
Besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie van
19 juli 2004, nummer 2004/47, houdende
wijziging van de Vreemdelingencirculaire
2000

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het
Vreemdelingenbesluit 2000 (Staatsblad
2000, 497) en het Voorschrift
Vreemdelingen 2000 (Staatscourant
2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I
De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt
als volgt gewijzigd:

A
Paragraaf B5/5.2
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘5.2 Gastdocenten, (onbezoldigde)
wetenschappelijk onderzoekers en ver-
blijf in het kader van een actieprogram-
ma van de Europese Unie’

B
Paragraaf B5/5.2.1
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘Ten aanzien van gastdocenten, onbe-
zoldigde wetenschappelijk onderzoekers
en vreemdelingen die in het kader van
een actieprogramma van de Europese
Unie in Nederland verblijven, geldt dat
voor hun werkzaamheden geen tewerk-
stellingsvergunning is vereist’.

C
Paragraaf B5/5.2.2
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘Gastdocenten geven gastcolleges aan
een universiteit, hogeschool of instelling
voor hoger internationaal onderwijs, of
aan een onderzoeksinstelling die gelieerd
is aan, of werkzaam is op het terrein
van een universiteit, hogeschool of

instelling voor hoger internationaal
onderwijs.
Geen tewerkstellingsvergunning is ver-
eist, indien de gastcolleges voor de duur
van maximaal één jaar worden gegeven.
Indien de duur van de gastcolleges lan-
ger dan één jaar zal bedragen, is voor
deze werkzaamheden wel een tewerk-
stellingsvergunning vereist.

Duurzame middelen
De middelen van bestaan zijn overeen-
komstig artikel 3.75, eerste lid,
Vreemdelingenbesluit duurzaam, indien
zij nog één jaar beschikbaar zijn op het
tijdstip waarop de aanvraag is ontvan-
gen of de beschikking wordt gegeven.
Indien de werkzaamheden korter dan
één jaar duren, wordt de aanvraag niet
afgewezen als wordt aangetoond dat
voldoende middelen beschikbaar zijn
voor de duur van het beoogde verblijf.

Beperking
De verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd wordt, mits ook aan de algemene
voorwaarden voor verlening van een
verblijfsvergunning wordt voldaan, ver-
leend onder de beperking ‘arbeid in
loondienst’. 

Arbeidsmarktaantekening
Indien de duur van de gastcolleges
maximaal één jaar bedraagt, wordt de
volgende aantekening vermeld: TWV
niet vereist. Andere arbeid niet toege-
staan’.
Indien de duur van de gastcolleges lan-
ger dan één jaar bedraagt, wordt de
aantekening vermeld: ‘TWV vereist’.’

D
Paragraaf B5/5.2.4
Vreemdelingencirculaire wordt toege-
voegd na paragraaf B5/5.2.3
Vreemdelingencirculaire 2000 en komt
te luiden:

‘5.2.4 Onbezoldigde wetenschappelijk
onderzoekers

Onbezoldigde wetenschappelijk onder-
zoekers zijn:
– bursalen en ontvangers van stipendia
die met een door of vanwege de

Europese Unie, een instituut of instel-
ling voor internationaal onderwijs of
onderzoek dat door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
wordt gesubsidieerd, de Nederlandse
overheid of een Nederlandse onderwijs-
of onderzoeksinstelling verstrekte beurs
in Nederland tijdelijk onderzoek ver-
richten voor de duur van de beurs; of
– bursalen of ontvangers van stipendia
die in het kader van een bilaterale- of
multilaterale overeenkomst, waarbij
Nederland partij is tijdelijk onderzoek
verrichten voor de duur zoals is bepaald
in de bilaterale- of multilaterale over-
eenkomst.

Geldigheidsduur
De verblijfsvergunning wordt in begin-
sel voor de periode van één jaar ver-
leend.
De verblijfsduur is afhankelijk van de
duur van de beurs, doch niet langer dan
vijf jaren. Na ommekomst van de maxi-
male termijn kan de verblijfsvergunning
niet worden verlengd.

Beperking
De verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd op grond van artikel 14
Vreemdelingenwet wordt verleend onder
de beperking: ‘verblijf als onbezoldigde
wetenschappelijk onderzoeker’. 

Arbeidsmarktaantekening
Als aantekening wordt vermeld: ‘TWV
niet vereist. Andere arbeid niet toege-
staan’.

Gevraagde bescheiden
Naast de algemene vereiste bescheiden
dient een bewijs te worden overgelegd
waaruit blijkt dat:
– een beurs is toegekend door de beurs-
verlener. Het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen publiceert
jaarlijks in haar begroting een overzicht
van gesubsidieerde instituten en instel-
lingen voor internationaal onderwijs
respectievelijk onderzoek (kamerstukken
2002/2003, 28 600 VIII, nr. 2, pag. 179);
of
– een beurs is toegekend door de
Europese Unie dan wel door de beurs-
verlener in het kader van een bilaterale-
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of multilaterale overeenkomst waarbij
Nederland partij is.’

