VISUM PROCEDURES

Machtiging voorlopig verblijf (MVV) en/of
Verblijfsvergunning Verblijf Regulier (VVR)

Auteur
Carolyn Kleyn/Inge Sanders
Meer informatie
io@hu.nl
Datum
22/03/2022
Versie
04/22
© Hogeschool Utrecht, Immigration Unit
Utrecht, 2022.
Reproductie uitsluitend voor persoonlijk of intern gebruik is toegestaan, na
overleg met de auteur.

Visum procedures Bachelor | Hogeschool Utrecht | 2

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave........................................................................................................................................... 3
Inleiding ...................................................................................................................................................... 4
Minimumbedrag voor levensonderhoud ................................................................................................. 4
Bewijs voldoende financiële middelen voor betaling collegegeld ....................................................... 4
De betaling verrichten ............................................................................................................................... 4
Reeds in het bezit van een Nederlandse verblijfsvergunning............................................................... 5
Wat is een inreisvisum (MVV)? ................................................................................................................. 6
Wat is een verblijfsvergunning (VVR)? .................................................................................................... 6
Aanvraagprocedure ................................................................................................................................... 7
Voorwaarden ............................................................................................................................................ 7
Deadlines .................................................................................................................................................. 7
Voorbereiding ........................................................................................................................................... 7
Visumafgifte .............................................................................................................................................. 7
Stappenplan voor een visum en/of verblijfsvergunning aanvragen..................................................... 8
Stappenplan toelichting ............................................................................................................................ 9
Stap 1 Aanmelden voor een voltijdopleiding aan de HU ........................................................................ 9
Stap 2 Documenten voor je visumaanvraag voorbereiden .................................................................... 9
Stap 3 Ontvangst digitale uitnodiging voor de visumaanvraag in Osiris ................................................ 10
Financiële bewijzen die door de IND worden geaccepteerd .................................................................. 11
Stap 4 Visumafgifte ............................................................................................................................... 16
Stap 5 Ophalen van je tijdelijke Nederlandse verblijfsvergunning (VVR) .............................................. 17
Appendix - Categorieën Nederlandse verblijfsvergunningen ............................................................. 19

Visum procedures Bachelor | Hogeschool Utrecht | 3

Inleiding
Studenten met een nationaliteit van buiten de EU/EER hebben een Nederlandse verblijfsvergunning (VVR) voor
studie nodig om hun inschrijving aan de Hogeschool Utrecht (HU) te voltooien. De aanvraag van een
verblijfsvergunning voor studie kan enkel door een onderwijsinstelling worden gedaan.
Om een verblijfvergunning te verkrijgen dient de student volledig toelaatbaar te zijn en aan kunnen tonen over
voldoende financiële middelen te beschikken. In deze immigratiegids zullen de procedure en voorwaarden toegelicht
worden en wordt uitleg gegeven over het gebruik van de online aanmeldmodule in Osiris.

Minimumbedrag voor levensonderhoud
De IND heeft een minimumbedrag vastgesteld dat een student elke maand voor zijn of haar verblijf nodig heeft. Dit
bedrag is gebaseerd op de gemiddelde kosten voor levensonderhoud in Nederland. Het minimumleefgeld bedrag is
exclusief collegegeld en visaleges en dient ten alle tijden beschikbaar te zijn.
De minimale financiële eis voor levensonderhoud is op 1 januari 2022 € 932,87 per maand, dit bedrag (en
leges) wordt twee keer per jaar verhoogd. Het minimale banksaldo is het maandelijkse minimum x 12 maanden
= € 11.194,44.

Bewijs voldoende financiële middelen voor betaling collegegeld
Zoals hierboven vermeld is het minimumbedrag voor leefgeld exclusief collegegeld en visaleges. De student dient
daarom aan te tonen dat het collegegeld niet betaald zal worden van het geld dat reeds gereserveerd is voor
leefgeld.
Er zijn verschillende mogelijkheden dit aan te tonen; zoals bewijs dat het collegegeld van een andere bron betaald
wordt of het aantonen van een beschikbaar totaalbedrag dat zowel het leefgeld als het collegegeld bevat.
De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks gepubliceerd in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar op de
websitepagina van de HU –Collegegeld en betalen. Houd deze HU website pagina in de gaten voor de meeste
actueel bedrag.
(Tijdens het aanmeldingsproces zal de student gevraagd worden in Studielink de wijze van betaling van het
collegegeld te bevestigen door een officiële betalingsmachtiging af te geven). De werkelijke betaling van het
collegegeld zal pas plaatsvinden nadat de inschrijving is voltooid.

De betaling verrichten
•

Verplicht: Visumleges (€ 207,00) (overstappers van een andere Nederlandse universiteit zijn mogelijk
hiervan vrijgesteld)

•

Optioneel: Het overmaken van een voorschot voor je levensonderhoud (zie de opties verderop in deze
gids)
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Reeds in het bezit van een Nederlandse verblijfsvergunning
Als je al een geldige Nederlandse verblijfsvergunning hebt, is het heel belangrijk dat je nagaat of je je met deze
verblijfsvergunning bij de HU kunt inschrijven. Als je vergunning hieronder niet vermeld wordt, lees dan de appendix
aan het eind van dit document.

