Mobstacles updates - 4 juni 2020
Update Servicedocument
Het servicedocument biedt hoger onderwijsinstellingen handreikingen waarmee zij in de
praktijk invulling kunnen geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het document wordt voortdurend bijgewerkt
en de nieuwste versie van 2 juni is hier te vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/02/servicedocument-ho--aanpak-coronavirus-covid-19
Onderzoeken Nuffic gevolgen COVID-19 internationale studentenmobiliteit en erkenning van
diploma’s
De impact van de coronacrisis op de internationale studentenmobiliteit is groot. Zo wordt
verwacht dat er (flink) minder internationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs
komen studeren. Tegelijkertijd zijn de aantallen diplomawaarderingen bij Nuffic nog steeds als
vanouds. Betekent dit dat COVID-19 geen effect zal hebben op de erkenning van diploma’s?
Hierover is nog weinig geschreven. Tot nu toe, want het ENIC-NARIC netwerk (Nuffic is het
Nederlandse ENIC-NARIC centrum) heeft hier een paper over gepubliceerd. Ook hebben we
een andere rapportage gepubliceerd: 'How is COVID-19 affecting international students'plans
to study in NL?'. Samen met onze tien Neso-kantoren hebben we onderzocht in hoeverre
COVID-19 de studieplannen van potentiele studenten in deze landen beïnvloedt. In juni voeren
we een vervolgmeting uit. Ook wordt momenteel een enquête ontwikkeld waarbij we
Nederlandse scholieren en studenten bevragen over hun plannen om in het buitenland de
studeren, stage te lopen, een tussenjaar te nemen of op uitwisseling te gaan en in hoeverre
de coronacrisis deze plannen beïnvloedt. Deze zomer verwachten we een rapport uit te
brengen over de gevolgen van de coronacrisis op uitgaande studentenmobiliteit in het
komende collegejaar.
Overleg instroom niet-EER studenten nieuwe studiejaar
De koepels VSNU, VH, NRTO, de Landelijke Commissie Gedragscode en Nuffic zijn in gesprek
met de ministeries OCW, Justitie en Veiligheid, Buitenlandse Zaken en de IND over het proces
van toelating en verblijf van de nieuwe niet-EER studenten. Doel van dit overleg is om dit
proces zo goed mogelijk te stroomlijnen, ook al zijn er nog veel vraagtekens die leiden tot
allerlei onzekerheden en bottlenecks. Over deze knelpunten zijn we ook in gesprek met de
Mobstacles klankbordgroep studie, die morgen - op 5 juni - bij elkaar komt. Het verzoek van
de IND aan de hoger onderwijsinstellingen is in ieder geval om – waar mogelijk (als de
student aantoonbaar aan alle voorwaarden voldoet) – aanvragen voor
studieverblijfsvergunningen zo snel mogelijk in te dienen. Hoewel de vooraanmeldingen bij
de instellingen doorlopen, ziet de IND op dit moment nog geen 10% van de aanvragen in
vergelijking met dezelfde periode als vorig jaar. De IND en Buitenlandse Zaken doen hun
uiterste best het proces in goede banen te leiden en tijdig de TEV/VVR aanvragen te
verstrekken. Tegelijkertijd hebben ook zij te maken met overheidsadviezen zoals de 1,5 meter
en met wereldwijd allerlei verschillende lokale situaties. Dit heeft invloed op de
dienstverlening die zij kunnen bieden en bijvoorbeeld ook op het al dan niet heropenen van
ambassades en consulaten wereldwijd. Het advies van de IND is om
regelmatig www.ind.nl/Paginas/Coronavirus.aspxe te raadplegen.
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Update reisrestricties
Momenteel geldt nog steeds een inreisverbod voor mensen van buiten de EU naar de EUlidstaten, alle Schengen landen en het Verenigd Koninkrijk. Volg de actuele ontwikkelingen
hierover op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Netherlands and You.
Er is behoefte aan een centraal overzicht van reisbeperkingen en reismogelijkheden per
land. Het is ingewikkeld een dergelijk overzicht te ontwikkelen, omdat hier veel verschillende
aspecten aan zitten. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid voor studenten of
onderzoekers om in te reizen, maar ook of zij vanuit hun herkomstland kunnen uitreizen, of er
vluchten gaan en of de luchthaven te bereiken is. Er zijn daarnaast altijd
uitzonderingssituaties en de situatie verandert wereldwijd zo snel dat informatie al snel
verouderd is. De reisadviezen van Buitenlandse Zaken, te vinden op de website
Nederlandwereldwijd.nl, voorzien gedeeltelijk in deze informatiebehoefte, maar zijn met
name gericht op Nederlanders die naar het desbetreffende land willen gaan. In de
reisadviezen staat ook informatie over lockdown/quarantainemaatregelen in het
desbetreffende land en of er vluchten gaan. Kortom, als er vragen zijn dan adviseert het
ministerie van Buitenlandse Zaken om hun website als startpunt te gebruiken. Deze website
wordt voortdurend bijgewerkt en biedt daarmee actuele en betrouwbare informatie.
