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1. Inleiding 
Artikel 3.42 van het Vreemdelingenbesluit 2000 is de basis voor de regeling 

Hoogopgeleiden. Dit is verder uitgewerkt in artikel 3.23 van het Voorschrift 
Vreemdelingen. Vervolgens zijn onder B6/2.2. ‘Het zoeken naar en verrichten 
van arbeid al dan niet in loondienst’ van de Vreemdelingencirculaire nog 
beleidsregels opgenomen. 
 
2. Voorwaarden 

De afgestudeerde UAF-student kan in aanmerking komen voor een 
verblijfsvergunning regulier op grond van het zoekjaar hoogopgeleiden als: 
 hij aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs met goed gevolg 

een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding heeft afgerond of is 
gepromoveerd; en 

 hij op het moment van de aanvraag niet langer dan drie jaar geleden is 
afgestudeerd of gepromoveerd; en 

 zich geen van de algemene weigeringsgronden voordoen. Hierbij gaat het 
met name om aspecten van openbare orde en het vereiste te beschikken 
over een geldig paspoort. Het paspoortvereiste wordt niet tegengeworpen 
als de identiteit van de betreffende afgestudeerde UAF-student voldoende 
aannemelijk is gemaakt en er geen twijfels bestaan omtrent de gestelde 
identiteit en nationaliteit. Dit is een individuele beoordeling op basis van de 
aanwezige documenten uit het vreemdelingrechtelijke dossier. Zo mogen er 

bijvoorbeeld uit het asielrelaas geen tegenstrijdigheden blijken dan wel 
twijfel omtrent de identiteit en nationaliteit bestaan. 

 
De vreemdeling die op de datum van de indiening van de aanvraag reeds is 
uitgeprocedeerd en die illegaal in Nederland verblijft, komt niet in aanmerking 
voor het zoekjaar hoogopgeleiden. Dit geldt ook voor de vreemdeling aan wie 

inmiddels een asielvergunning is verleend. Hij heeft immers op basis daarvan 
al toegang tot de arbeidsmarkt. 

 
3. Aanvraagprocedure 
Aanvragen van vreemdelingen die in aanmerking willen komen voor het 
zoekjaar hoogopgeleiden op basis van deze werkinstructie worden door 
tussenkomst van het UAF ingediend.  

 
4. Commitment UAF 
Het UAF committeert zich aan bemiddeling naar werk als kennismigrant voor 
de vreemdeling en biedt gedurende het zoekjaar ondersteuning bij het vinden 
van een passende baan. Daarnaast staat het UAF garant voor de kosten van 
levensonderhoud van de vreemdeling en staat er voor in, indien nodig door een 
renteloze lening, dat de vreemdeling geen beroep doet op de algemene 
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middelen. Hiertoe ondertekent een vertegenwoordiger van het UAF de 
garantverklaring UAF (zie bijlage 2). 

 
5. Vrijstelling MVV vereiste 
Indien aan alle onder 2. genoemde voorwaarden wordt voldaan, kan op grond van 
de artikel 3.71, derde lid, Vb worden voorbijgegaan aan het mvv-vereiste.  
 
Wanneer de vreemdeling niet aan één of meerdere genoemde voorwaarden 

voldoet, wordt de aanvraag afgewezen op grond van het niet voldoen aan het 
mvv-vereiste.  
 
6. Verblijfsbeperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur 
De verblijfsvergunning wordt verleend onder de beperking ‘het zoeken naar en 
verrichten van arbeid al dan niet in loondienst. Op het verblijfsdocument wordt de 

aantekening geplaatst: ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist. Een beroep op 

algemene middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.’  
 
De verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleide wordt verleend met 
ingang van de datum van de aanvraag van de verblijfsvergunning en wordt altijd, 
ongeacht de datum van afstuderen of promoveren, verleend voor de duur van één 
jaar. De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning kan niet worden verlengd. 
 

7. Gevolgen voor de lopende asielprocedure 
Na verlening van de verblijfsvergunning regulier voor het zoekjaar 
hoogopgeleiden, trekt de vreemdeling zijn nog lopende asielprocedure direct in. 
Bij het indienen van de aanvraag voor de verblijfsvergunning voor het zoekjaar 
hoogopgeleiden ondertekent de vreemdeling de verklaring afgestudeerde UAF-
student (zie bijlage 1). Vervolgens ondertekent de vreemdeling bij het IND-loket, 

na de afgifte van het verblijfsdocument, een verklaring (model M53) waarmee de 
lopende asielprocedure daadwerkelijk wordt ingetrokken. Indien de vreemdeling 
de lopende asielprocedure niet intrekt, trekt de IND de verleende 

verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van het zoekjaar 
hoogopgeleiden in.  
 
De vreemdeling die na ommekomst van het zoekjaar geen werk als kennismigrant 

heeft gevonden of er niet in is geslaagd een innovatief bedrijf te starten, moet 
Nederland na het verlopen van de verblijfsvergunning verlaten. Indien hij een 
nieuw asielverzoek indient, beoordeelt de IND deze aanvraag. 
 
8. Toetsing bij aanvraag verblijf als kennismigrant 
Als een afgestudeerde UAF-student reeds vóór de aanvraag van zijn 
verblijfsvergunning een baan heeft gevonden als kennismigrant of een innovatief 

bedrijf heeft gestart, wordt direct getoetst aan de daarvoor geldende 
voorwaarden, met voorbijgaan aan het mvv-vereiste. Indien de vreemdeling in 
aanmerking zou komen voor de verblijfsvergunning regulier op grond van het 
zoekjaar hoogopgeleiden en hij verzoekt om een verblijfsvergunning als 
kennismigrant, wordt, indien aan de voorwaarden voor die vergunning wordt 
voldaan, eveneens voorbij gegaan aan het mvv-vereiste.  

 