Nederlandse verblijfsvergunningen waarmee je wel mag studeren
a.

Vluchteling of gezinshereniging
Als je in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning als vluchteling of in het kader van
gezinshereniging mag je je aan een onderwijsinstelling inschrijven. Je huidige verblijfsvergunning zal tijdens
je aanmelding in Osiris gecontroleerd worden.

b.

Studie doeleinden – aangevraagd door een andere hoger onderwijsinstelling
Als je in het bezit bent van een verblijfsvergunning voor studiedoeleinden en van plan bent over te stappen
naar onze hogeschool dien je je huidige verblijfsvergunning te uploaden in Osiris. Voordat de Hogeschool
Utrecht het referentschap bij de IND voor je verblijfsvergunning over kan nemen, dient er eerst een check
gedaan te worden naar je financiële situatie en reeds behaalde studieresultaten.
Het is belangrijk dat je in Osiris aangeeft dat je over een verblijfsvergunning voor studiedoeleinden beschikt
zodat wij de verblijfsstatus bij de IND kunnen controleren. (Indien je voormalige onderwijsinstelling het
referentschap reeds eerder heeft opgezegd is het mogelijk dat een verlenging van je vergunning
aangevraagd moet worden. Dit brengt extra kosten met zich mee).

In de meeste gevallen is het mogelijk een (verlengde) Nederlandse verblijfsvergunning aan te vragen zonder dat de
student Nederland hoeft te verlaten. Indien dit niet mogelijk is zullen wij de student hierover informeren zodat
eventueel de aanvraag vanuit het thuisland (opnieuw) aangevraagd kan worden. Het is belangrijk de geldende
deadlines in acht te nemen. Om de inschrijving te voltooien dient de uitgifte van de verblijfsvergunning plaats te
vinden vóór de startdatum van de opleiding.

Nederlandse verblijfsvergunningen waarmee je niet mag studeren
Met een verlopen verblijfsvergunning kan een student niet ingeschreven worden. Ook verblijfsvergunningen die niet
verlengd kunnen worden (zoals au-pair) worden niet geaccepteerd. De huidige verblijfsvergunning wordt tijdens
het aanmeldproces in Osiris gecontroleerd. Indien van toepassing zal na toelating een uitnodiging gestuurd worden
om de benodigde documenten in Osiris te uploaden.
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Wat is een inreisvisum (MVV)?
(Machtiging Voorlopig Verblijf)

Een MVV is een document waarmee je Nederland in mag reizen. Nadat de MVV is uitgegeven, zal de
HU de student daarover informeren, zodat bij de Nederlandse ambassade een afspraak gemaakt kan
worden om het visum op te halen. Let op: de wachttijden bij de Nederlandse ambassades kunnen
soms oplopen tot 2 weken! Daarna is het mogelijk om Nederland in te reizen. De Nederlandse
ambassade zal ook je biometrische gegevens voor je verblijfsvergunning (VVR) afnemen. Indien je nu al
legaal in een Schengenland woont, is een MVV waarschijnlijk niet nodig. Bij het online aanvragen van je
visum kun je een kopie van dit identiteitsbewijs met de pagina’s van je paspoort uploaden.
Studenten van buiten de EU/EER die kunnen aantonen dat ze legaal in een Schengenland wonen, of die
de Australische, Brits, Canadese, Japanse, Monegaskische, Nieuw-Zeelandse, Zuid-Koreaanse,
Amerikaanse (VS), Verenigde Koningrijk of Vaticaanse nationaliteit bezitten, HEBBEN GEEN MVV
NODIG.
Wat is een verblijfsvergunning (VVR)?
(Vergunning Verblijf Regulier)

Een VVR is een officieel document waarmee de student (jij) legaal in Nederland kan verblijven. Het wordt voor een
specifiek doel, zoals studeren, uitgegeven en je moet het altijd bij je hebben. Nadat je in Nederland bent
aangekomen, zal de HU je laten weten hoe en waar je de VVR kunt ophalen. Als je geen MVV nodig hebt, moet je
eerst je biometrische gegevens bij een lokale vestiging van de IND afgeven en daar een paar weken later je VVR
ophalen.
inreisvisum (MVV)



verblijfsvergunning (VVR)

Voor de combinatieaanvraag MVV en VVR is er een vroegere deadline,
omdat je eerst de MVV bij een Nederlandse ambassade moet ophalen voordat je de
reis kunt regelen.



Als je alleen een VVR nodig hebt, kun je de latere deadline aanhouden. Je hoeft GEEN

afspraak te maken bij een Nederlandse ambassade.


Het is niet mogelijk om een MVV in Nederland aan te vragen, en je kunt ook niet gaan studeren als je met een
toeristenvisum naar Nederland bent gereisd.



