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Algemeen
Welke Richtlijn wordt op 23 mei 2018 geïmplementeerd?
Op 23 mei 2018 wordt Richtlijn 2016/801 geïmplementeerd. Richtlijn 2016/801 heeft betrekking
op onderzoekers, studenten, stagiaires, vrijwilligers, scholieren en au pairs. In Nederland heeft
implementatie van de Richtlijn m.n. gevolgen voor het verblijf van studenten en onderzoekers en
is er een aantal beleidswijzigingen m.b.t. stagiaires en vrijwilligers. Nederland implementeert de
Richtlijn waar het gaat om scholieren en au pairs niet. Deze richtlijn vervangt de Richtlijnen
2005/71 (wetenschappelijk onderzoeker) en 2004/114 (studie). Deze worden met ingang van 24
mei 2018 ingetrokken.
Implementeren alle EU-lidstaten Richtlijn 2016/801?
Nee, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken hebben zich uitgesloten van deelname. Ook
de landen van de EER en Zwitserland nemen niet deel. Er is een landenoverzicht beschikbaar. Let
op: Nederland beschikt niet over informatie over de wijze waarop en wanneer de lidstaten de
Richtlijn implementeren.
Welke voordelen biedt Richtlijn 2016/801 de student en onderzoeker?
De Richtlijn beoogt de harmonisatie van nationale wetgeving voor wat betreft het verblijf van
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studenten en onderzoekers afkomstig van buiten de EU. Daarnaast vergemakkelijkt de Richtlijn de
mobiliteit van deze groep binnen de EU.
Veel inhoudelijke wijzigingen die in deze Richtlijn zijn opgenomen, zijn in Nederland al eerder
geregeld in de nationale wet– en regelgeving (bijvoorbeeld een verblijfsvergunning voor de duur
van de opleiding, het werken met erkende referenten en het zoekjaar voor hoogopgeleiden).
Studenten, onderzoekers en hun erkende referenten krijgen in Nederland vooral te maken met
procedurele wijzigingen.
De Richtlijn gaat niet alleen over studenten en onderzoekers, maar ook over scholieren in het
voortgezet onderwijs. Wordt de regelgeving ten aanzien van deze groep ook gewijzigd?
Nee, Nederland implementeert alleen dat deel van de Richtlijn dat ziet op studenten en
onderzoekers.
Betekent de implementatie van de Richtlijn dat de bepalingen van de Wet Modern Migratiebeleid
niet langer van toepassing zijn?
Nee. De rechten en plichten van de Wet Modern Migratiebeleid gelden onverkort. Alleen
inkomende studentenmobiliteit en inkomende kortetermijnmobiliteit van onderzoekers (alsmede
mogelijk diens gezinsleden) kennen geen erkend referentschap.

Informatievoorziening door IND
Welke informatie stelt de IND beschikbaar (bv. via www.ind.nl of brochures)?
Algemene informatie over Richtlijn 2016/801, het overzicht van veel gestelde vragen (FAQ) en de
formulieren komen beschikbaar op www.ind.nl. Daarnaast worden erkende referenten
geïnformeerd via de verschillende nieuwsbrieven (zakelijk, studie en Richtlijn 2016/801). De
studiereader die jaarlijks digitaal beschikbaar wordt gesteld aan erkende referenten wordt
geactualiseerd.
Er is geen papieren informatie beschikbaar.
Welke ketenpartners en organisaties worden door de IND geïnformeerd over de gevolgen van de
implementatie van Richtlijn 2016/801?
De IND zal tijdig de volgende organisaties informeren over de implementatie van Richtlijn
2016/801: Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee, AVIM, Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, VNG, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de
Onderwijsinspectie, DUO, Landelijke Commissie, Nuffic, de koepelorganisaties voor het hoger
onderwijs (VSNU, VH en NRTO), NVAO, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV,
Inspectie SZW, Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nederlands Jeugd Instituut. Algemene
informatie is vanaf 23 mei 2018 beschikbaar op www.ind.nl.

