Gevolgen COVID-19 – Mobstacles updates 24 maart 2020
Algemeen
•

•

•

De IND en het Ministerie van Buitenlandse zaken hebben nog niet op alle vragen een
antwoord kunnen geven. Behalve dat zijzelf met ongekende drukte te maken
hebben, zijn en ook een heel aantal zaken nog niet duidelijk. Hier wordt hard aan
gewerkt.
De IND-loketten zijn voor een zeer beperkt aantal zaken open, bijvoorbeeld voor
eerste aanvragen verblijfsvergunningen: https://ind.nl/nieuws/paginas/zeer-beperktedienstverlening-bij-ind-loketten.aspx
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 19 maart een brief
‘COVID-19 aanpak hoger onderwijs’ naar de Tweede Kamer verstuurd:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05376&
did=2020D11138

Terugkoppeling van de IND op vragen vanuit Mobstacles arbeid
1. Heeft het effect op het verblijfsrecht van een vreemdeling als een kennisinstelling
gebruik maakt van de werktijdsverkorting regeling? Antwoord: Werktijdsverkorting
moet in ieder geval gemeld worden aan de IND. Op dit moment is het nog niet
duidelijk of daar algemene afspraken/beleid op moet komen of dat er naar alle
individuele gevallen zal worden gekeken.
2. Wat gebeurt er als er door corona-gerelateerde omstandigheden de MVV van
een vreemdeling verloopt? Antwoord: Indien nodig kan, als de ambassades hun
dienstverlening weer hebben opgestart, de geldigheidsduur van de MVV worden
verlengd. Dit kan t.z.t. direct met de betreffende ambassade worden
afgesproken.
3. Wat gebeurt er met reizigers die een vergunning hebben gekregen, maar door
omstandigheden niet op tijd kunnen inreizen? Antwoord: Als je een VVR hebt en
die is geldig kun je daar -op het moment dat er weer ingereisd/gevlogen mag
worden- gewoon mee inreizen. Indien je een VVR hebt gekregen en kunt nu niet
inreizen en daardoor kan je niet met je werk beginnen? In dat geval moet door
de werkgever gemeld worden dat er niet is aangevangen met de
werkzaamheden i.v,m. corona, en dan graag weer melden bij de IND op het
moment dat er wel ingereisd wordt en het werk aanvangt.
4. Europese regeringsleiders hebben aangekondigd dat de buitengrenzen van de
Schengenregio per direct dicht gaan maar dat er een aantal groepen
uitgezonderd zijn. Welke groepen mogen nog wel naar de Schengenregio reizen?
Antwoord: Iedereen met een geldige verblijfsvergunning of MVV.
5. Welke maatregelen neemt de IND als een vreemdeling niet naar thuisland terug
kan keren bij het einde van de verblijfsvergunning, wat is het proces dat
vreemdelingen en instellingen moeten doorlopen? Antwoord: Dien waar mogelijk
een verlengingsaanvraag in. Is dat niet mogelijk, dan kan de vreemdeling bij het
loket vragen om een terugkeerbesluit. Met een terugkeerbesluit heeft de
vreemdeling dan extra 28 dagen om het land te verlaten. Afspraken maken bij

1/5

het loket kan op de gebruikelijke manier, houd wel rekening met beperkte
dienstverlening bij de IND loketten.
6. Nu er steeds minder vluchten gaan wordt de kans steeds groter dat er
vreemdelingen zijn die met verlopen vergunningen zitten. Heeft dat implicaties
voor het in aanmerking komen van een zoekjaar en / of voor de verlenging van
de huidige verblijfsvergunning. Antwoord: Aan het einde van je VVR onderzoek
kun je “gewoon” een wijziging bepaling naar zoekjaar of een verlenging VVR
onderzoek indienen.
7. Kunnen instellingen verlenging aanvragen, en gelden er coulance regels voor
mensen die wel willen terugkeren, maar niet kunnen, bijvoorbeeld voor leges? Zie
antwoord hierboven: er kan gewoon verlenging worden aangevraagd. Alle
voorwaarden incl. leges zijn van toepassing.
Tips Mobstacles studie
Werk je met Digitale Verblijfsvergunningen Studie (DVS), dan kun je tijdelijke en definitieve
afmeldingen van studenten met een verblijfsvergunning studie doorgeven via DVS. Let op: bij
tijdelijke afmeldingen, geef je aan:
-

Tijdelijk terug naar land van herkomst als gevolg van de coronacrisis én
Gaat onderwijs op afstand volgen

Terugkoppeling ministerie Binnenlandse Zaken over huisvesting, BRP-registratie, huurtoeslag
Als de buitenlandse student die nu als inwoner (ingezetene) geregistreerd staat op een NLadres, terug moet keren naar haar thuisland, kunnen er verschillende situaties zijn:
–