Om je inschrijving aan de HU te voltooien, heb je bewijs van je legale verblijf in Nederland nodig, en dit moet
zijn geregeld voordat je met je studie begint. Het is daarom heel belangrijk dat je je strikt aan de deadline houdt.
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Aanvraagprocedure
Voorwaarden

Om de HU je verblijfsvergunning voor studie te laten regelen, moet je:
1.
2.
3.
4.

onvoorwaardelijk zijn toegelaten voor een voltijdopleiding aan de HU. De enige uitzondering is een officiële
voorwaardelijke toelating gebaseerd op diplomering van eerdere studies.
voor de aangegeven deadline je visum aanvragen via ons online onderwijsinformatiesysteem Osiris.
bewijs aanleveren dat je over voldoende financiële middelen beschikt om tijdens je studie je eigen
levensonderhoud en collegegeld te kunnen betalen.
voor de deadline de visumkosten te betalen.

Documenten die niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld, moeten door een beëdigd vertaler
worden vertaald.

Deadlines

MVV nodig: 15 juni; alleen een VVR, of wijziging van verblijfsdoel: 15 juli

Begin van de aanvraagperiode

Je krijgt een uitnodiging in mei om te beginnen met je visum aanvraag.

Voorbereiding

Het is je eigen verantwoordelijkheid om voor de deadline je visumaanvraag te doen. Na control van je visum
documenten krijg je een factuur met de benodigde betalingsopdracht. De HU zal nooit een onvolledige of niet
betaald visumaanvraag bij de IND indienen. (De HU kan je visumaanvraag niet bij de IND indienen voordat er
officiële bevestiging is van je toelating tot een opleiding aan de HU.)

Visumafgifte

(Ongeveer drie weken nadat de HU je visumaanvraag bij de IND heeft ingediend),
•

ontvangt de student een e-mail van de HU met als bijlage een officiële brief van de IND met informatie over
de afgifte van je visum (MVV en/of VVR).

•

Je moet deze officiële brief tijdens je reis altijd bij je houden.

•

Indien je een inreisvisum (MVV) nodig hebt, moet je dat in het land waar je officieel woont bij de
Nederlandse ambassade ophalen.

•

Regel je vlucht naar Nederland niet voordat je de MVV hebt opgehaald. (de VVR dient na aankomst te
worden opgehaald).

Belangrijke informatie voor Chinese studenten: Nuffic-certificaat
Studenten met de Chinese nationaliteit moeten voor de visumprocedure een apart Nuffic-certificaat aanvragen. Je
moet je diploma en de uitslag van je taaltoets gereed hebben voordat je dit certificaat kunt aanvragen. Doe dit al
vroeg, omdat de HU een positieve bevestiging nodig heeft voordat we je visumaanvraag bij de IND kunnen indienen.
(Ga verder met het aanvragen van je visum terwijl je Nuffic-certificaat wordt verwerkt.)
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Stappenplan voor een visum en/of verblijfsvergunning aanvragen

Stap 1

AANMELDING VOOR EEN VOLTIJDOPLEIDING AAN DE HU - geaccepteerd

Stap 2

VOORBEREIDEN DOCUMENTEN VISUMAANVRAAG

 Paspoort (pagina’s) en Schengen-verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 Documenten met bewijs voor voldoende financiële middelen (levensonderhoud en collegegeld)
 Antecedentenverklaring
 Tbc-verklaring (indien van toepassing)
 Voldoende ziektekostenverzekering (voltooien na de bevestiging van het visum)
 Kopie geboorteakte (niet nodig voor de visumaanvraag maar kan nodig zijn voor inschrijving bij de gemeente)

Stap 3

ONTVANGST DIGITALE UITNODIGING VISUMAANVRAAG (Osiris)

Stap 4

VISUMAFGIFTE: DE HU STUURT EEN KOPIE VAN DE OFFICIËLE BRIEF VAN DE IND
MMV BENODIGD = MAAK EEN AFSPRAAK BIJ DE AMBASSADE OM DEZE OP TE
HALEN

Stap 5

HAAL NA AANKOMST JE TIJDELIJKE NEDERLANDSE VERBLIJFSVERGUNNING
(VVR) OP

Visum procedures Bachelor | Hogeschool Utrecht | 8

Stappenplan toelichting
Stap 1 Aanmelden voor een voltijdopleiding aan de HU
Meld je online via Studielink aan voor een van de voltijdopleidingen van de HU
Studielink is het algemene inschrijvingsportaal voor Nederlandse universiteiten en
hogescholen. Als je naar de hoofdpagina op www.studielink.nl gaat, kun je op de Nederlandse vlag
klikken voor een Nederlandse versie. Na je inschrijving in Studielink wordt je als internationale student gevraagd om
aanvullende vragen te beantwoorden en om je toelatingsdocumenten via Osiris te uploaden..

