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

 
2. Feiten en cijfers 
Aantal internationale werknemers in de MRA 
 144.766 internationale werknemers in 2015i (dit zijn de meest recent beschikbare 

gegevens gebaseerd op data van de Belastingdienst, in 2019 worden deze gegevens 

geactualiseerd) 

 Bijna 70% van alle internationale werknemers is tussen de 25-45 jaar oud (veel starters)i 

 11.000 internationale studenten in 2017ii 

 23.750 internationale kindereni 

 74% blijft langer dan 5 jaarV 

 23% van de 619.642 internationale werknemers in Nederland werkt in de MRA, van wie 

iets meer dan de helft in Amsterdam (53%)i  
   

Salarissen 
 47% van de internationale werknemers in de MRA verdient minder dan €25.000 per jaari 

 35% van de internationale werknemers in de MRA verdient tussen de  €25.000 en €50.000 

per jaari 

 82% van alle internationale werknemers in de MRA verdient minder dan €50.000 per jaar, 

in Amsterdam is dit 79%i 
 

Huisvesting 
 Minder dan 3% van de internationale werknemers in de MRA krijgt een structurele 

vergoeding voor woonkosteniii 

 74% van de internationale werknemers in de MRA krijgt bij aankomst geen hulp van de 

werkgever voor woonkosteniii 

 14% van de internationale werknemers in de MRA koopt binnen het eerste jaar in 

Nederland een woningiii 

 36% van de internationale werknemers in de MRA wil bij aankomst een woning kopeniii 

 75% van de internationale kopers in de MRA heeft een woning met een waarde onder de 

€300.000i 

 

Onderwijs 
 45% kiest voor internationaal onderwijs in de MRAiv  

 55% kiest voor tweetalige scholen of het reguliere Nederlandse onderwijs in de MRAiv 

 23% toename van het aantal internationale kinderen in de MRA tussen 2017 en 2023iv 

 37% blijft zes jaar of langer op school in de MRAiv 

 72% ontvangt geen hulp van de werkgever bij het vinden van een school of bij het betalen 

van schoolgeld in de MRAv 
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3. Economisch belang van internationals en internationale bedrijven 
 Internationale bedrijven vormen 30% van de Nederlandse economie. Het grootste deel van 

dit aandeel komt van buitenlandse internationale bedrijven (113 miljard euro, 18%) en het 
andere deel van Nederlandse internationale bedrijven (78 miljard euro, 12%).vi  

 32% van alle banen in de private sector in de regio Amsterdam wordt gecreëerd door 
buitenlandse internationale bedrijven.vii 

 Internationale bedrijven zijn goed voor de lokale economie. Het Europees Medicijn 
Agentschap heeft bijvoorbeeld een budget van 337 miljoen euro, waarvan ongeveer 50% 
in het vestigingsland wordt besteed.viii 

 Buitenlandse internationale bedrijven creëren direct en indirect in het totaal 470.000 
banen in de MRA. Gemiddeld genomen creëren buitenlandse bedrijven één baan voor een 
internationale kenniswerker tegenover 11 andere banen.ix  

 Nieuw gevestigde internationale bedrijven in de MRA in de periode 2012 tot en met 2017 
en het aantal banen dat zij met zich meebrengen (arbeidsplaatsen na 3 jaar):x 

Aantal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Internationale Bedrijven 126 115 139 140 157 143 

Banen 2.200 1.944 2.359 2.953 3.312 2.702 

 

 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 in de IT en agrarische sector; 
- culturele diversiteit op de werkvloer geven, wat leidt tot hogere productiviteit, meer 

innovatie.  
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