–

–

–

–

Als dit voor langer dan 8 maanden is (of voor altijd) dan moet de student haar
emigratie doorgeven bij de woongemeente. Bij veel gemeenten kan dit digitaal (wel
een DigiD vereist). Organisaties zoals de Belastingdienst krijgen die emigratie
automatisch gemeld zodat zij hun processen daarop aan kunnen passen.
Als dit (waarschijnlijk) voor een korte periode is, dan hoeft de student dit niet te
melden bij de gemeente. De student blijft op het woonadres in de gemeente
geregistreerd staan. MAAR LET OP: mogelijk maakt de student gebruik van
voorzieningen die gekoppeld zijn aan het daadwerkelijk verblijf in Nederland. In deze
situatie is het aan de student zelf om de verstrekker van die voorzieningen te
informeren over de tijdelijke afwezigheid. Ook als de student haar woonruimte tijdelijk
gaat verhuren, kan dat consequenties hebben. Als de student huurtoeslag ontvangt,
dan is het in alle gevallen raadzaam om dit te melden bij Belastingdienst Toeslagen,
om te voorkomen dat er in een later stadium mogelijk toeslag teruggevorderd wordt.
Als de verhuurder in die korte periode de woonruimte aan een ander wil verhuren,
dan zou de student in de tussentijd op een zogenaamd briefadres ingeschreven
kunnen worden.
Als de tijdelijke situatie in het thuisland toch permanent wordt (de student komt niet
meer terug) dan moet dit alsnog aan de laatste woongemeente doorgegeven
worden. Dit kan met een webformulier op de site van de woongemeente.
Specifieke rondom de huurtoeslag geldt als je de huur van de woning stopzet, moet
je ook zelf de huurtoeslag stopzetten, anders volgen er terugvorderingen. Wellicht dat
instellingen hun vertrekkende studenten hierover kunnen informeren als ze toch al
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informatie willen verstrekken. In de meeste gevallen zullen de studenten uiteindelijk
wel weer naar Nederland terugkeren om verder te gaan met hun studie, in welke
gevallen hun huisvesting wordt stopgezet is aan de verhurende instellingen.
Terugkoppeling ministerie VWS, Sociale Verzekeringsbank, CAK, Zorgverzekeringslijn, Zilveren
Kruis (EHIC), zorgverzekeraars
Er zijn vragen binnengekomen over internationale studenten, EU en niet-EU, die besmet raken
met corona en hiervoor medische zorg moeten krijgen. Hieronder vinden jullie alle belangrijke
informatie, die is afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid (VWS), het Zilveren Kruis,
het CAK, de Zorgverzekeringslijn, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Aon en Insure to Study.
1. EU-studenten met een geldige EHIC
EU-studenten met een geldige European Health Insurance Card (EHIC) hebben in het land
waar zij verblijven recht op de zorg die in dat land in het basispakket valt. Bij verblijf in
Nederland betekent dit uitgangspunt de verstrekkingen volgens de Wet langdurige zorg (Wlz)
en de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Zilveren Kruis is door de overheid het aangewezen orgaan voor de uitvoering hiervan en
betaalt de gemaakte kosten aan de betreffende Nederlandse zorgverleners. Als er met een
EHIC zorg in wordt geroepen komen de rekeningen rechtstreeks naar Zilveren Kruis. Deze
kosten worden vervolgens via het CAK (in de functie van verbindingsorgaan) in rekening
gebracht bij het land waar betrokkene verzekerd is. Deze procedure wordt overigens ook
toegepast als Zilveren Kruis kosten rechtstreeks aan de buitenlands verzekerde zelf heeft
vergoed. Deze kosten moeten door dat land aan ons worden vergoed, ongeacht of de zorg
daar deel uit maakt van het wettelijke basispakket. Het is wel van belang dat de EHIC geldig
is.
Zilveren Kruis betaalt op grond van de EHIC in Nederland alle noodzakelijke zorg als deze
binnen de basisverzekering of de Wlz valt. Dat is in het geval ziekenhuisopname uiteraard het
geval. De zorg die een student nodig heeft hij/zij besmet is met corona, wordt vergoed.
Zilveren Kruis maakt zelden mee dat de zorgverzekeraar niet bereid is de kosten terug te
betalen. Dat gebeurt alleen als iemand een EHIC heeft gebruikt die niet meer geldig is. Ze
kunnen richting het Zilveren Kruis nooit een betaling afwijzen omdat het in hun eigen land
geen verzekerde zorg is. Dat is anders als de EHIC niet gebruikt wordt. Dan kan het zijn dat
men vergoeding beoordeelt op basis van nationale regelgeving. Belangrijk is dus om de EHIC
te gebruiken bij het inroepen van zorg en te zorgen dat deze ook geldig is. Let op: het maakt
niet uit dat een ander land niet dezelfde basiszorgverzekering met dekking als Nederland
heeft.
Wat doe je als zorgkosten toch op EU-studenten met een geldige EHIC worden verhaald en