Stap 2 Documenten voor je visumaanvraag voorbereiden
Nadat je documenten over eerdere opleidingen hebt ingediend en terwijl je wacht op je toelatingsadvies, raden we je
aan om je voor te bereiden op het aanvragen van je verblijfsvergunning voor studie. Om je aanvraag bij de IND in te
dienen, hebben we bepaalde documenten en een betaling van je nodig.
Maak voor elke categorie documenten (met bewijs) hieronder een apart bestand (pdf).
•

Kopie paspoort (geldig op de begindatum van de studie); voeg kopieën van alle pagina’s met een
stempel toe. Als je legaal in een ander Schengenland woont, moet je ook een kopie van beide kanten van
de verblijfsvergunning voor dat land toevoegen.

•

Kopie Nederlandse verblijfsvergunning (ALLEEN voor studenten die al legaal in Nederland wonen).

•

Financiële bewijsstukken (levensonderhoud en collegegeld); bij je financiële documenten waarmee je
kunt bewijzen dat je je levensonderhoud en collegegeld kunt betalen, is het noodzakelijk dat je bewijst dat
deze middelen gescheiden zijn. Bereid deze documenten zorgvuldig voor en maak een kopie om via Osiris
te uploaden. Zorg ervoor dat elk bewijsstuk alle benodigde informatie bevat (zie de exacte eisen hieronder).

•

Collegegeld* (machtiging voor betaling afgeven in Studielink en inleveren van machtigingsformulier).

•

Immigratieformulieren (antecedenten en tuberculose); Dit zijn twee formulieren van de IND waarvoor je
handtekening (niet digitaal) en persoonsgegevens zijn vereist. Sommige nationaliteiten hoeven geen
tuberculosetest te ondergaan. Deze formulieren kunnen worden gedownload tijdens het aanvragen van de
verblijfsvergunning via Osiris of van de website van de HU.

•

Betaling van de visum leges na ontvangst van een factuur.

Geboorteakte en ziektekostenverzekering
Een geboorteakte is niet noodzakelijk voor de visumaanvraag. Houd er echter rekening mee dat sommige
Nederlandse gemeenten een geboorteakte vragen bij inschrijving. We raden je aan dit van tevoren aan te vragen.
Het is verplicht om over een toereikende ziektekostenverzekering te beschikken. Je wordt hierover geïnformeerd
zodra wij het bericht ontvangen hebben dat je Nederlandse verblijfsvergunning uitgegeven is.
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Stap 3 Ontvangst digitale uitnodiging voor de visumaanvraag in Osiris
Nadat je toelating is bevestigd, krijg je een e-mail in mei om opnieuw naar Osiris te gaan om vragen voor het visum
te beantwoorden en de documenten die je hebt voorbereid te uploaden.
Als je een inreisvisum (MVV) nodig hebt, moet je vóór je met de aanmelding begint nagaan bij welke Nederlandse
ambassade je de MVV moet ophalen. Zorg ervoor dat je voor elke categorie documenten één bestand (pdf) maakt.

Bewijs van voldoende financiële middelen voor levensonderhoud
Als je een visum aanvraagt, moet jij of je sponsor bij de IND kunnen bewijzen dat je over een inkomen beschikt
waarmee je tijdens je studie kunt rondkomen. Dit inkomen moet onafhankelijk, voldoende en langlopend zijn.
• Belangrijk: het collegegeld mag niet betaald worden van het geld dat is gereserveerd voor
leefgeld.
• Het is niet mogelijk het collegegeld rechtstreeks op de bankrekening van de HU te storten
tijdens de visum aanvraag. Er dient een officiële betalingsmachtiging afgegeven te worden
in Studielink.
Bewijs financiële middelen voor betaling collegegeld
Je moet (ook) kunnen bewijzen dat je over genoeg financiële middelen beschikt om je collegegeld te betalen. Volg
hiervoor dezelfde richtlijnen als voor het bewijs voor het kunnen betalen van je levensonderhoud. Upload al deze
ondersteunende documenten voor het betalen van het collegegeld in één bestand (pdf).
* Er zijn twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Bijna alle studenten die een
verblijfsvergunning voor studie nodig hebben, moeten het instellingscollegegeld betalen. De hoogte hiervan wordt
door elke onderwijsinstelling zelf vastgesteld. Het instellingscollegegeld is hoger dan het wettelijke collegegeld,
omdat de onderwijsinstelling voor deze studenten geen vergoeding van de overheid krijgt. Beide soorten collegegeld
worden elk jaar verhoogd op basis van de Nederlandse consumentenprijsindex. Meer informatie hierover is te
vinden op de website van de HU.
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Financiële bewijzen die door de IND worden geaccepteerd
Hieronder vind je een samenvatting van de verschillende (financiële) opties die door de IND worden geaccepteerd
en kunnen worden gebruikt als bewijs dat je voldoende geld hebt voor je levensonderhoud en het kunnen betalen
van je collegegeld.
Deze documenten moeten zorgvuldig worden voorbereid en moeten voor elke categorie in één bestand worden
geüpload.
De hieronder genoemde documenten kunnen als bewijs worden gebruikt. Het totale bedrag van alle combinaties
moet voldoen aan het minimumbedrag dat vereist is voor de kosten voor levensonderhoud en het collegegeld.
•

Leefgeld: Inleveren van gedocumenteerde bewijsstukken (indien gewenst is een betaling op
de HU bankrekening ook mogelijk).

