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Bijzondere opmerkingen

De rapporteur beschouwt de regelingen in het richtlijnvoorstel in principe als een goede zaak, 
maar acht deze op diverse punten vatbaar voor precisering en verduidelijking. In gesprekken met 
regeringsvertegenwoordigers alsmede organisaties van ondernemingen en van werknemers zijn 
met name de volgende punten bijzonder problematisch gebleken:

Artikel 1
Het dient duidelijk te worden gemaakt dat deze richtlijn tot doel heeft de voorwaarden en criteria 
vast te stellen waaronder lidstaten aan hoogopgeleide onderdanen van derde landen een Europese 
blauwe kaart (Blue Card) kunnen verstrekken.

Artikel 2
Het richtlijnvoorstel bepaalt dat uitsluitend hoogopgeleide onderdanen van derde landen in de 
zin van de richtlijn recht op immigratie hebben met het doel een hooggekwalificeerde baan aan 
te nemen. Aangezien het toepassingsgebied uitsluitend "hoogopgeleide personen" omvat, en 
geen laag- of ongeschoolde, is een duidelijke en ondubbelzinnige definitie van 
"hooggekwalificeerde banen" noodzakelijk. In dit verband kan "een getuigschrift van hoger 
onderwijs" niet worden gelijkgesteld met "ten minste drie jaar daaraan gelijkwaardige 
beroepservaring".
Indien de kwalificatie-eisen worden aangepast aan het "Europese kwalificatiekader" zou dit de 
toetsing van de gelijkwaardigheid en de daaruit voortvloeiende erkenning van de door 
hoogopgeleide onderdanen van derde landen in een derde land verkregen diploma's en 
getuigschriften vergemakkelijken.

Artikel 3, lid 3
Vanuit het oogpunt van de systematiek is het de vraag of de problematiek van de brain drain in 
dit voorstel aan de orde moet worden gesteld, aangezien dit onderwerp op het terrein van het 
ontwikkelingsbeleid dan wel de samenwerking van de EU met de landen van herkomst en de 
transitlanden ligt.
Met betrekking tot de brain drain-clausule onderstreept de rapporteur evenwel dat de Europese 
blauwe kaart onderdeel vormt van een groter mobiliteitsconcept, dat ook rekening houdt met de 
behoefte aan ontwikkeling in de landen van herkomst en met hun belangen. De lidstaten hebben 
de plicht af te zien van actieve rekrutering in sectoren waar een gebrek aan arbeidskrachten 
heerst. Om een brain drain in de landen van herkomst, waar de werving van hoogopgeleide
personen een groter effect op de ontwikkeling van het land heeft dan de emigratie van laag- en 
ongeschoolde werknemers, tegen te gaan, moeten mobiliteitsconcepten worden ontwikkeld die 
toegesneden zijn op de praktijk.

Artikel 4
De rapporteur vraagt zich af of het bij de invoering van de Europese blauwe kaart om een 
optioneel model voor de lidstaten gaat (zie art. 7) en of de nationale systemen voor immigratie 
tegelijkertijd van toepassing blijven. De in het richtlijnvoorstel genoemde minimumnormen voor 
de toelating van onderdanen uit derde landen die een hooggekwalificeerde baan willen 
aannemen, mogen de handhaving van meer flexibele en gunstige regelingen en voorwaarden 
voor toelating niet in de weg staan. De lidstaten moeten hun eigen recht op vormgeving van hun 
nationale arbeidsmarkt behouden en de mogelijkheid hebben om flexibel en snel op 
veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt in te spelen. Er dient meer duidelijkheid te 
komen omtrent de vraag of de invoering van een op basis van een puntensysteem gestuurde, op 
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de arbeidsmarkt toegesneden immigratie op nationaal niveau door de voorgestelde richtlijn wordt 
uitgesloten of in enigerlei vorm wordt beperkt. Wat zijn bovendien de consequenties als een 
lidstaat zich niet aan de voor de Europese blauwe kaart geplande minimumnormen houdt, dan 
wel andere voorwaarden overeenkomstig de nationale immigratiesystemen toepast op de 
immigratie van hoogopgeleide onderdanen van derde landen?

Artikel 5
De criteria voor afgifte van de Europese blauwe kaart in het richtlijnvoorstel houden enerzijds 
verband met de persoonlijke kwalificaties van de onderdanen van derde landen en anderzijds met 
door de werkgever bepaalde criteria (b.v. minimumloon, aanwezigheid van een geldige 
arbeidsovereenkomst). De toelating van een hoogopgeleide werknemer in het kader van het op 
de vraag afgestemde concept van de Europese blauwe kaart zou in de eerste plaats moeten zijn 
gebaseerd op de kwalificaties en vaardigheden van de onderdanen van de derde landen in 
kwestie om de doelstellingen van de richtlijn niet te ondergraven. De richtlijn zou dan ook 
enerzijds strenge criteria met betrekking tot de nodige kwalificaties, specifieke beroepservaring 
en salaris moeten vastleggen, zodat gewaarborgd is dat alleen werkelijk "hoogopgeleide 
werknemers" de EU binnenkomen. Anderzijds moet met betrekking tot het vastleggen van het 
beloningscriterium ook rekening worden gehouden met de belangen en de economische 
draagkracht van kleine en middelgrote ondernemingen, voor wie vastlegging in het 
arbeidscontract van een te hoog minimumloon wel eens problematisch zou kunnen zijn. In dit 
opzicht zou met het oog op het MKB in de plaats van een academische opleiding ook kunnen 
worden gesproken over een gelijkwaardige specifieke beroepsopleiding en overeenkomstige 
praktische ervaring. Bovendien zou het vraagstuk van het minimumloon in bovengenoemde zin 
moeten worden aangepast.
Het richtlijnvoorstel zou niet moeten verwijzen naar de antidiscriminatierichtlijnen 2000/78/EG 
en 2000/43/EG. Met name bij de selectie van hoogopgeleide personen in het kader van de 
toepassing van een nationaal puntensysteem door een lidstaat mag het criterium van de taal geen 
discriminatie vormen in de zin van bovengenoemde richtlijnen (zie talenkennis als 
selectiecriterium van het "Highly Skilled Migrant Programme" van het Verenigd Koninkrijk).

