weigeren. Over een eventuele onterechte
weigering zijn dus ook geen procedures gevoerd. Wel is het denkbaar dat de IND een bedrijf dat
onderzoek verricht geadviseerd heeft geen aanvraag tot erkenning in te dienen omdat zij de 3-uit-
S-jaren-eis niet halen. Erop vertrouwende dat de IND hen juist informeerde, heeft zo'n organisatie
dan mogelijk ten onrechte afgezien van het indienen van een aanvraag, gelet op de inhoud van de
richtlijn. De juridische status van de Nederlandse registratie van publieke onderzoeksinstellingen,
welke registratie los staat van de erkenning, is onduidelijk. Daarmee is ook onduidelijk of tegen de
weigering van zo'n registratie een rechtsmiddel aangewend kan worden. Uit de werkinstructie
blijkt dat als de registratie incompleet is, de IND de onderzoeksinstelling 'herstel verzuim'moet
bieden, wat duidt op toepassing van artikel 4:5 Awb. Op grond daarvan moet het bestuursorgaan
de aanvrager de gelegenheid bieden een incomplete aanvraag om een Awb-besluit te nemen aan
te vullen voordat die aanvraag wordt afgewezen, Maar de werkinstruct¡e rept niet over
rechtsbescherming als die aanvraag incompleet blijkt en de registratie niet kan plaatsvinden.
Daarover moet de onderzoeksinstelling wel een schriftelijke mededeling krijgen. Of dat een
appellabel besluit is waar rechtsbescherming tegen open staat is dus de vraag. Na een succesvolle
registratie kan de onderzoeksinstelling pas toegang krijgen tot de versnelde procedure en de
mogelijke formulieren. Zou de (bestuurs) rechter moeten oordelen over zo'n registratie, dan ligt
het voor de hand dat niet alleen rekening wordt gehouden met de gedragingen van burger en
bestuur in de kofte tijdspanne rond die registratie, maar dat de hele periode van samenwerking in
beschouwing wordt genomen. Dat deed de burgerlijke rechter ook toen deze oordeelde over het
opzeggen van een convenant dat de IND had gesloten met een au-pairbemiddelingsbureau.sl
Zoals hiervoor al is uiteengezet wordt onder de Wet Momi de erkenning van publieke
onderzoeksinstellingen anders - en in dit opzicht duidelijker - geregeld.s2

Zoals in de inleiding al gezegd, nader onderzoek is nodig om te verklaren waarom er niet wordt
geprocedeerd over deze richtlijn. In de hele EU wordt er niet over geprocedeerd overigens. Dat
roept vragen op: zijn er geen conflicten en hebben we hier het ideale migratiemanagementmodel
gevonden of worden conflicten op een andere manier opgelost? Dat kan nog steeds betekenen dat
dit een goed migratiemanagementmodel is, misschien wel juist omdat geschilbeslechting buiten
het juridische blijft. Een rechtstatelijk gezien minder prettige verklaring zou kunnen zijn dat de
instellingen zo afhankelijk zijn van de IND - de IND heeft immers een monopoliepositie - dat de
instellingen elk conflict uit de weg gaan en mogelijke vormen van onbehoorlijk bestuur op de koop
toe nemen. Als dit migratiemodel breder ingezet gaat worden zijn dit wel vragen die beantwoord
moeten worden. De Wet Modern Migratiebeleid lost een aantal onzekerheden op, door geen
onduidelijkheid te laten bestaan over wat appellabele besluiten zijn. Maar als ook daarover niet
geprocedeerd wordt, dan blijft het de vraag hoe het handelen van het bestuur dan wel
gecontroleerd wordt.
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De Wetenschappersrichtlijn heeft voor juristen in de EU een rustig bestaan. Dat is anders voor de
overheden en vooral voor de medewerkers van onderzoeksinstellingen die de aanvragen voor
onderzoekers behandelen. De Europese Commissie ziet graag dat zij het nog drukker krijgen en
meer buitenlandse onderzoekers naar de EU en dus ook naar Nederland halen. De erkenning van
onderzoeksinstellingen op grond van deze richtlijn heeft veel weg van erkenning van werkgevers in
de kennismigrantenregeling, de verkorte mvv-procedure en de erkende referent in de Wet Modern
Migratiebeleid. Het is een model van migratiemanagement waar we in de toekomst meer mee te
maken krijgen. Dat was voor mij reden om na te gaan hoe het instrument van erkenning werkt en
hoe het zit met de rechtsbescherming en de normering van het overheidshandelen in dit model.
Het is vooral een model gestoeld op doelgerichte en procesmatige samenwerking met een
gemeenschappelijk doel voor ogen: gewenste hoogopgeleide arbeidsmigranten naar Nederland
halen.