•

Collegegeld: Het is enkel mogelijk gedocumenteerde bewijsstukken op te sturen.

Belangrijk:
Om te bepalen of het verstrekte bewijs van inkomen voldoet aan de minimale eisen voor de betreffende periode,
worden strikte financiële richtlijnen gebruikt (zoals die door de IND worden gegeven). Onduidelijk of onvolledig
bewijs zorgt voor onnodige vertraging en kan er zelfs toe leiden dat de inschrijving geweigerd wordt

Samenvatting van de verschillende (financiële) opties:
1.

Een bankrekening (geheel of gedeeltelijk op jouw naam) met voldoende saldo.

2.

Bewijsstukken van een sponsor die jou ondersteunt;
•

Een sponsor die buiten Nederland woont

•

Een sponsor die in Nederland woont

3.

Een studiebeurs. Het bedrag van de studiebeurs kan worden gecombineerd met een andere methode.

4.

Het bedrag voor levensonderhoud overmaken naar de bankrekening van de HU (niet mogelijk voor
collegegeld).

Voldoende saldo
•

Leefgeld: het totale bedrag van alle documentenbewijs is tenminste het minimale normbedrag van de IND
voorwaarden (zie pagina 4)

•

HU visum leges: verplicht

•

Collegegeld: Voldoende bewijsstukken waarmee aangetoond wordt dat de student over voldoende
middelen beschikt om naast het leefgeld ook het collegegeld te kunnen betalen.

Geaccepteerde taal van de documenten

De documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands, Engels, Duits of Frans of worden begeleid door een
beëdigde vertaling (Engels of Nederlands).
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1. De student beschikt over eigen middelen op een lopende bankrekening
U hebt de studienorm voor 1 jaar (12 x de studienorm) op uw eigen rekening staan. De rekening staat op uw naam
en u kunt het geld vrij opnemen. Bij een betaalrekening of een gewone spaarrekening kunt u het geld altijd vrij
opnemen. Hebt u een ander soort rekening? Laat dan zien dat het saldo vrij opneembaar is. Een certificate of
deposit wordt alleen geaccepteerd als vermeld staat dat u het geld mag en kan opnemen.
U laat dit zien met één van deze documenten:

•

Een originele bankverklaring.

•

Een kopie van een rekeningafschrift.

•

Een afdruk van het internet van uw bankrekening. Is het een buitenlandse bankrekening? Dan hebt u ook
een originele bankverklaring nodig.

Op de bankverklaring, het rekeningafschrift of de internetafdruk van uw bankrekening moet de volgende informatie
staan:
•

de datum (niet ouder zijn dan 3 maanden);

•

uw persoonsgegevens (minimaal voorletters en achternaam);

•

het rekeningnummer;

•

het saldo en valuta;

•

de contactgegevens van de bank (website/e-mail, bankfiliaal met adres en telefoonnummer).

Staat de rekening ook op naam van iemand anders?
Dan hebt u een verklaring van die ander persoon (en ID) nodig waarin staat dat u het geld mag en kan gebruiken.

Visum procedures Bachelor | Hogeschool Utrecht | 12

2a. De student ontvangt geld van een financier in het buitenland
Uw financier heeft de studienorm voor minimaal 1 jaar (12 x de studienorm) op een bankrekening staan.
Het moet duidelijk dat uw financier het geld op de rekening vrij kan opnemen. Bij een betaalrekening of een gewone
spaarrekening kan uw financier het geld altijd vrij opnemen. Heeft uw financier een ander soort rekening? Dan moet
hij laten zien dat het saldo vrij opneembaar is. Staat de rekening ook op naam van iemand anders? Dan heeft uw
financier een verklaring (en ID) nodig van de andere persoon waarin staat dat uw financier het geld mag en kan
gebruiken.
De financier laat dit zien met:

1. het invullen van de bijlage 'Financial statement of support (private person)' (alleen beschikbaar in het
Engels). Deze verklaring moet niet ouder dan 3 maanden (zie voorbeeld beneden)

2. Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de financier.
3. Bewijs van een bankrekening op naam van de financier. Dit kan de financier aantonen met 1 van de
volgende documenten:

o een originele bankverklaring;

o een kopie van een rekeningafschrift;

o een afdruk van het internet van de bankrekening.
LET OP; bij de bankverklaring, het rekeningafschrift of de afdruk van het internet moet de volgende informatie staan:

•

de datum;

•

de persoonsgegevens van uw financier (minimaal voorletters en achternaam);

•

het rekeningnummer;

•

het saldo, en valuta;

•

de contactgegevens van de bank (website/e-mail, bankfiliaal met adres en telefoonnummer).