E
Paragraaf B5/5.2.4.1
Vreemdelingencirculaire wordt toege-
voegd na paragraaf B5/5.2.4
Vreemdelingencirculaire 2000 en komt
te luiden:

‘5.2.4.1 Middelen van bestaan

Zelfstandige inkomsten
In aanvulling op de inkomstenbronnen
genoemd in B1/2.2.3.1 worden ten aan-
zien van onbezoldigde wetenschappelijk
onderzoekers de volgende inkomsten
tevens aangemerkt als zelfstandig ver-
worven bestaansmiddel:
– Sponsorgelden, voor zover de vereiste
premies en belastingen zijn afgedragen.
De inkomsten worden door de vreem-
deling aangetoond door het overleggen
van sponsorovereenkomst(en), waaruit
de hoogte van de sponsorgelden en de
duur van de sponsorovereenkomst(en)
blijken. In geval van twijfel over de
daadwerkelijke uitbetaling van de spon-
sorgelden kunnen ter meerdere zeker-
heid andere bewijsstukken worden
gevraagd, waaruit blijkt dat de spon-
soring daadwerkelijk plaatsvindt;
– Stipendia en beurzen, voor zover de
vereiste premies en belastingen zijn afge-
dragen. De inkomsten worden door de
vreemdeling aangetoond door het over-
leggen van schriftelijke bewijsstukken
waaruit de hoogte van de beurs of het
stipendium blijkt en het tijdvak waar-
over de beurs of het stipendium wordt
toegekend;
– Periodieke betalingen, mits voldoende
zekerheid is verschaft over het onge-
stoorde verloop van de geldstroom.
Deze betalingen kunnen afkomstig zijn
van zowel een buiten als binnen
Nederland gevestigde persoon of instel-
ling;
– Inkomsten uit arbeid in loondienst of
arbeid als zelfstandige, gewoonlijk bui-
ten Nederland verricht. In afwijking van
B1/2.2.3.1 worden inkomsten uit arbeid,
waarbij de vreemdelingen de arbeid
(gewoonlijk) buiten Nederland verricht,
eveneens meegeteld, voor zover de op
grond van de Nederlandse wetgeving
vereiste premies en belastingen aan de
Nederlandse overheid zijn afgedragen.
De inkomsten uit arbeid in loondienst
worden aangetoond overeenkomstig
B1/2.2.3.1 (onder ‘bewijsstukken inkom-
sten uit arbeid in loondienst’), met uit-

zondering van het overleggen van
afschrift van de door de uitvoeringstel-
ling gewaarmerkte aanmelding van de
arbeidsovereenkomst. De inkomsten uit
arbeid als zelfstandige worden aange-
toond overeenkomstig B1/2.2.3.3 (onder
‘Berekening van het netto-inkomen van
een gevestigde ondernemer’). Voor
zover de bewijsstukken zijn overgelegd
in een vreemde taal, wordt verwezen
naar B1/4.1.1.9.

In afwijking van B1/2.2.3.1 worden de
volgende inkomsten in het kader van
dit verblijfsdoel tevens aangemerkt als
zelfstandig verworven bestaansmiddel:
– Bijdragen in de vorm van subsidies,
voor zover de vereiste premies en belas-
tingen zijn afgedragen. De inkomsten
worden door de vreemdeling aange-
toond door het overleggen van het sub-
sidiebesluit, waaruit de hoogte van de
subsidie en de periode waarover de sub-
sidie wordt verleend, blijkt.

Duurzame middelen
De middelen van bestaan zijn overeen-
komstig artikel 3.75, eerste lid,
Vreemdelingenbesluit duurzaam, indien
zij nog één jaar beschikbaar zijn op het
tijdstip waarop de aanvraag is ontvan-
gen of de beschikking wordt gegeven.
Indien de werkzaamheden korter dan
één jaar duren, wordt de aanvraag niet
afgewezen als wordt aangetoond dat
voldoende middelen beschikbaar zijn
voor de duur van het beoogde verblijf.

F
Paragraaf B5/5.2.5
Vreemdelingencirculaire wordt toege-
voegd na paragraaf B5/5.2.4.1
Vreemdelingencirculaire 2000 en komt
te luiden:

‘ 5.2.5 Arbeid in loondienst in het kader
van een bilaterale of multilaterale over-
eenkomst

Een tewerkstellingsvergunning is niet
vereist, indien tijdelijk betaald onder-
zoek wordt verricht in het kader van
een bilaterale of multilaterale overeen-
komst.

