Beste allemaal,
De impact van COVID-19, het coronavirus, is groot. Ook op de internationale mobiliteit van
studenten en onderzoekers. Er leven veel zorgen en vragen en het is – met alle
onvoorspelbaarheid en onzekerheid nu – soms zoeken naar het vinden van de juiste
informatie. Daarom is het extra fijn om te merken dat vanuit de ministeries en
uitvoeringsinstanties een grote bereidheid is om samen te werken aan informatievoorziening
en oplossingen te vinden voor knelpunten.
De IND heeft ons laten weten druk bezig te zijn om alle implicaties van het corona virus in
kaart te brengen en het zoeken naar oplossingen hiervoor. De IND informeert jullie zo snel
mogelijk via hun nieuwsbrieven en website. Wij zullen nieuwe, belangrijke informatie ook via
deze weg bij jullie onder de aandacht brengen.
Nu wij elkaar helaas niet fysiek kunnen zien op 30 maart tijdens de Mobstacles
netwerkvergadering, zullen wij jullie de komende periode zo goed mogelijk blijven updaten
met belangrijke informatie. Hieronder vinden jullie de laatste updates:
Tijdelijke bedrijfsreductie consulaire dienstverlening i.v.m. COVID-19 – update van het
ministerie van Buitenlandse Zaken
De toenemende verspreiding van COVID-19 en de preventieve maatregelen die wereldwijd
worden getroffen om nieuwe besmettingen tegen te gaan werken dusdanig door op de
consulaire dienstverlening dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken deze helaas sterk moet
gaan reduceren. Bedrijfsreductie op reguliere consulaire dienstverlening is helaas
onvermijdelijk gebleken, om op die manier zoveel mogelijk te kunnen blijven focussen op de
meest urgente consulaire bijstand gericht op Nederlanders wereldwijd. De posten wereldwijd
zijn inmiddels geïnstrueerd.
Het ministerie heeft de websites www.nederlandwereldwijd.nl en www.netherlandsandyou.nl
geüpdatet om daar de actuele situatie weer te geven en blijven dit doen. Houd deze
informatie dus in de gaten. ER zijn ook Q&As op deze websites te vinden. De informatie over
visa, waaronder mvv-verlening, vind je hier. Ook staat op de website informatie over de
travel ban die vanavond ingaat, dat is hier te vinden. Houders van een mvv zijn vrijgesteld
van deze inreisbeperkingen.
Concreet en samenvattend houden de maatregelen in dat:
-

-

-

er per 18 maart tot in ieder geval 6 april 2020 geen kort verblijf visa en MVV’s meer
worden afgegeven; er geen MVV gerelateerde onderzoeken (DNA onderzoeken, IDinterviews en inburgeringsexamens) meer worden uitgevoerd, en er geen
reisdocumenten aan Nederlanders meer worden verstrekt;
Reeds geplande afspraken voor deze periode worden gecanceld en er worden
geen nieuwe verzoeken in behandeling genomen. Personen met wie een afspraak
gecanceld wordt, worden daarvan op de hoogte gesteld;
Het afsprakensysteem zal pas weer open gaan als deze periode over is, omdat het nu
nog onduidelijk is of deze afschalingsperiode al dan niet verlengd moet worden.
Zodra bekend wanneer reguliere consulaire dienstverlening weer kan worden hervat,
zullen wij dat kenbaar maken op onze websites, en kunnen jullie uiteraard ook bericht
van ons verwachten.

Deze maatregelen hebben grote impact op de dienstverlening en daarmee op de mensen
normaal gesproken worden voorzien van onder andere MVV’s. Het ministerie van
Buitenlandse Zaken hoopt op jullie begrip voor de ingrijpende beslissing die zij hebben
moeten nemen.
TWV voor non EU-studenten – update UWV

