Hoe neemt u een internationale student in dienst voor een
bijbaan naast de studie?
Hieronder vindt u alle informatie die u, als werkgever, nodig heeft om een internationale student in
dienst te nemen die een bijbaan naast de studie wil doen.

Flowchart - Is een werkvergunning (TWV) vereist?
Gaat het om een
stageplek?

Ga naar het factsheet ‘Hoe
neemt u een internationale
stagiair aan’

ja

nee

Studeert de student
aan een
Nederlandse
hogeschool of
universiteit?

Ga naar factsheet ‘Hoe neemt
u een internationale
hoogopgeleide werknemer in
dienst’

nee

ja
nee
Gaat het om
iemand met de
nationaliteit uit
EU/EER, Zwitserland

ja

Gaat het om
vrijwilligerswerk?

ja
C. Vrijwilligersverklaring vereist.
Geen werkvergunning nodig.
Wel een kopie van
verblijfsvergunning studie.

nee

ja

Beschikt de student over een
verblijfsvergunning met daarop
op de achterzijde vermeld:
‘arbeid toegestaan’?

D. Werkvergunning mogelijk
vereist. Voor meer informatie ga
naar factsheet ‘Hoe neemt u
een internationale
hoogopgeleide werknemer in
dienst’

nee

Beschikt de student over een
verblijfsvergunning voor ‘studie’?
nee
ja
A. Geen
werkvergunning
(TWV) nodig. .
Student is vrij op de
Nederlandse
arbeidsmarkt. Zorg
wel voor een kopie
van een geldig IDbewijs.

B. Werkvergunning (TWV) vereist.
Wordt soepel afgegeven en er is
een urennorm: maximaal 16 uur
per week gedurende het jaar óf
3 maanden fulltime in juni, juli en
augustus.
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E. Werken als zelfstandige. Een
student van binnen de EU en
van buiten de EU in bezit van
verblijfsvergunning met doel
studie, mag naast de studie
werken als zelfstandige.

A. Een bijbaan waarbij geen werkvergunning (TWV) nodig is

De student komt uit een ander EU-land en heeft geen verblijfsvergunning nodig om hier te
studeren. Ook heeft de student vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt en is een TWV
daarmee niet nodig. Er zijn wel een aantal andere procedures om rekening mee te houden:

•

Ziektekostenverzekering - De student die werkt en bij u in loondienst is valt nu onder de
Wet langdurige zorg (Wlz) en is wettelijk verplicht een Nederlandse basiszorgverzekering af te
sluiten. Een private ziektekostenverzekering volstaat nu niet meer. De student maakt ook
aanspraak op zorgtoeslag. Beide zaken worden door de student zelf aangevraagd.

•

BSN - Als de student langer dan 4 maanden in Nederland blijft, schrijft hij/zij zich in bij de
Basisregistratie Personen (BRP) en krijgt dan automatisch een Burgerservicenummer (BSN). Bij
kort verblijf kan de student zich registreren in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

•

Belasting - De student kan aan het eind van het jaar belastingteruggaaf aanvragen bij de
Belastingdienst. Meer informatie is hier te vinden.

B. Een bijbaan waarbij een versoepelde werkvergunning (TWV) is vereist

De student komt uit een land van buiten Europa en heeft een non-EU nationaliteit. Daarom heeft
de student een verblijfsvergunning nodig om hier langer dan 90 dagen te verblijven en te studeren.
Ook heeft de student geen vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt en is er een
werkvergunning (TWV) nodig. Lees hier hoe dit werkt en met welke andere procedures er nog meer
rekening gehouden moet worden. Hoe werkt dit precies en met welke andere procedures moet je
rekening houden?

•

Werkvergunning – Een werkvergunning, ook wel tewerkstellingsvergunning (TWV) genoemd,
wordt aangevraagd door de werkgever bij UWV. De student mag en kan dit niet zelf
aanvragen. Als de student een verblijfsvergunning voor studie heeft, wordt de TWV wel
versoepeld afgegeven. Er wordt dan niet getoetst of er iemand anders is binnen Nederland of
de EU die deze functie ook zou kunnen doen (‘prioriteit genietend aanbod’). Er wordt alleen
getoetst of de omstandigheden van de baan in orde zijn. Er geldt wel een maximum aantal
uren dat de student bij u mag werken, namelijk 16 uur per week gedurende het hele jaar óf 3
maanden fulltime in juni, juli en augustus. Compensatie hiervan is niet mogelijk.

•

Boete – De werkgever riskeert een boete van € 12.000 als u niet in het bezit bent van een TWV
voor uw student. De Inspectie SZW controleert dit.

•

Verblijfsvergunning - De student moet een geldige verblijfsvergunning hebben, u voegt
daarvan een kopie bij de TWV-aanvraag.