Indienen van aanvragen en kennisgevingen
Welke aanvragen, kennisgevingen en meldingen kunnen digitaal worden ingediend?
Voor onderzoek kunnen door de erkende referent alle aanvragen, kennisgevingen en meldingen
via het zakelijk portaal worden ingediend.
Voor studie kunnen aanvragen waarbij direct sprake is van mobiliteit én meldingen van uitgaande
mobiliteit digitaal worden ingediend. Kennisgevingen van inkomende mobiliteit moeten vooralsnog
schriftelijk worden gedaan.
Wanneer zijn de aanvraag– en meldingsformulieren beschikbaar?
De formulieren voor de procedures die nog niet digitaal kunnen worden gevoerd, zijn vanaf
23 mei 2018 beschikbaar op www.ind.nl. Wijzigingen voor de digitale aanvragen, kennisgevingen
en meldingen in het Portaal Zakelijk (voor onderzoekers) en Studielink (voor studie) worden bij de
eerstkomende releases doorgevoerd.
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Een student of onderzoeker valt onder de bepalingen van de Richtlijn en kan in het kader van
mobiliteit zonder Nederlandse verblijfsvergunning in Nederland verblijven. Mag dan, indien
gewenst, tóch een verblijfsvergunning worden aangevraagd?
Nee, de Richtlijn biedt die keuzemogelijkheid niet. Als de Richtlijn van toepassing is op de situatie
van de student of onderzoeker, dan móet de Richtlijn worden gevolgd.
Kan ik al bij de aanvraag voor een student waarvoor ik referent word, aangeven dat er op (korte)
termijn sprake zal zijn van studentenmobiliteit?
Ja, als op voorhand al bekend is dat de student gebruik zal maken van studentenmobiliteit dan kan
bij de aanvraag het mobiliteitsprogramma en de duur worden opgegeven. De student ontvangt
dan tegelijk met het verblijfsdocument het benodigde aanvullende document.

Gemachtigde i.p.v. erkend referent
Verblijfsvergunningen voor studenten en onderzoekers mogen uitsluitend worden aangevraagd
door een erkend referent. Waarom mag een student of onderzoeker in het kader van mobiliteit wel
zelf de kennisgevingsprocedure voeren?
De Richtlijn biedt studenten en onderzoekers daartoe de mogelijkheid. De Richtlijn stelt dat ook
een gemachtigde de kennisgevingsprocedure kan voeren. De Nederlandse wet– en regelgeving
biedt vanaf 23 mei 2018 de erkend referent uitdrukkelijk de mogelijkheid om als gemachtigde op
te treden.
Hoe toont een erkend referent aan dat zij gemachtigde is?
Er is een machtigingsformulier ontwikkeld waarmee de student of onderzoeker de erkende referent
kan machtigen. Dit formulier moet worden meegestuurd of geüpload.
Welke taak heeft de erkende referent als gemachtigde?
De erkende referent die optreedt als gemachtigde van een student of onderzoeker moet, net als
bij de ‘gewone’ toelating voor de student of onderzoeker, toetsen of de vreemdeling aan de
voorwaarden voldoet. De gemachtigde dient vervolgens, met gebruikmaking van de eigen
verklaring, de kennisgeving in. De gemachtigde heeft verder geen taken richting de IND. De MoMiverplichtingen gelden niet.
Moet de gemachtigde ook stukken bewaren?
Nee, de gemachtigde heeft geen administratieplicht, want zij is geen erkende referent. Uiteraard
moet desgewenst de student of onderzoeker wél stukken kunnen aanleveren indien de IND hierom
vraagt.
Krijgt de student of onderzoeker bericht van de IND, ook als de erkende referent optreedt als
gemachtigde?
De student krijgt alleen bericht van de IND als er aanleiding bestaat de studentenmobiliteit te
beëindigen. In alle overige gevallen krijgt uitsluitend de gemachtigde bericht. Hier staat tegenover
dat de erkende referent, indien zij niet optreedt als gemachtigde, nooit bericht krijgt van de IND.

