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1. Definitie internationale werknemer
Een internationale werknemer is een economisch-actieve internationale werknemer in
loondienst bij een in Nederland gevestigde organisatie waarvoor loonheffing is betaald aan de
Belastingdienst. Daarnaast geldt dat deze persoon alleen een buitenlandse nationaliteit heeft;
oftewel deze persoon heeft niet de Nederlandse nationaliteiti.

2. Feiten en cijfers
Aantal internationale werknemers dat werkzaam is in de MRAi





176.000 internationale werknemers in de MRA in 2017
94.300 internationale werknemers in Amsterdam in 2017
67% van alle internationale werknemers in Noord Holland in 2017 is tussen de 25-45 jaar
oud
43% van de internationale werkers, in 2017, is vrouw en 57% is man

Salarissen van internationale werknemers in de MRAii





52% van de internationale werknemers verdient tot €30.000 per jaar
28% van de internationale werknemers verdient tussen de € 30.000 en €50.000 per jaar
15% van alle internationale werknemers verdient tussen de € 50.000 en € 100.000 per jaar
4% van alle internationale werknemers verdient meer dan € 100.000 per jaar

Salarissen van internationale werknemers in Amsterdamii





44% van de internationale werknemers verdient tot €30.000 per jaar
31% van de internationale werknemers verdient tussen de € 30.000 en €50.000 per jaar
19% van alle internationale werknemers verdient tussen de € 50.000 en € 100.000 per jaar
5% van alle internationale werknemers verdient meer dan € 100.000 per jaar

Huisvesting, aantal internationale werkers dat woont in de MRAi






Bijna 130.000 internationale werknemers wonen in de MRA.
Bijna 78.000 internationale werknemers wonen in Amsterdam.
De meeste internationale werknemers wonen in Amsterdam, gevolgd door Amstelveen,
Haarlem en Almere.
22% van de internationale werknemers in de MRA is in het bezit van een koopwoning.
50% van de internationale werknemers in de MRA woont in een huurwoning.
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Aantallen internationale studenten en kindereni






12.858 internationale studenten in Amsterdam in het studiejaar 2018 – 2019. Dat is 11,8%
van de totale populatie studenten in Amsterdam
50.000 internationale kinderen in de MRA in 2017
16.000 internationale kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar in 2017
22.500 internationale kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar in 2017
11.500 internationale kinderen in de leeftijd 12 tot 19 jaar in 2017

3. Economische belang van internationals en internationale bedrijven




32% van alle banen in de private sector in de regio Amsterdam wordt gecreëerd door
buitenlandse bedrijveniii.
Buitenlandse internationale bedrijven creëren circa 230.000 directe arbeidsplaatsen en
daarnaast circa 230.000 indirecte arbeidsplaatsen in de MRAiv.
Bedrijven hebben internationale werknemers nodig, omdat deze:
- kennis hebben over buitenlandse markten en bedrijfsvoering;
- toegang hebben tot grensoverschrijdende netwerken;
- tekorten op de arbeidsmarkt opvangen zoals bijvoorbeeld in de IT en agrarische sector;
- culturele diversiteit op de werkvloer geven, wat leidt tot hogere productiviteit, meer
innovatie.

Bronvermelding
i

Monitor internationale werknemers Metropoolregio Amsterdam, 30 september 2019, opgesteld door
Desicio Economisch Onderzoeksbureau.
ii
Het salaris is gebaseerd op het fiscale loon. het fiscaal loon. Het fiscaal loon is het loon waarover
loonheffing is berekend en dat door de Belastingdienst gevraagd wordt bij inkomensaangifte. Daarin
wordt rekening gehouden met eenmalige uitbetalingen (vakantiegeld, overuren, 13emaand, etc.) en
bepaalde premies (zoals pensioen) zijn er vanaf gehaald.
Monitor internationale werknemers Metropoolregio Amsterdam, 30 september 2019, opgesteld door
Desicio Economisch Onderzoeksbureau.
iii
CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2015/30/internationaliseringsmonitor-2015-derde-kwartaal
iv
CBS onderzoek: een extra indirecte baan voor elke directe baan, https://www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2017/50/bijna-1-4-mln-voltijdbanen-door-buitenlandse-bedrijven).
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