Nb. Standaardverklaringen (leefgeld en aparte formulier voor
collegegeld) zijn te vinden op de HU website ‘Immigration
forms’ pagina. Indien de sponsor zowel de kosten voor het
leefgeld, als dat van het collegegeld financiert, dienen beide
sponsorverklaringen aangeleverd te worden.
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2b. De student ontvangt geld van een financier in Nederland
Uw financier in Nederland moet laten zien dat hij inkomen heeft. Uw financier leest op de pagina ‘U woont in
Nederland en financiert de studie van een buitenlandse student’ welke regels gelden voor zijn inkomen.
De financier toont dit aan met de volgende documenten:

•

De bijlage 'Financial statement of support (private person)' (alleen beschikbaar in het Engels). Deze mag
niet ouder zijn dan 3 maanden (te downloaden op de website van de IND)

•

Origineel uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens van de gemeente waar uw financier woont. Op het
uittreksel staat de gezinssamenstelling van uw financier. Het uittreksel mag niet ouder zijn van 3 maanden.

•

Bewijsstukken van het inkomen. In de bijlage Bewijsmiddelen inkomen staat welke documenten de
financier voor zijn inkomen moet laten zien (te downloaden op de website van de IND)

a.

Je financier werkt in loondienst;
Een originele werkgeversverklaring
de werkgeversverklaring is op het moment van het indienen van de aanvraag niet ouder dan drie maanden
•

vermeldt de naam en de adresgegevens van de werkgever

•

vermeldt de persoonsgegevens (in ieder geval de voorletters, de achternaam en de geboortedatum)
van de financier

•

vermeldt de aard van het dienstverband (tijdelijk of onbepaalde tijd)

EN
Kopieën van de salarisspecificaties van de financier van de drie maanden voorafgaand aan de
aanvraag(indien van toepassing)
De salarisspecificatie vermeldt het volgende:
•

de naam en adresgegevens van de werkgever

•

de persoonsgegevens (naam en geboortedatum) van de financier

•

de periode waarop de salarisbetaling betrekking heeft

•

het netto salarisbedrag

OF
b.

Je sponsor is zelfstandig ondernemer;
Een (kopie van een) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de
onderneming van de financier
•

Het uittreksel is op de datum van het indienen van de aanvraag niet ouder dan drie maanden.

•

Een originele verklaring inkomen zelfstandig ondernemer

•

Het formulier is op de datum van het indienen van de aanvraag niet ouder dan drie maanden. Het
formulier is beschikbaar via IND formulieren.

•

Kopie (voorlopige aanslag) IB/IB60 van het voorgaande kalenderjaar
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3. De student heeft een beurs
De kosten van de studie en het levensonderhoud van de student kunnen worden gefinancierd uit een Nederlandse
of buitenlandse beurs. Als een student een beurs ontvangt moet in ieder geval duidelijk zijn:
•

wie de beurs verstrekt

•

dat de beurs aan deze specifieke student is toegekend

•

gedurende welke periode (begindatum – einddatum) de beurs is verleend

•

de hoogte van de beurs

•

in het kader van welk beursprogramma (indien van toepassing)
de beurs wordt verstrekt

•

de beursverklaring is voorzien van de datum

Indien de onderwijsinstelling namens een andere instelling (organisatie,
bedrijf) de beurs verstrekt, zal ook moeten blijken op grond van welke
overeenkomst de onderwijsinstelling dat mag doen.
Een kopie van de beursverklaring is te downloaden op onze website.
Een volledige beurs dient het minimale normbedrag te dekken. Een
gedeeltelijke beurs mag in combinatie gebruikt worden met alle andere
methoden zolang het totaal aan het minimale normbedrag voldoet.

4. Geld gestort op de rekening van de onderwijsinstelling (alleen van toepassing voor leefgeld)
Ten behoeve van de student kan ook een bedrag worden gestort op de bankrekening van
de onderwijsinstelling. Na het verzoek van de student (in de
onlineaanmeldingsprogramma) wordt een factuur naar de student email-adres gestuurd
met het volledige normbedrag (voor minimaal 12 maanden) vermeld. Dit bedrag, inclusief
leges dient op de HU bankrekening overgemaakt te worden. Na aankomst in Nederland
dient de student een Nederlandse bankrekening te openen zodat het voorschot
teruggestort kan worden (indien van toepassing). Let op: het kan enige tijd duren voordat
het geld beschikbaar is op de bankrekening van de student.
Wij adviseren de student voldoende contant geld mee te nemen voor de eerste dagen van verblijf in Nederland.
LET OP: het collegegeld kan niet op de HU bankrekening gestort worden!
n.b. De IND is erg strikt met betrekking tot de bovenstaande criteria. Als een deel van de bovengenoemde informatie ontbreekt of
onvolledig is, zullen de documenten worden afgewezen en moet je nieuwe (aanvullende) gegevens aanleveren. Dit kan vertraging
opleveren en van grote invloed zijn op het verstrekken van je visum. Zorg ervoor dat het totaalbedrag (één optie of een combinatie
van opties voor bewijs) voldoende is om de eerste 12 maanden van je verblijf volgens het huidige minimum van de IND te
financieren.
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Stap 4 Visumafgifte
Ongeveer 3 weken nadat de IND onze aanvraag voor je visum heeft ontvangen, krijg je van ons bericht over de
afgifte van je visum. We sturen je per e-mail een kopie van de brief van de IND die je bij je moet houden als je naar
Nederland reist. Wij raden je aan om te controleren of je naam en de geboortedatum correct zijn, en in de brief vind
je ook de begin- en einddatum van je Nederlandse verblijfsvergunning.