Het lijkt er dan ook sterk op dat we met de Wetenschappersrichtlijn te maken hebben met een
succesvol model voor'migratiemanagement'. Veel administratieve'rompslomp' is geschrapt en dat
kon omdat de onderzoeksinstellingen betrouwbare paftners zijn voor de overheid aan wie een deel
van de migratiecontrole met een gerust hart is uitbesteed. Vanuit het perspectief van de overheid
is het dus alleszins begrijpelijk dat dit migratiemodel steeds meer gebruikt wordt en zelfs de kern
vormt van de Wet Modern Migratiebeleid. Hoewel de onderzoeksinstellingen weinig keus hebben -
als ze buitenlandse onderzoekers willen aantrekken en willen pro?teren van snelle procedures
moeten ze met de overheid samenwerken - signaleer ik een harmon ieus samenwerken met de
IND. De rechtsbescherming die open staat tegen het handelen van het bestuur wordt niet
gebruikt. Hoe het bestuur dan wel gecontroleerd wordt is een vraag voor nader onderzoek.

Tot slot de vraag in hoeverre dit model van migratiemanagement breder inzetbaar is. Dat de
belangen van burger en bestuur samengaan is natuurlijk niet altijd het geval en begrenst de
mogelijke inzet van dit migratiemodel bij andere vormen van arbeidsmigratie of elders in het
bestuursrecht. Immers, bij arbeidsmigratie voor lager geschoolde arbeid zal zo'n dualistische
benadering op weerstand stuiten bij vakbonden en bij het ministerie van SZW als beschermer van
de werkzoekenden op de Nederlandse arbeidsmarkt.84 Het model is dus vooral inzetbaar bij
gewenste arbeidsmigratie, op dit moment alleen van hooggeschoolden. Maar over een paar jaar
heeft Nederland mogelijk te kampen met een jaarlijks tekort aan 40.000 technici op mbo- en
hbo-niveau.85 Dan kan dit op veftrouwen gebaseerde model voor arbeidsmigratie-management
misschien toch ook uitkomst bieden in andere segmenten van de arbeidsmarkt.
1 Mr. dr. T. de Lange is universitair docent bestuurs- & migratierecht aan de UvA.
2ln 20Lt was ik nationaal rapporteur in het evaluatieonderzoek dat het ICMPD in opdracht van de Europese Commissie
uitvoerde. Dit aftikel is mede gebaseerd op de toen opgedane kennis. Ik ben veel dank verschuldigd: aan Meryem çimen,
student-assistente Staats- en bestuursrecht, het evaluatie-onderzoek naar de werking van de richtlijn in Nederland werd
grotendeels door haar verricht; aan Dick Allewijn. Anne Meeuwese, A¡ex Brenninkme¡jer en Inge van der Vlies voor de d¡scussie
op het jaarcongres van de VSR op 13 januari 2Ol2 in de sessie'Bestuur, burger en vertrouwen'; aan Marc van Steekelenburg
en Karin Vlietstra, beiden werkzaam bij de immigration officevan de Universiteit van Amsterdam, die met hun praktische
ervaring reageerden op een eerdere versie van dit artikel. Ook de contacten met de IND waren plezierig en informatief. Verder
ben ik dank verschuldigd aan de advocaten, onderzoekers en hr-medewerkers van onderzoeksinstellingen die mij t¡jdens het
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3 Publ. nr. L 289 van 3 november 2005, p. 0015-0022.
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en Rb. Den Haag 3 april 2001, KG O6/L98, over de als rechtmatig beoordeelde opschorting van een convenant voor de verkorte
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