Update Buitenlandse Zaken – consulaire dienstverlening en afgifte MVV
Door COVID-19 zijn half maart jl. noodgedwongen alle consulaire balies van ambassades en
consulaten-generaal gesloten. Inmiddels zijn ambassades en consulaten-generaal
geïnstrueerd om, daar waar dat mogelijk is, de consulaire dienstverlening op een aantal
onderdelen te hervatten. Eén van die onderdelen is het MVV-proces, waarvoor geldt dat het
MVV-afgifteproces in principe kan worden hervat voor alle verblijfsdoelen.
Dit betekent niet dat alle processen weer meteen opgestart worden en op het oude niveau
zijn. Posten zullen in eerste instantie binnen de minimale bezetting het MVV-afgifteproces
voor alle verblijfsdoelen opstarten. Posten die op basis van de lokale situatie, capaciteit en
alle protocollen en richtlijnen op een veilige manier meer kunnen doen kunnen, na
goedkeuring vanuit Den Haag, meer gaan doen. Dit wordt dus per post beoordeeld. Houd er
rekening mee dat, op basis van de lokale situatie, er posten zijn die nog helemaal niet open
kunnen gaan of nog een tijd op minimale bezetting zullen opereren. De coronasituatie is
onzeker, het kan ook zijn dat posten die straks opgeschaald zijn toch onverhoopt weer
moeten afschalen als de lokale omstandigheden veranderen.
Tijdens de opstartfase kunnen wachttijden langer zijn dan gewend. Raadpleeg de
webpagina van de ambassade of het consulaat-generaal of het mogelijk is om een MVVafspraak te maken. Deze pagina wordt geactualiseerd, zodra de consulaire dienstverlening
en afspraakmogelijkheden wijzigen.
Bij het opstarten van de MVV-afgifte volgt BZ de richtlijnen van de Europese Commissie over
het gefaseerd opheffen van reisbeperkingen. Hierdoor kan het voorkomen dat sommige
mensen eerder geholpen worden, zoals kennismigranten of personen die een essentiële
beroepsfunctie hebben voor de vitale infrastructuur, of omdat hun studie op korte termijn
aanvangt.
Kijk voor meer informatie op de website Nederlandenu.nl of Netherlandsandyou.nl. Als er
ontwikkelingen zijn t.a.v. het MVV-proces op de posten zullen die via deze pagina’s kenbaar
worden gemaakt.
Vragenuur IND – Mobstacles studie
De afgelopen vrijdagen heeft de IND met de erkend referenten studie vragenuren
gehouden. In deze digitale bijeenkomsten kun je terecht met al je IND-gerelateerde vragen
over het aanvragen van studie-verblijfsvergunningen. Volgende week vrijdag 3 jullie zijn er
nog twee opties op deel te nemen, van 10 – 11 uur en van 13 – 14 uur. Als je wil deelnemen,
stuur dan een mail naar mobstacles@nuffic.nl.
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