Alleen VVR
Als je geen MVV nodig hebt, moet je de brief van de IND als bewijs van je Nederlandse verblijfsvergunning tijdens
de reis altijd bij je hebben. Neem de brief mee naar het kantoor van de IND in Nederland als je je VVR ophaalt. Je
hoeft niet naar een Nederlandse ambassade te gaan.

MVV-visum: haal je MVV op tijd op bij je Nederlandse ambassade
De IND stuurt ook een bericht over het afgeven van je MVV naar de Nederlandse ambassade in je land. Je moet
meteen een afspraak maken bij de Nederlandse ambassade en de officiële immigratiebrief meenemen. De MVV tot
is drie maanden na de datum van de brief geldig.
Om de MVV te kunnen ophalen, moet je bij de ambassade biometrische gegevens afgeven, waaronder een pasfoto
en een vingerafdruk, en moet je een aanvraagformulier invullen met je persoonsgegevens en informatie over wie
de MVV heeft geregeld. We raden aan om op de website van je Nederlandse ambassade te kijken voor informatie
over de procedure. De algemene procedure is als volgt:
1.

Ga naar de website van de Nederlandse ambassade waar je de MVV wilt ophalen (dezelfde ambassade
die je tijdens het aanvragen van je visum hebt opgegeven).

2.

Maak een afspraak bij de Nederlandse ambassade.

3.

Download het afgifteformulier voor de MVV van de website van de ambassade. Vul het formulier in (zie
voor hulp een aantal opties hieronder). Neem dit formulier samen met je paspoort mee naar je afspraak bij
de ambassade.

4.

Zorg ervoor dat je paspoort geldig is tot ten minste zes maanden na de datum van de afspraak.

5.

Wees voorbereid: de ambassade heeft een pasfoto nodig en zal bij het ophalen van de MVV je
vingerafdruk afnemen. Dat is voor je tijdelijke verblijfsvergunning.
•

Je inreisvisum (MVV) is drie maanden geldig.

•

Je Nederlandse verblijfsvergunning (die je tegelijk met de MVV hebt aangevraagd) is
geldig vanaf de begindatum van je opleiding. Van de HU krijgt je informatie over waar en
wanneer je deze vergunning tijdens je eerste paar dagen in Nederland kunt ophalen.

•

We raden je aan om je vlucht naar Nederland niet te boeken voordat je de MVV-sticker in
je paspoort hebt, of dat je ervoor zorgt dat je de vlucht zonder extra kosten kunt
omboeken.

LET OP:

We raden je met klem aan om je vlucht NIET te boeken voordat je je inreisvisum (MVV) hebt ontvangen!
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Stap 5 Ophalen van je tijdelijke Nederlandse verblijfsvergunning (VVR)
Kort voordat je naar Nederland reist ontvang je een digitale link waarmee
je een afspraak kunt maken met de IND voor het ophalen van je tijdelijke
Nederlandse verblijfsvergunning (VVR). Dit geldt voor alle studenten,
zowel studenten met MVV als studenten met alleen een VVR.

Houd de Nederlandse immigratiebrief bij je tot je de tijdelijke Nederlandse verblijfsvergunning (VVR) hebt
opgehaald. Deze brief is het bewijs dat je toestemming hebt om in Nederland te verblijven en je kunt hem gebruiken
om je bij de gemeente te registreren als je je Nederlandse verblijfsvergunning (VVR) voor studie nog niet hebt
opgehaald.