Leges
Hoe hoog zijn de leges voor de kennisgevingsprocedure?
Aan de kennisgevingsprocedure zijn geen leges verbonden, ongeacht of de erkende referent als
gemachtigde de kennisgeving indient ofwel de student c.q. onderzoeker zelf.

Studentenmobiliteit inkomend
Hoe weet de onderwijsinstelling of een student een verblijfsvergunning studie heeft van een
andere lidstaat?
Het is de verantwoordelijkheid van de student om de onderwijsinstelling te tonen dat hij een
geldige verblijfsvergunning heeft.
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Hoe lang moet het paspoort en de verblijfsvergunning van een andere lidstaat van een inkomende
student geldig zijn?
De verblijfsvergunning van de andere lidstaat moet geldig zijn gedurende het gehele beoogde
verblijf. Dit houdt in principe in dat de verblijfsvergunning van de student zoals afgegeven door de
eerste lidstaat tenminste 360 dagen geldig gelet op de maximale duur van het toegestane verblijf
in kader van mobiliteit binnen de Europese Unie. Analoog geldt hetzelfde voor de
kortetermijnmobiliteit bij onderzoekers (maximaal 180 dagen per tweede lidstaat).
Daarnaast moet de student of onderzoeker beschikken over een geldig paspoort tijdens het verblijf
in Nederland. Als de geldigheid van het paspoort gedurende het verblijf in Nederland verloopt,
moet de student of onderzoeker de geldigheidsduur tijdig laten verlengen bij de ambassade of het
consulaat van het land van herkomst.
Hoe verhoudt zich de periode van maximaal 360 dagen tot de inschrijving voor een heel
collegejaar (van 1 september tot en met 31 augustus)?
Als sprake is van inschrijving van een student voor een heel collegejaar, dan wordt de termijn van
360 dagen studie in het kader van een mobiliteitsprogramma overschreden en is een
verblijfsvergunning noodzakelijk.
Een inkomende student met een verblijfsvergunning van een andere lidstaat machtigt de
onderwijsinstelling om de kennisgeving naar de IND te sturen. Welke stukken moeten worden
meegestuurd?
•
•
•
•
•

een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier waarmee de student de
onderwijsinstelling machtigt;
een verklaring van de gemachtigde onderwijsinstelling dat de student voldoet aan alle
voorwaarden voor mobiliteit;
een kopie van de geldige verblijfsvergunning studie van de andere lidstaat;
een kopie van het geldige paspoort
een door de student ingevulde en ondertekende antecedentenverklaring.

Een inkomende student met een verblijfsvergunning van een andere lidstaat gaat zelf zijn
kennisgeving naar de IND sturen. Welke stukken moet hij mee sturen?
•
•
•
•
•
•
•

een kopie van de geldige verblijfsvergunning studie van de andere lidstaat;
een kopie van het geldige paspoort;
een bewijs van (voorlopige) inschrijving van de onderwijsinstelling;
een bewijs dat het te volgen studieprogramma onderdeel een mobiliteitsprogramma in de
zin van de Richtlijn is;
een bewijs dat de mobiliteit voor de duur van maximaal 360 dagen is en binnen de
geldigheidsduur van de verblijfsvergunning past;
een bewijs dat de student zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van
bestaan en
een bewijs dat de student voldoende is verzekerd tegen ziektekosten.