Geldigheidsduur
De verblijfsvergunning wordt in begin-
sel voor de periode van één jaar ver-
leend. 
De verblijfsduur is afhankelijk van de
duur zoals is bepaald in de bilaterale- of
multilaterale overeenkomst doch niet

langer dan vijf jaren. Na ommekomst
van de maximale termijn kan de ver-
blijfsvergunning niet worden verlengd. 

Duurzame middelen
De middelen van bestaan zijn overeen-
komstig artikel 3.75, eerste lid,
Vreemdelingenbesluit duurzaam, indien
zij nog één jaar beschikbaar zijn op het
tijdstip waarop de aanvraag is ontvan-
gen of de beschikking wordt gegeven.
Indien de werkzaamheden korter dan
één jaar duren, wordt de aanvraag niet
afgewezen als wordt aangetoond dat
voldoende middelen beschikbaar zijn
voor de duur van het beoogde verblijf.

Beperking
De verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd op grond van artikel 14
Vreemdelingenwet wordt verleend onder
de beperking: ‘arbeid in loondienst’.

Arbeidsmarktaantekening
Als aantekening wordt vermeld: ‘TWV
niet vereist. Andere arbeid niet toege-
staan’.

Gevraagde bescheiden
Naast de algemene vereiste bescheiden
dient een bewijs te worden overgelegd
waaruit blijkt dat tijdelijk betaald
onderzoek wordt verricht in het kader
van een bilaterale- of multilaterale over-
eenkomst waarbij Nederland partij is.’

G
Paragraaf B5/5.2.6
Vreemdelingencirculaire wordt toege-
voegd na paragraaf B5/5.2.5
Vreemdelingencirculaire 2000 en komt
te luiden:

‘5.2.6 Arbeid in loondienst in het kader
van een actieprogramma van de
Europese Unie

Een tewerkstellingsvergunning is niet
vereist, indien tijdelijk betaald werk
wordt verricht voor de duur zoals is
bepaald in een actieprogramma van de
Europese Unie.
Het gaat hier om actieprogramma’s
(education and training programs) van
de Europese Unie, die bekend zijn
gemaakt in het publikatieblad van de
Europese Unie.
Voorts vallen hier de deelnemers aan
uitwisselingsprogramma’s van de
Europese Unie hieronder, bijvoorbeeld
Leonardo da Vinci, Socrates, Tempus
of bilaterale uitwisselingsprogramma’s
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op het gebied van hoger onderwijs met
Canada en de Verenigde Staten.

Duurzame middelen
De middelen van bestaan zijn overeen-
komstig artikel 3.75, eerste lid,
Vreemdelingenbesluit duurzaam, indien
zij nog één jaar beschikbaar zijn op het
tijdstip waarop de aanvraag is ontvan-
gen of de beschikking wordt gegeven.
Indien de werkzaamheden korter dan
één jaar duren, wordt de aanvraag niet
afgewezen als wordt aangetoond dat
voldoende middelen beschikbaar zijn
voor de duur van het beoogde verblijf.

Geldigheidsduur
De verblijfsvergunning wordt in begin-
sel voor de periode van één jaar ver-
leend. 
De verblijfsduur is afhankelijk van de
duur zoals is bepaald in het actiepro-
gramma van de Europese Unie, doch
niet langer dan vijf jaren. Na omme-
komst van de maximale termijn kan de
verblijfsvergunning niet worden ver-
lengd.  

Beperking
De verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd op grond van artikel 14
Vreemdelingenwet wordt verleend onder
de beperking: ‘arbeid in loondienst’.

Arbeidsmarktaantekening
Als aantekening wordt vermeld: ‘TWV
niet vereist. Andere arbeid niet toege-
staan’.

Gevraagde bescheiden
Naast de algemene vereiste bescheiden
dient een bewijs te worden overgelegd
waaruit blijkt dat tijdelijk betaald werk
wordt verricht in het kader van een
actieprogramma van de Europese Unie.

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in de
Staatscourant worden geplaatst en
werkt terug tot en met 1 mei 2004.
Deze beleidswijzing is gebaseerd op de
wijziging van het Besluit uitvoering Wet
arbeid vreemdelingen die op 1 mei jl.
van kracht is geworden. 