Vragen: wat is het advies voor non-EU studenten met een bijbaan in loondienst (TWV) die nu
moeten terugkeren naar hun thuisland. Loopt de TWV door tenzij de bijbaan al meteen wordt
beëindigd? Loopt de TWV door ook al kan er nu niet gewerkt worden? Hebben werkgevers
daarin nog een extra verplichting of verantwoordelijkheid?
Reactie UWV:
Op grond van artikel 4 van de RuWav moet een werkgever UWV melden als hij langer dan 4
weken geen gebruik maakt van de TWV.
De buitenlandse student hoeft dus geen actie te ondernemen richting UWV.
Ten grondslag aan de TWV ligt een arbeids- of oproepovereenkomst. Of de werkgever
gehouden is het loon door te betalen is afhankelijk van de aard en de inhoud van de
overeenkomst tussen werkgever en werknemer.
Recht op stufi / urennorm – DUO
Wij krijgen signalen van EER-studenten dat zij, omdat ze door de corona-crisis niet meer
worden opgeroepen voor hun bijbaan (vaak in de horeca). Wat wij zien gebeuren is dat
studenten veelal op een 0-uren contract werken en in de afgelopen maanden in de praktijk
steeds meer dan voldoende werkuren maakten om recht te krijgen op studiefinanciering. Nu
de horeca sluit worden deze studenten niet meer opgeroepen, en ze hebben geen basis om
op terug te vallen.
Reactie DUO:
DUO heeft onderkend dat dit een probleem zou kunnen worden. Het antwoord van DUO op
de vraag of en zo ja op welke wijze een EU-student in Nederland met volledige
studiefinanciering in aanmerking kan blijven komen voor studiefinanciering terwijl hij niet kan
werken.
“Om aanspraak op studiefinanciering te behouden moet je kunnen aantonen dat het om
overmacht gaat. Dit doe je met een verklaring van je werkgever waarin staat dat je niet of
minder mocht werken vanwege het coronavirus. In de verklaring moet duidelijk staan over
welke periode het gaat.”
Dit antwoord is ook opgenomen op de website van DUO:
https://duo.nl/particulier/footer/contact/index.jsp als een van de meest gestelde vragen
https://duo.nl/particulier/footer-engels/contact/index.jsp in het Engels.
Zorgverzekeringskwesties
Vragen:
1. Wat kunnen we internationale studenten en onderzoekers met een Nederlandse
basiszorgverzekering en eventuele zorgtoeslag adviseren als zij nu noodgedwongen
moeten terugkeren naar hun thuisland? Blijven deze gewoon doorlopen?
2. Ontvangen jullie zelf vragen van internationale studenten en onderzoekers?
Zijn er zaken – eventueel ook op de langere termijn – waar jullie nu al problemen in voorzien?
Reactie van het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW):
-

als ze niet naar de omstandigheden beoordeeld in Nederland wonen en niet werken
zijn ze niet verzekerd; dat waren ze dan overigens überhaupt al niet.
als ze hier werken in dienstbetrekking, en er is sprake van loondoorbetaling, dan
blijven ze verzekerd in Nederland, zolang de dienstbetrekking voortduurt (tenslotte
mogen ze ook voor vakantie naar hun thuisland).

-

De Nederlandse zorgverzekering heeft werelddekking, dus als ze verzekerd blijven
kunnen ze daarvan gebruik maken. Maximaal het Nederlandse tarief wordt vergoed,
tenzij er een aanvullende verzekering met buitenlandclausule is: die geeft normaal
gesproken een extra dekking boven het Nederlandse tarief.

Reactie Zilveren Kruis over studenten met een European Health Insurance Card (EHIC):
Voor vraag 2 geldt dat we op dit moment geen vragen ontvangen van studenten met een
EHIC. Wel in het algemeen de vraag van buitenlandse verzekerden of een Corona test ook
voor verzekerden met een EHIC wordt vergoed. Dat is het geval mits het niet om een
preventieve test gaat.
Nuffic certificaat – update
Voor het Nuffic Certificaat heeft Nuffic met de IND en via het Landelijk Admission Overleg
met de instellingen een tijdelijke aangepaste werkwijze vastgesteld voor afgifte van het
Nuffic certificaat bij ontbrekende taaltoetsen (IELTS/TOEFL). Hieronder vinden jullie de
informatie in het Nederlands en het Engels. Deze wordt ook aangepast in de FAQ op de
Nuffic website.
Toelichting – Nederlands
Chinese studenten die niet op tijd de resultaten van een Engelse taaltoets kunnen
aanleveren voor hun Nuffic Certificaat aanvraag, kunnen hun aanvraag indienen met een
language waiver request. Zie de FAQ van NCAS voor meer informatie hierover.
Toelichting - Engels
Chinese students who are not able to provide English language test scores on time for their
Nuffic Certificate application can submit their application using a language test waiver. See
the NCAS FAQ for more information.
Gevolgen coronavirus – Erasmus+
Onze collega’s van Erasmus+ houden op deze website alle relevante informatie bij van de
gevolgen van het coronavirus op het programma:
https://www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws/update-coronavirus
Waar vind je de juiste informatie?
•
•
•
•
•
•

Voor informatie over inreizen naar Nederland bezoek de webpagina van
Buitenlandse zaken: Netherlands and you over corona-gerelateerde zaken.
Voor informatie voor Nederlanders in het buitenland bezoek deze webpagina van
Buitenlandse zaken.
Voor informatie over de gevolgen voor het verblijfsrecht, houd de laatste updates op
www.ind.nl in de gaten en de nieuwsbrieven die naar de erkend referenten worden
gestuurd.
Voor informatie voor personeel van universiteiten, raadpleeg de website van de
VSNU.
Voor informatie over gevolgen voor personeel van hogescholen, raadpleeg de
website van de VH.
Voor informatie over gevolgen voor de internationalisering van het onderwijs en de
diensten die Nuffic aanbiedt, ga naar deze webpagina

Als er vragen of knelpunten zijn m.b.t. de gevolgen van het corona-virus en de internationale
mobiliteit van studenten en onderzoekers, laat het ons vooral weten. Wij doen ons best om
oplossingen te vinden!
Groet,
Bregje, Bram & Floor
mobstacles@nuffic.nl