Kan verblijf in het kader van studentenmobiliteit verlengd worden?
Studentenmobiliteit wordt in alle gevallen eenmalig voor 360 dagen toegestaan. Als de
verblijfsvergunning van de andere lidstaat korter dan 360 dagen geldig is, dan wordt
studentenmobiliteit uitsluitend toegestaan tot de datum waarop de geldigheid van die
verblijfsvergunning verstrijkt. Als de student de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van de
andere lidstaat tijdig verlengd, kan vervolgens de studentenmobiliteit worden verlengd tot een
maximum van 360 dagen. In alle andere gevallen is verlenging niet mogelijk.
Is het mogelijk dat een student die in Nederland verblijft in het kader van studentenmobiliteit zijn
hele opleiding in Nederland afrondt?
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Ja, dat is mogelijk. Echter, als dat de periode van maximaal 360 dagen overschrijdt, moet tijdig
een verblijfsvergunning voor de student worden aangevraagd.
Een student is in het kader van studentenmobiliteit in Nederland. De onderwijsinstelling heeft de
kennisgeving voor de student ingediend. Het mobiliteitsprogramma is afgelopen. Moet de student
bij de IND worden afgemeld?
Nee, de afmeldplicht geldt uitsluitend voor studenten die een verblijfsvergunning studie hebben en
waarvoor de onderwijsinstelling optreedt als erkend referent.
Wat zijn de gevolgen als de IND bezwaar maakt tegen de komst van de student en de mobiliteit
weigert?
Als de IND bezwaar heeft tegen de komst van de student, zal deze na afloop van de vrije termijn
van 90 dagen niet rechtmatig in Nederland mogen verblijven. De student moet terug naar de
lidstaat waar hij vandaan komt. Die lidstaat is verplicht hem toe te laten.
Mag verblijf dat aanvankelijk de 90 dagen niet zou overschrijden omgezet worden naar
studentenmobiliteit?
Ja, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan en de student een geldige (voor de duur van het
beoogde verblijf (met een maximum van 360 dagen) verblijfsvergunning van de andere lidstaat
heeft.

Studentenmobiliteit uitgaand
Mijn student kan in het kader van intra EU mobiliteit maximaal 360 dagen in een andere lidstaat
verblijven. Waarom niet een heel kalenderjaar?
In de Richtlijn is een maximum van 360 dagen opgenomen. Dit is het resultaat van een aantal
jaren onderhandelingen tussen de verschillende lidstaten.
Moet de melding van uitgaande mobiliteit door het international office worden gedaan of mag dat
ook door bijvoorbeeld een exchangecoördinator?
Ja, dat mag, mits die persoon daartoe bevoegd is.
Bij verlengingsaanvragen is het vaak een probleem als de student niet (langer) in de
Basisregistratie Personen (BRP) is ingeschreven. Als een student of onderzoeker gebruik maakt
van mobiliteit, is hij ook niet ingeschreven. Levert dat een probleem op als de Nederlandse
verblijfsvergunning verlengd moet worden?
Nee, als tijdig aan de IND gemeld is dat de student gebruik maakt van studentenmobiliteit, wordt
niet aangenomen dat het hoofdverblijf is verplaatst als de student is uitgeschreven uit de BRP.
Wat als uitgaande mobiliteit niet uiterlijk binnen 4 weken voor beoogd vertrek wordt gemeld?
Dan zal de student wellicht niet tijdig over een aanvullend document of nieuw verblijfsdocument
(indien dat nog moet worden vervangen) beschikken. Dit kan gevolgen hebben voor de
kennisgevingsprocedure in een andere lidstaat.
Daarnaast valt de melding onder de informatieplicht van de erkend referent.
In welke taal wordt het aanvullend document opgesteld?
Het aanvullend document is Engelstalig.
Uitgaande mobiliteit moet worden gemeld. Moet de student ook weer worden aangemeld bij
terugkeer?
Nee, dit hoeft niet. De student moet zich wel weer opnieuw melden bij de BRP.
Hoe lang mag een student buiten de EU verblijven in het kader van studie?
Een student mag maximaal 1 jaar buiten Nederland verblijven in het kader van studie of stage,
zonder zijn verblijfsrecht in Nederland te verliezen. Dat geldt zowel voor verblijf binnen als buiten
de EU.