•

Urennorm – met deze verblijfsvergunning studie mag de student maximaal 16 uur per week
gedurende het hele jaar óf 3 maanden fulltime in juni, juli, augustus werken.
Ziektekostenverzekering – een student die werkt en bij u in loondienst is valt nu onder de Wet
langdurige zorg (Wlz) en is wettelijk verplicht een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten.
Een private ziektekostenverzekering volstaat nu niet meer. De student maakt ook aanspraak op
zorgtoeslag. Beide zaken worden door de student zelf aangevraagd.

•

•

BSN – Als de student langer dan 4 maanden in Nederland blijft, schrijft hij/zij zich in de
gemeente in bij de Basisregistratie Personen (BRP) en krijgt automatisch een
Burgerservicenummer (BSN). Bij kort verblijf kan de student zich registreren in de Registratie NietIngezetenen (RNI).

•

Belastingdienst – De student kan aan het eind van het jaar belastingteruggaaf aanvragen bij
de Belastingdienst. Hierbij is het raadzaam om te onderzoeken of belastingteruggaaf
consequenties heeft voor een mogelijke studiebeurs. Meer informatie is hier te vinden.
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Hoe vraagt u de versoepelde TWV voor werkstudent aan?

U vraagt een werkvergunning aan voor een ‘Werkstudent’ via het UWV. De behandeling van uw
aanvraag van een werkvergunning duurt maximaal 5 weken.
U heeft de volgende gegevens van de student nodig om de aanvraag in te kunnen vullen:
•

Kopie paspoort met personalia

•

Kopie verblijfsvergunning – (hier staat oa het V-nummer achterop, na de letters VNR)

•

Indien aanwezig het BSN

•

Welke opleiding de student volgt

Advies bij het invullen van het TWV-aanvraagformulier
Het formulier wordt voor een bredere doelgroep gebruikt, waardoor sommige vragen niet van
toepassing zijn. Beantwoord alle vragen. Hieronder kunt u zien wanneer u ‘niet van toepassing’ als
antwoord kunt geven:

•
•

Welke opleiding is voor deze functie nodig? – U vult in ’niet van toepassing’
Welke werkervaring is voor deze functie nodig?– U vult in ‘niet van toepassing’

U stuurt de volgende stukken mee:

•
•
•
•

aanvraagformulier, getekend en gedagtekend;

•

kopie verblijfsvergunning voor studie (dient geldig te zijn gedurende de gehele periode van
tewerkstelling). Een sticker in het paspoort is niet voldoende!;

•

kopie paspoort (bladzijden personalia);

Als u nog niet bekend bent bij het UWV, een kopie uittreksel Handelsregister KvK;
in geval van een gemachtigde: een machtiging van de werkgever;
kopie conceptarbeidsovereenkomst met vermelding uren per week en bruto loon,
getekend door de werkgever;
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C. De werkzaamheden bestaan uit vrijwilligerswerk

Voor internationale non-EU die vrijwilligerswerk willen doen, is er sinds februari 2018 geen
werkvergunning meer nodig. In plaats daarvan dient de organisatie een Vrijwilligersverklaring te
hebben. Deze verklaring is in eerste instantie gericht op asielzoekers, maar is ook van toepassing op
internationale studenten met een geldige verblijfsvergunning voor het doel studie. U vraagt deze
Vrijwilligersverklaring aan bij UWV. De streeftermijn voor het afgeven van beslissingen is 2 weken.
De verklaring is 3 jaar geldig en is geldig voor meerdere vrijwilligers.

D. Een bijbaan waarbij een volledige getoetste werkvergunning is vereist

De student heeft een non-EU nationaliteit en is niet in het bezit van een verblijfsvergunning voor het
doel ‘studie’ of met een arbeidsmarktaantekening ‘arbeid vrij’. In dat geval gelden er geen
soepele voorwaarden en dient er een gewone tewerkstellingsvergunning (TWV) aangevraagd te
worden. De aanvraag van een werkvergunning zonder versoepelde voorwaarden wordt uitgelegd
in de factsheet ‘Hoe neemt u een internationale hoogopgeleide werknemer in dienst’

E. Werken als zelfstandige

Een internationale student wil als zelfstandige werk bij u verrichten. In het geval van EU-studenten
zijn hier geen extra voorwaarden aan verbonden, zij hebben vrije toegang tot de Nederlandse
arbeidsmarkt. Voor studenten met een non-EU nationaliteit is dit ook toegestaan zonder TWV-eis of
een beperking op de uren.. Wel moeten deze studenten zich als zelfstandige hebben
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Ook onderzoekers met een
verblijfsvergunning voor onderzoek in het kader van EU/2016/801 mogen werken als zelfstandige.

Belangrijke wetgeving
•

Wet arbeid vreemdelingen (Wav) (vooral artikel 2 en 8).

•

Regeling uitvoering Wav 33. Arbeid van bijkomende aard door

•

Besluit Uitvoering Wet Arbeid Vreemdelingen artikel 1f lid 1 sub b, (werken als zelfstandige)
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voor meer informatie over het
hergebruik van deze publicatie