de zorgverzekeraar in thuisland weigert? Antwoord: het is mogelijk dat de zorgverzekeraar in
thuisland weigert de kosten uit te keren. De zorgverzekeraar in thuisland vindt dat bepaalde
zorg in Nederland niet onder de verzekering van het thuisland valt. Weigeren is echt niet
toegestaan. De EU-regels hierover zijn duidelijk → de zogeheten EU-verordening 883. Deze
verordening hanteert het principe dat de buitenlands verzekerde in het land van verblijf (op
basis van een geldige EHIC) recht heeft op zorg alsof betrokkene verzekerd is volgens het
wettelijke ziektekostensysteem van het land van verblijf. Mocht de zorgverzekeraar in
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thuisland weigeren, dan kunnen studenten bij hen in bezwaar gaan. Wijs hen op bestaande
jurisprudentie van het EU Hof van Justitie, o.a. het arrest Keller.
Meer informatie vind je op de Engelstalige website van het Zilveren Kruis:
https://www.zilverenkruis.nl/English/Paginas/index.aspx
2. EU-studenten zonder geldige EHIC
Als je hoort dat EU-studenten nu geen geldige EHIC blijken te hebben, moeten zij zorgen dat
ze zo snel mogelijk een nieuwe EHIC aanvragen in hun thuisland of zich particulier verzekeren.
Iemand in Nederland heeft altijd recht op medisch noodzakelijke zorg.
3. Internationale studenten – EU en niet-EU – met geldige (private) verzekering uit
thuisland
Als iemand in eigen land (wettelijk) verzekerd is of een particuliere verzekering heeft, gaat
dat voor en zal (een deel van) de kosten (eerst) vanuit die wettelijke verzekering (in NL: met
de geldige EHIC) of desnoods vanuit een particuliere verzekering gedekt moeten worden.
4. Internationale studenten – EU en niet-EU – met een lopende Aon private verzekering
Studenten met een lopende private Aon-verzekering zijn gedekt als zij besmet raken met
corona en hiervoor behandeld moeten worden. Hier valt ook ziekenhuisopname onder. Een
reis terug naar huis wordt niet gedekt, tenzij een familielid ernstig ziek is of overlijdt. Ook valt
medische repatriëring hieronder, dus bijvoorbeeld een student met Aon-verzekering die hier
ziek wordt en in plaats X wordt opgenomen maar moet worden verplaatst naar een
ziekenhuis elders in het land. Let op: EU-studenten met een EHIC die een private Aonverzekering hebben, moeten ook een geldige EHIC hebben anders kunnen eventuele kosten
niet verhaald worden.
5. Internationale studenten – EU en niet-EU - met een lopende Insure to Study private
verzekering
Studenten met een lopende Insure to Study verzekering zijn gedekt als zij besmet raken met
corona en hiervoor behandeld moeten worden, ook in het ziekenhuis. Een reis terug naar huis
wordt niet gedekt, tenzij een familielid ernstig ziek is of overlijdt. Ook noodzakelijke medische
repatriëring van de student valt onder de dekking. Een geldige EHIC is geen voorwaarde bij
Insure to Study om eventuele kosten verhaald te krijgen.
6. Overige aandachtspunten en vragen
Preventieve corona-testen worden in Nederland niet vergoed. De student moet zich met
klachten melden bij de huisarts, GGD of het ziekenhuis zodat wordt gekeken wat nodig is.
Er bestaan zorgen over het besmettingsrisico bij studenten, omdat zij in grotere groepen
samenwonen in studentenhuizen en -complexen. Deze zorg is gedeeld met de
verantwoordelijke instanties.
Wat doe je als studenten zonder geldige EHIC niet in aanmerking komen voor een nieuwe
EHIC? Dan kunnen zij in Nederland een particuliere verzekering afsluiten.
Wat adviseer je een student die de bijbaan kwijt is en niet meer onder de Wlz valt? Komen ze
in aanmerking voor WW? Dan blijven ze verzekerd voor de Wlz en behouden ze hun
Nederlandse basiszorgverzekering. Komen ze niet in aanmerking voor WW? Dan een private
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verzekering proberen af te sluiten of terug in de verzekering in het thuisland (of een
combinatie van beide).
Wat adviseer je studenten zonder repatriëringsverzekering? Informeer bij de verzekeraar in
het thuisland of de bestaande verzekering voorziet in vergoeding en zo niet, of er een
alternatieve verzekeringsmogelijkheid bestaat.
7. Waar vind je betrouwbare informatie?
De Zorgverzekeringslijn geeft in opdracht van de overheid informatie en hebben hun
Nederlandstalige websites (de Engelstalige volgen zo snel mogelijk dus houd de website in de
gaten!) bijgewerkt:
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/nieuws/zorgkosten-buitenlandse-studenten-in-nederland/
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/nieuws/in-of-uit-het-buitenland-vergoeding-zorgkostencoronavirus/
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