5

Mobiliteitsprogramma’s
Wat is een mobiliteitsprogramma?
De Richtlijn definieert als mobiliteitsprogramma alle uniale of multilaterale programma’s waarin is
opgenomen dat de student (een deel van) het programma in één of meer lidstaten volgt. Ook
programma’s op grond van overeenkomsten tussen onderwijsinstellingen vallen hieronder. Het
gaat om programma’s waarvoor de student studiepunten krijgt die worden meegeteld bij het
bepalen of de student aan alle exameneisen heeft voldaan om af te kunnen studeren. Overigens
mag een inkomende student in Nederland uitsluitend onderwijs volgen bij een onderwijsinstelling
die is erkend als referent.
Moet het per se om een uitwisselingsprogramma gaan?
Nee.
Als een student extra vakken wil volgen die niet onder het curriculum van zijn studie vallen, mag
dat ook op grond van studentenmobiliteit?
Dat mag alleen als de student voor deze vakken studiepunten krijgt, die meetellen om te kunnen
afstuderen. Daarnaast moet het dus gaan om een mobiliteitsprogramma, zoals hierboven
gedefinieerd. Zo niet, dan is een verblijfsvergunning noodzakelijk.
Mag stage ook een onderdeel zijn van het mobiliteitsprogramma?
Nee. Mobiliteit is uitsluitend mogelijk in het kader van een studieprogramma. Op grond van stage
kan een student niet mobiel zijn. Een verblijfsvergunning is noodzakelijk.
Is het Nuffic-certificaat noodzakelijk?
Nee, voor zover de student in de eerste lidstaat een Engelstalige opleiding volgt.

Kortetermijnmobiliteit
Een inkomende onderzoeker met een verblijfsvergunning van een andere lidstaat machtigt de
onderzoeksinstelling om de kennisgeving naar de IND te sturen. Welke stukken moeten worden
meegestuurd?
•
•
•
•
•
•

een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier waarmee de onderzoeker de
onderzoeksinstelling machtigt;
een verklaring van de gemachtigde onderzoeksinstelling dat de onderzoeker voldoet aan
alle voorwaarden voor mobiliteit;
een gastovereenkomst met de Nederlandse onderzoeksinstelling;
een kopie van de geldige verblijfsvergunning onderzoek van de andere lidstaat;
een kopie van het geldige paspoort en
een door de onderzoeker ingevulde en ondertekende antecedentenverklaring.

Een inkomende onderzoeker met een verblijfsvergunning van een andere lidstaat gaat zelf zijn
kennisgeving naar de IND sturen. Welke stukken moet hij mee sturen?
•
•
•
•
•
•

een kopie van de geldige verblijfsvergunning onderzoek van de andere lidstaat;
een kopie van het geldige paspoort;
een bewijs van de Nederlandse onderzoeksinsteling dat de onderzoeker is toegelaten tot
het in Nederland te verrichten onderzoek;
een bewijs dat de mobiliteit voor de duur van maximaal 180 dagen is en binnen de
geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van de andere lidstaat past;
een bewijs dat de onderzoeker zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen
van bestaan beschikt en
een bewijs dat de onderzoeker voldoende is verzekerd tegen ziektekosten.
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Kan het verblijf in het kader van kortetermijnmobiliteit verlengd worden?
Kortetermijnmobiliteit wordt in alle gevallen eenmalig voor 180 dagen toegestaan. Als de
verblijfsvergunning van de andere lidstaat korter dan 180 dagen geldig is, dan wordt
kortetermijnmobiliteit uitsluitend toegestaan tot de datum waarop de geldigheid van die
verblijfsvergunning verstrijkt. Als de onderzoeker de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning
van de andere lidstaat tijdig verlengd, kan vervolgens de kortetermijnmobiliteit worden verlengd
tot een maximum van 360 dagen. In alle andere gevallen is verlenging niet mogelijk.
Wat zijn de gevolgen als de IND bezwaar maakt tegen de komst van de onderzoeker en de
mobiliteit weigert?
Als de IND bezwaar heeft tegen de komst van de onderzoeker, zal deze na afloop van de vrije
termijn van 90 dagen niet rechtmatig in Nederland blijven. De onderzoeker moet terug naar de
lidstaat waar hij vandaan komt. Die lidstaat is verplicht hem toe te laten.
Mag verblijf dat aanvankelijk de 90 dagen niet zou overschrijden omgezet worden naar
kortetermijnmobiliteit?
Ja, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan en de onderzoeker een geldige, voor de duur van het
beoogde verblijf (met een maximum van 180 dagen) verblijfsvergunning van de andere lidstaat
heeft.
Is het mogelijk om van KTM naar LTM te gaan als het onderzoek uitloopt?
Ja, mits ten tijde van de aanvraag de verblijfsvergunning van de andere lidstaat nog geldig is en
aan alle overige voorwaarden wordt voldaan.

