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Disclaimer  
Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De 
informatieberichten zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt. De informatieberichten helpen 
medewerkers van de IND om tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In informatieberichten kan 
bijvoorbeeld aangegeven worden of er nieuw beleid komt, bijvoorbeeld n.a.v. een brief aan de Tweede Kamer, of dat een 
belangwekkende uitspraak is gedaan die nog bestudeerd wordt. Ook kan in informatieberichten aangegeven worden hoe moet 
worden gehandeld in afwachting van een werkinstructie of aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire 
of Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap zijn opgenomen. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een 
individueel geval maatwerk te leveren en van een informatiebericht af te wijken. 
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1. Aanleiding  
Het beleid en de uitvoering ten aanzien van mobiliteit bij studie is niet in 
overeenstemming met artikel 31, eerste lid van richtlijn (EU) 2016/8011. Hierdoor 
wordt mobiliteit van studenten belemmerd, terwijl bevordering juist het doel is. 
 
2. Verwachting 
Artikel 3.3, lid 5, Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb) zal worden aangepast. 
 
3. Inhoud/Toelichting 
Conform artikel 3.3, lid 5, Vb wordt mobiliteit bij studie verleend voor de duur van 
360 dagen. Die periode wordt in de regel slechts beperkt tot de einddatum van de 
vergunning voor studie in de lidstaat waar de vreemdeling verblijf heeft, ongeacht 
de duur van het geplande verblijf. De consequentie hiervan is dat de vreemdeling 
dan wel aan alle voorwaarden moet voldoen voor de duur van 360 dagen, 
waaronder het middelenvereiste. Dit is niet in lijn met artikel 7, eerste lid, onder e) 
van richtlijn (EU) 2016/801, waarin staat dat de vreemdeling moet aantonen over 
voldoende middelen te beschikken voor de duur van het geplande verblijf. 
 
Daarnaast kan de vreemdeling daardoor niet, zoals artikel 31, eerste lid van richtlijn 
(EU) 2016/801 mogelijk maakt, de 360 dagen benutten voor mobiliteit in een 
andere tweede lidstaat dan Nederland.  
 
4. Hoe te handelen 
Vanaf nu geldt dat mobiliteit kan worden toegekend voor de gevraagde duur, met 
inachtneming van reeds genoten mobiliteit én de geldigheidsduur van de vergunning 
van de eerste lidstaat. In samenhang daarmee worden de middelen van bestaan ook 
getoetst voor de toegekende periode.  
 
De erkend referenten worden geinformeerd via de nieuwsbrief van Team Zakelijk. 
 

 
1 ´Richtlijn (EU) 2016/801 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op 

onderzoek, studie, stage, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten´ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0801
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011825&hoofdstuk=3&afdeling=1&artikel=3.3&z=2022-01-29&g=2022-01-29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0801
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5. Afstemming 
DMB, JZ, RVN en DV. 
 