Tijdelijke Nederlandse verblijfsvergunning (VVR) ophalen
Als je met een MVV-sticker in Nederland bent aangekomen, dan zou je VVR al meteen bij het kantoor van de IND in
Utrecht klaar moeten liggen. Voor studenten die geen MVV nodig hebben en sommige studenten met MVV die geen
biometrische gegevens bij de Nederlandse ambassade konden afgeven, is het noodzakelijk dat ze deze gegevens
(pasfoto en vingerafdruk) eerst aan de IND verstrekken. Je identiteitsbewijs zou binnen drie tot vier weken klaar
moeten zijn. Documenten die je iedere keer naar het kantoor van de IND mee moet nemen;
•

Je paspoort

•

Immigratiebrief (kopie)
Adres van het IND-kantoor in Utrecht
Bergstraat 58, 3511 RS Utrecht
Open van 09.00 tot 16.00 op maandag tot en met vrijdag
Online afspraak maken

Tuberculosetest
Als je een tuberculosetest moet ondergaan (zoals is afgesproken tijdens de aanvraag), moet je zo spoedig mogelijk
naar de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in Utrecht gaan. Je moet een tbc-formulier (voor immigranten)
meenemen. Dit formulier kun je van onze AskHU-intranetpagina downloaden. De GGD zal het formulier na het
afnemen van de test naar de IND sturen. De IND moet dit formulier binnen drie maanden na aankomst in Nederland
hebben ontvangen, omdat ze anders je verblijfsvergunning kunnen intrekken.
Documenten die je naar de GGD moet meenemen (je hebt geen afspraak nodig)
•

Je paspoort

•

Tbc-formulier (voor immigranten). Vul je persoonsgegevens in voordat je naar de GGD gaat.

•

Er zijn kosten verbonden aan de TBC test
Adres van de GGD (locatie tbc)
4e verdieping in het Stadskantoor
Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Open van 08.30 tot 11.30 op maandag tot en met vrijdag (behalve donderdag)
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Zorgverzekering
Volgens de Nederlandse wet moet iedereen die in Nederland woont een adequate zorgverzekering hebben. Dit moet
je kunnen bewijzen als je een verblijfsvergunning hebt. Gezondheidszorg is duur in Nederland. Je zorgverzekering
moet medische kosten daarom tegen kostprijs vergoeden. Dit betekent dat er geen limiet kan zijn aan het bedrag dat
voor bijvoorbeeld een dokters- of ziekenhuisbezoek wordt vergoed.
Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je tijdens je verblijf voldoende verzekerd bent voor zorg.
De HU stuurt je algemene informatie of een herinnering en een link naar een Nederlandse zorgverzekeraar als we je
op de hoogte brengen van de afgifte van je Nederlandse visum (voor het begin van je studie). Je bent niet verplicht
om van deze organisatie gebruik te maken, maar het is erg belangrijk dat je je zorgverzekering voor aankomst
regelt.

Inschrijving bij de gemeente Utrecht
Alle (tijdelijke) inwoners van Nederland die langer dan
vier maanden in Nederland verblijven, zijn bij wet
verplicht op hun Nederlandse adres bij de gemeente te
registreren. Wie in Utrecht gaat wonen, krijgt van de HU
een link om in de weken voor het begin van de studie
een afspraak te maken met de gemeente Utrecht. Als je
dit doet, krijg je een Burgerservicenummer (BSN). Het
Burgerservicenummer is noodzakelijk voor een aantal
officiële zaken zoals het openen van een Nederlandse
bankrekening.

Inschrijving in een andere gemeente dan Utrecht
Je zult zelf met de gemeente contact moeten opnemen en de procedure van de gemeente moeten volgen.

Een Nederlandse bankrekening openen
Wie een voorschot voor het levensonderhoud naar de bankrekening van de HU heeft overgemaakt, krijgt een
financiële verklaring met informatie over het geldbedrag dat je hebt gestort en (als dat van toepassing is) informatie
over terugbetaling van het voorschot. Nadat je een Nederlandse bankrekening hebt geopend, zal het voorschot voor
het levensonderhoud aan je worden terugbetaald.
Het kan moeilijk zijn om zonder Nederlands Burgerservicenummer (BSN) een Nederlandse bankrekening te
openen. Je krijgt je BSN nadat je je bij de gemeente waarin je woont hebt geregistreerd. Wel bieden ING en ABNAMRO speciale diensten aan voor internationale studenten die nog geen BSN hebben. Informatie over het
benaderen van deze banken is beschikbaar op onze intranetsite AskHU en tijdens de Introductiedag.
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Appendix - Categorieën Nederlandse verblijfsvergunningen
De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verstrekt en erkent veel soorten verblijfsvergunning. Met
sommige soorten verblijfsvergunning kun je een studie volgen aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling.
Maar omdat er zoveel mogelijkheden zijn, raden we je aan om voor actuele informatie op de website van de IND te
kijken. Als je ervan overtuigd bent dat je met je huidige Nederlandse verblijfsvergunning toegang hebt tot een
voltijdopleiding aan onze hogeschool, kun je met de aanvraag via Osiris beginnen en een kopie van je
verblijfsvergunning uploaden, zodat we dat kunnen bevestigen. Als je verblijfsstatus voor studiedoeleinden wordt
geaccepteerd, hoeft de HU geen visum en/of verblijfsvergunning voor studie te regelen.

Belangrijk: als je niet zeker weet of je met je Nederlandse verblijfsvergunning kunt studeren, raden we je aan om
zelf contact op te nemen met de IND voor een bevestiging, zodat onnodige vertragingen kunnen worden voorkomen.
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