Langetermijnmobiliteit
Kan het verblijf in het kader van langetermijnmobiliteit verlengd worden?
Ja, dat kan. Hiertoe kan een verlenging van de verblijfsvergunning worden aangevraagd.

Mobiliteitswerkzaamheden
Welke onderzoekswerkzaamheden vallen onder de Richtlijn?
Het moet gaan om een deel van het oorspronkelijke onderzoek op grond waarvan de onderzoeker
in de eerste lidstaat een verblijfsvergunning heeft gekregen. Het mag dus niet gaan om een
volledig nieuw opgestart onderzoek.
Is het van belang hoe en door wie het onderzoek gefinancierd wordt?
Nee, hoewel daaruit wel zou kunnen blijken of het om het oorspronkelijke onderzoek of een nieuw
onderzoek gaat.
Mag de onderzoeker direct na de melding van (inkomende) mobiliteit gaan werken?
Nee, de onderzoeker mag pas werken nadat de IND bekend heeft gemaakt of er bezwaar tegen
zijn overkomst bestaat.

Middelen van bestaan
Welk normbedrag moet ik aanhouden als een student of onderzoeker in het kader van mobiliteit
naar Nederland komt?
Het normbedrag dat geldt bij aanvragen om een verblijfsvergunning voor studenten en
onderzoekers, geldt ook bij kennisgevingen van mobiliteit.

Verblijfssticker
Voor hoe lang wordt de verblijfssticker afgegeven?
De verblijfssticker wordt, uitsluitend op verzoek, afgegeven in het geval van studentenmobiliteit en
kortetermijnmobiliteit. Op de verblijfssticker staat de duur van het studieprogramma c.q. de
onderzoeksmogelijkheden vermeld.
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Inschrijving BRP
Moeten studenten en onderzoekers die in het kader van mobiliteit in Nederland verblijven, worden
ingeschreven in de BRP?
Ja.

Erkend referentschap en MoMi-verplichtingen
Voor welke studenten en onderzoekers is een onderwijs– of onderzoeksinstelling erkend referent?
Een onderwijs– of onderzoeksinstelling treedt alleen op als erkend referent voor studenten en
onderzoekers waarvoor een verblijfsvergunning is of wordt aangevraagd. Voor studenten en
onderzoekers waarbij sprake is van inkomende studentenmobiliteit of inkomende
kortermijnmobiliteit is de instelling nooit erkend referent. De instelling kan wel optreden als
gemachtigde.
Bij uitgaande mobiliteit blijft de instelling altijd de erkend referent.
Welke verplichtingen rusten op de erkende referent bij uitgaande mobiliteit?
De erkende referent moet uiterlijk binnen vier weken voor het beoogd vertrek van de student of
onderzoeker worden gemeld bij de IND. De overige verplichtingen (informatie-, administratie-,
zorgplicht en het toezicht op de studievoortgang) gelden onverkort.

Ziektekostenverzekeringen
Welke eisen gelden ten aanzien van de ziektekostenverzekering?
De ziektekostenverzekering moet voldoende dekking bieden in Nederland. De verzekering hoeft
niet per se in Nederland te zijn afgesloten.
Mag de student of onderzoeker middels een eigen verklaring aantonen dat hij een afdoende
ziektekostenverzekering heeft?
Nee, er moet een kopie van de polis of het verzekeringsbewijs worden overgelegd.