Informatievoorziening zorgverzekering
Samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Zorgverzekeringslijn wordt gewerkt aan een
uitbreiding en een update van de informatievoorziening over zorgverzekeringen voor
(internationale) studenten en werknemers van hogeronderwijsinstellingen. Voor inkomende
internationale studenten is eerder een flyer ontwikkeld, die waar nodig wordt geactualiseerd.
We zullen deze delen en de informatie is ook terug te vinden op de website van de
Zorgverzekeringslijn. Daarnaast wordt gekeken naar de informatievoorziening aan inkomende
onderzoekers en wetenschappelijke staf. De bestaande flowchart wordt geactualiseerd en er
komt een flyer. Voor Nederlandse studenten die naar het buitenland willen biedt deze tool
informatie over het regelen van de zorgverzekering. Heb je input? Laat het ons weten via
mobstacles@nuffic.nl.
Melding vertraging van inreizen wetenschappelijk personeel
Er zijn wat vragen over de meldplicht voor non-EU onderzoekers die niet op de geplande tijd
aan konden komen. Wanneer een onderzoeker als gevolg van Corona niet naar Nederland
kan reizen op het geplande tijdstip, dan moet dat binnen 4 weken gemeld worden bij de IND
via het Portaal Zakelijk. Indien de nieuwe aankomstdatum op het moment van melden nog
niet bekend is dan moet deze met een tweede melding aan IND doorgegeven worden binnen
4 weken nadat de aankomstdatum bekend is geworden.
Wijzigingen Kennismigrantenregeling (BuWav) en EU-richtlijn voor onderzoekers
De klankbordgroep Mobstacles arbeid heeft een memo opgesteld waarin zij haar visie geeft
over de voorgenomen veranderingen in de kennismigrantenregeling en de EU-richtlijn
2016/801 voor onderzoekers. De verandering gaat voornamelijk over de uitbreiding van een
verlaagd salariscriterium voor docenten en wetenschappelijk personeel in de
Kennismigrantenregeling.
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Detacherings- en handhavingsrichtlijn (WagwEU)
Op maandag 11 mei organiseerde SOFIE een studiedag over de WagwEU detacheringsrichtlijn
& handhavingsrichtlijn (Posted Worker directive).
Inhoud webinar
Binnen Europa zijn afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden die gelden als een
werknemer gedetacheerd is in een ander land. Die afspraken zijn vastgelegd in de
Detacheringsrichtlijn en Handhavingsrichtlijn.
Hieruit volgt dat de werknemer die in dienst is bij een organisatie uit lidstaat A (het thuisland)
en gedetacheerd wordt naar lidstaat B (het gastland), tijdelijk het recht van lidstaat A blijft
gelden. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een harde kern van
arbeidsvoorwaarden die de wetgeving van het gastland voorschrijft. Om handhaving beter
mogelijk te maken hebben de lidstaten ook met elkaar afgesproken dat werkgevers
detacheringen binnen Europa moeten melden bij de nationale autoriteiten. Deze
meldingsplicht is op 1 maart 2020 ingegaan.
Het webinar was bedoeld om antwoord te bieden op vragen als:
• Hoe, waar en wanneer moeten we meldingen doen?
• Wanneer is sprake van een detachering/uitzending?
• Waar vind ik informatie over de minimale arbeidvoorwaarden in andere landen?
• Welke verplichtingen gelden voor ons als ontvangende instelling?
De powerpoint slides van de presentatie zijn hier te raadplegen op de website van SOFIE.
In navolging van dit webinar is in het universiteitenoverleg van 18 mei afgesproken dat er een
werkgroep gevormd gaat worden van deelnemende instellingen om gezamenlijke te kijken
op welke wijze we de Posted worker directive kunnen implementeren in ons instellingsbeleid.
Aanmelden voor deze werkgroep kan nog via info@vraagsofie.nl. De volgende instellingen zijn
al vertegenwoordigd in deze werkgroep: RUG, TUD, TUe, RU, KNAW, LU, EUR, WUR en Nuffic.
Redactieraad Factcards
Op maandag 25 mei kwam de redactieraad van factcards bijeen. Dit samenwerkingsinitiatief
is vorig jaar gestart met als doel om de informatievoorziening voor inkomende internationale
onderzoekers te verbeteren en te stroomlijnen tussen alle verschillende bronnen. Factcards
bevat onder andere informatie over immigratieprocedures, verzekeringen, gezondheidszorg,
de Nederlandse (werk-)cultuur, huisvesting en belastingen. Een groep van experts van onder
andere de VU, TU Delft, Nuffic en SOFIE gaan zich de komende tijd buigen over de inhoud van
de factcards, en zullen regelmatig bijeenkomen om te kijken of alles nog klopt. De informatie
van Factcards is gelinkt met de Euraxess, Study in Holland en Holland Alumni network websites
en voedt automatisch de inhoud van verschillende websites. Op deze manier hopen we, door
middel van samenwerking, de informatievoorziening aan onze doelgroep op een hoger
niveau te trekken.
En tot slot een leestip uit de Nuffic nieuwsbrief: de gevolgen van Corona op
internationalisering deel 4: onderzoek
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