Artikel 7
Het sturen van de immigratie op de nationale arbeidsmarkt moet onder de verantwoordelijkheid 
en soevereiniteit van elke afzonderlijke lidstaat blijven vallen. De lidstaten moeten dan ook 
autonoom en op eigen verantwoordelijkheid de omvang van de immigratie van hoogopgeleide
personen kunnen bepalen. Een lidstaat die op zijn arbeidsmarkt geen behoefte aan economische 
migratie ziet, moet het recht hebben het quotum op nul te zetten. Deze optie dient expliciet in het 
richtlijnvoorstel te worden opgenomen.

Artikel 8
De rapporteur acht het noodzakelijk duidelijk te maken dat het recht op verstrekking van een 
Europese blauwe kaart niet uitsluitend afhankelijk is van de vraag of aan de in de artikelen 5 en 6 
genoemde voorwaarden is voldaan, maar ook van een positieve administratieve beslissing van de 
bevoegde autoriteit. Onderdanen van derde landen mogen noch een recht op verstrekking van de 
Europese blauwe kaart krijgen, noch in beroep kunnen gaan tegen de niet-uitreiking van een 
dergelijke kaart. Bovendien moet worden nagegaan of de geldigheidsduur van de Europese 
blauwe kaart kan worden gekoppeld aan de duur van het arbeidscontract.
De rapporteur onderstreept dat de richtlijn moet uitsluiten dat voorrang wordt verleend aan 
houders van een Europese blauwe kaart ten opzichte van de werknemers uit de in 2004 en 2007 
toegetreden lidstaten, waarvoor ten dele nog overgangsregelingen met betrekking tot het vrije 
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verkeer van werknemers gelden. Er moeten praktische oplossingen worden gevonden voor het 
geval dat de blauwe-kaartregeling van kracht wordt voordat de overgangsregelingen met 
betrekking tot het vrije verkeer van werknemers aflopen.

Artikel 9
Het beginsel van de communautaire preferentie en alle nationale voorrangsregelingen voor het 
bezetten van vacatures beperkt de flexibiliteit ten aanzien van de selectie van hoogopgeleide
werknemers en de wens van de werkgevers dat de toelatingsprocedures bespoedigd worden. Op 
dit punt moet een verstandig compromis worden gevonden, dat de lidstaten een grotere 
manoeuvreerruimte bij de selectie van kandidaten biedt, zonder EU-burgers en legaal in de EU 
woonachtige onderdanen van derde landen te discrimineren.
Verder is niet duidelijk of het feit dat een lidstaat het immigratiequotum op nul heeft gezet, een 
officiële reden is om geen Europese blauwe kaart overeenkomstig artikel 9 te verstrekken.

Artikelen 13 en 19
Volgens de rapporteur zijn veel vragen met betrekking tot de concrete vormgeving van het 
migratierecht nog onbeantwoord. Zo is het de vraag of de eisen inzake loon en kwalificaties in de 
eerste lidstaat na twee jaar van legaal verblijf voor de houder van een blauwe kaart komen te 
vervallen.
Wordt door de invoering van een recht om zich in een andere lidstaat te vestigen niet de 
bevoegdheid van de lidstaten ondergraven om de immigratie gericht te sturen? Kan een lidstaat 
het quotum voor houders van een blauwe kaart beperken om ruimte over te houden voor een 
gericht op de vraag van de nationale arbeidsmarkt afgestemde sturing van de immigratie en 
voldoen ook de eisen van een nationaal puntensysteem voor de sturing van de immigratie aan de 
voorwaarden voor weigering overeenkomstig artikel 9 van het richtlijnvoorstel?
Wat gebeurt er met het recht om zich in een andere lidstaat te vestigen wanneer een lidstaat het 
quotum op nul zet?

Verhouding tot andere richtlijnen
Het richtlijnvoorstel moet met betrekking tot de toekenning van gunstigere rechten voor houders 
van een Europese blauwe kaart te verenigen zijn met de Richtlijnen 2003/86/EG en 
2003/109/EG. Met name moet duidelijk worden gemaakt of de regelingen van het voorstel die 
voorzien in een betere positie voor houders van een Europese blauwe kaart, te rechtvaardigen 
zijn.

Beoordeling
De rapporteur stelt vast dat het bij het concept van een Europese blauwe kaart om een nieuwe 
invalshoek gaat. De invoering van een Europese blauwe kaart is één aspect van een brede 
strategie en over het geheel gezien een goede zaak. Een nieuwe aanpak is dat verschillende 
aspecten zoals asiel, illegale en legale migratie in één enkel pakket op zinvolle wijze met elkaar 
worden verbonden. Met het voorstel voor een blauwe kaart maakt de EU voor het eerst gebruik 
van haar bevoegdheden op dit terrein, om legale migratie van hoogopgeleide onderdanen van 
derde landen naar de EU mogelijk te maken door toekenning van een uniforme 
verblijfsvergunning en van een geprivilegieerde status. Wil het concept van de blauwe kaart in 
de praktijk succes hebben, is het noodzakelijk om ook in de toekomst oog te hebben voor de 
risico's die voortvloeien uit illegale immigratie en mislukte integratie.
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