Werken door studenten
De Richtlijn geeft studenten het recht om minimaal 15 uur per week te werken. Hoe veel uur mag
een student in Nederland werken?
De Richtlijn is mede geïmplementeerd in o.a. paragraaf 33 van de Regeling uitvoering Wet arbeid
vreemdelingen 2014 (RuWav). Vanaf 23 mei 2018 mogen alle studenten (met een
verblijfsvergunning of in het kader van studentenmobiliteit) maximaal 16 uur per week (of fulltime
in de maanden juni, juli en augustus) werkzaamheden van bijkomende aard verrichten, mits zij
beschikken over een tewerkstellingsvergunning (TWV).
Een student heeft een verblijfsvergunning ‘studie’. Hij werkt nu 10 uur per week. Na
implementatie van de Richtlijn wil hij 16 uur per week gaan werken. Hij gaat geen gebruik maken
van intra EU mobiliteit. Moet ik er voor hem nu een nieuw verblijfsdocument worden aangevraagd?
Nee, dat hoeft niet. Het aantal te werken uren staat immers niet op het verblijfsdocument
vermeld.

Stage lopen door studenten
Biedt de Richtlijn een student met een Nederlandse verblijfsvergunning in het kader van studie de
mogelijkheid om stage te lopen in een andere lidstaat?
De Richtlijn kent geen mobiliteit in het kader van stage. Een student die in het kader van zijn
studie in Nederland in een andere lidstaat stage wil gaan lopen, zal in die lidstaat een
verblijfsvergunning moeten aanvragen. Dit kan, afhankelijk van de duur van het verblijf in de
andere lidstaat, consequenties hebben voor de verblijfsvergunning in Nederland.
Hoe lang mag een student in het kader van zijn studie hier in Nederland in Nederland stage
lopen?
Een student mag in het kader van zijn studie maximaal 1 jaar stage lopen in Nederland.
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Moet ik een student die stage in een andere lidstaat gaat lopen afmelden?
Nee, dat is niet nodig. Stage valt niet onder uitgaande mobiliteit, dat betekent dat er geen
verplichting tot afmelding bestaat. Een student die in het kader van zijn studie in Nederland in een
andere lidstaat stage wil gaan lopen, zal in die lidstaat een verblijfsvergunning moeten aanvragen.
Afhankelijk van de duur van het verblijf in de andere lidstaat, kan dit consequenties hebben voor
de verblijfsvergunning in Nederland.

Gezinsleden
Hebben gezinsleden van studenten en onderzoekers ook recht op mobiliteit?
Gezinsleden van studenten hebben geen recht op mobiliteit. Dit betekent dat daar de gewone
aanvraagprocedures voor gelden. Gezinsleden van onderzoekers hebben wél het recht om de
onderzoeker tijdens zijn mobiliteit te vergezellen.
Hoe moet voor gezinsleden van gezinsleden een verblijfsvergunning worden aangevraagd? Kan
dat ook via de kennisgevingsprocedure?
Dit hangt af van de vorm van de mobiliteit. Als het gaat om kortetermijnmobiliteit (maximaal 180
dagen in een periode van 360 dagen) dan mag dit per kennisgevingsprocedure waarvoor – zoals
gezegd – een apart meldingsformulier is ontwikkeld.
In geval van langetermijnmobiliteit (langer dan 180 dagen) moet er voor de gezinsleden een
aparte aanvraag worden ingediend.
Krijgen gezinsleden dezelfde arbeidsrechten?
Ook dit hangt af van de vorm van de mobiliteit. Als het gaat om langetermijnmobiliteit (langer dan
180 dagen) mogen de gezinsleden van de onderzoeker, die hem vergezellen en in Nederland
verblijven, werkzaamheden verrichten. Voor hen geldt dat arbeid vrij is toegestaan en een TWV
niet vereist is.
Als het om kortetermijnmobiliteit (maximaal 180 dagen in een periode van 360 dagen) dan mogen
de gezinsleden van de onderzoeker niet werkzaamheden verrichten.
Mag de onderwijs – of onderzoeksinstelling ook kennisgevingen indienen voor de
gezinsleden?
Nee, dit is niet mogelijk op grond van de richtlijn. De onderzoeker dient als (sociaal) referent de
kennisgeving in voor diens gezinsleden.
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