Rijswijk, 19 juli 2004.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie,
namens deze,
Het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Toelichting bij wijziging 2004/47

Algemeen

In het Besluit tot wijziging van het
Besluit uitvoering Wet arbeid vreemde-
lingen (Wav) in verband met de verdere
ontwikkeling van de Nederlandse ken-
niseconomie en de verbetering van de
arbeidsmarkt van legaal in Nederland
verblijvende vreemdelingen, d.d. 22 april
2004 (Stb. 2004, 183), is bepaald dat de
Wav niet van toepassing is op gastdo-
centen, bursalen, ontvangers van stipen-
dia, werkzaamheden die in het kader
van een bilaterale- en multilaterale over-
eenkomst waarbij Nederland partij is,
worden verricht en voor werkzaamhe-
den die worden verricht in het kader
van een actieprogramma van de
Europese Unie.
In dit WBV wordt de regeling betreffen-
de de gastdocenten aangepast en een
nieuwe regeling getroffen voor bursalen
en ontvangers van stipendia. In dit
WBV wordt deze groep vreemdelingen
aangeduid als onbezoldigde wetenschap-
pelijk onderzoekers.
Voorts wordt een regeling getroffen
voor werkzaamheden die in het kader
van een bilaterale- of multilaterale over-
eenkomst of in het kader van een actie-
programma van de Europese Unie wor-
den verricht.

Artikelsgewijs

A tot en met C
In artikel 1, onder k, van het Besluit
uitvoering Wav is bepaald dat de Wav
niet van toepassing is op gastdocenten
die maximaal voor de duur van één jaar
gastcolleges gaan geven in Nederland.
De paragrafen B5/5.2.1 tot en met 5.2.2
zijn hierop aangepast. De gastdocenten
die langer dan één jaar gastcolleges
gaan geven, hebben voor hun werk-
zaamheden wel een tewerkstellingsver-
gunning nodig.
Tot slot is voor de gastdocenten een uit-
zondering gemaakt voor wat betreft de
duurzaamheid van middelen. Indien de
werkzaamheden van de gastdocent kor-
ter dan één jaar duren, wordt de aan-
vraag niet afgewezen als wordt aange-
toond dat voldoende middelen
beschikbaar zijn voor de duur van het
beoogde verblijf.

D en E
In het kader van de ontwikkeling van
de Nederlandse kenniseconomie acht
het kabinet internationale mobiliteit van

wetenschappelijke onderzoekers van
essentieel belang. Daarom is in artikel
1, onder j, van het Besluit uitvoering
Wet arbeid vreemdelingen bepaald dat
de Wav op hen niet van toepassing is. 
Onbezoldigde wetenschappelijk onder-
zoekers verrichten op basis van een aan
hen toegekende beurs of op grond van
een bilaterale of multilaterale overeen-
komst onbetaald wetenschappelijk
onderzoek in Nederland.
Het verblijf van een onbezoldigde
wetenschappelijk onderzoeker wordt in
het algemeen bekostigd door middel
van een beurs en sponsorgelden. Deze
inkomstenbronnen werden niet aange-
merkt als zelfstandig inkomsten, zoals
bedoeld in B1/2.2.3.1. Ten aanzien van
onbezoldigde wetenschappelijk onder-
zoekers wordt  in paragraaf B5/5.2.4.1
een opsomming gegeven van de midde-
len van bestaan die in aanvulling op de
inkomstenbronnen genoemd in para-
graaf B1/2.2.3.1 tevens aangemerkt wor-
den als zelfstandig verworven bestaans-
middel.
Voorts is voor onbezoldigde weten-
schappelijk onderzoekers een uitzonde-
ring gemaakt voor wat betreft de duur-
zaamheid van middelen. Indien de
werkzaamheden van de onbezoldigde
wetenschappelijk onderzoeker korter
dan één jaar duren, wordt de aanvraag
niet afgewezen als wordt aangetoond
dat voldoende middelen beschikbaar
zijn voor de duur van het beoogde ver-
blijf.

F
In artikel 1, onder j, van het Besluit uit-
voering Wav is bepaald dat de Wav niet
van toepassing is op vreemdelingen die
in het kader van een bilaterale of multi-
laterale overeenkomst tijdelijk betaald
onderzoek verrichten in Nederland.
Voorts is voor deze onderzoekers een
uitzondering gemaakt voor wat betreft
de duurzaamheid van middelen. Indien
de werkzaamheden korter dan één jaar
duren, wordt de aanvraag niet afgewe-
zen als wordt aangetoond dat voldoen-
de middelen beschikbaar zijn voor de
duur van het beoogde verblijf.

G
In artikel 1, onder l, van het Besluit uit-
voering Wav is bepaald dat de Wav niet
van toepassing is op vreemdelingen die
in het kader van een actieprogramma
van de Europese Unie arbeid verrichten
in Nederland.  
Voorts is voor deze vreemdelingen een
uitzondering gemaakt voor wat betreft
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de duurzaamheid van middelen. Indien
de werkzaamheden korte  r dan één
jaar duren, wordt de aanvraag niet
afgewezen als wordt aangetoond dat
voldoende middelen beschikbaar zijn
voor de duur van het beoogde verblijf.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie,
namens deze,
Het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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