
In de tabel hieronder bepaalt u – als werkgever die een internationale student in dienst wil 
nemen – eenvoudig of u een tewerkstellingsvergunning (TWV) moet aanvragen. Ook ziet u 
direct hoe veel uren internationale studenten mogen werken.

Nationaliteit student TWV vereist? Toegestaan aantal arbeidsuren

EER (EU + IJsland, Noorwegen en 
Liechtenstein) en Zwitserland, met 
uitzondering van Kroatië

Nee Onbeperkt

Japan Nee Onbeperkt

Kroatië Ja, tenzij de student een 
verblijfsvergunning heeft waarop 
staat ‘arbeid vrij toegestaan’

10 uur per week of 3 maanden fulltime 
in juni, juli en augustus, tenzij de student 
een verblijfsvergunning heeft waarop 
staat ‘arbeid vrij toegestaan’

Alle overige nationaliteiten Ja, tenzij de student een 
verblijfsvergunning heeft waarop 
staat ‘arbeid vrij toegestaan’

10 uur per week of 3 maanden fulltime 
in juni, juli en augustus, tenzij de student 
een verblijfsvergunning heeft waarop 
staat ‘arbeid vrij toegestaan’

Zie ook het bijgevoegde stroomdiagram.

Bijbaan zonder TWV
•	 De student is verplicht een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten zodra hij inkomen uit arbeid verkrijgt. 

Een particuliere studentenverzekering volstaat dan niet. De student maakt wel aanspraak op zorgtoeslag.
•	 Als de student korter dan 4 maanden in Nederland verblijft, kan hij zich niet inschrijven in de Basisregistratie 

Personen (BRP). Hierdoor krijgt hij niet automatisch een burgerservicenummer (BSN). Om toch een BSN te krijgen 
schrijft de student zich in in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Op de website van de Rijksoverheid staat waar 
en hoe dat kan.

•	 De student kan aan het eind van het jaar een T-biljet invullen voor belastingteruggaaf. Als hij echter een 
studiebeurs heeft ontvangen waarover nog geen belasting is betaald, dan moet dit mogelijk alsnog. Hij krijgt dan 
geen geld terug, maar moet geld bijbetalen.

Bijbaan met TWV
•	 U riskeert u een boete van € 12.000 als u niet in het bezit bent van een TWV voor uw student.
•	 De student dient over een geldige verblijfsvergunning voor studie te beschikken
•	 U mag de student maximaal 10 uur per week of 3 maanden fulltime in juni, juli, augustus laten werken. 
•	 De student is verplicht een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten zodra hij inkomen uit arbeid verkrijgt. 

Een particuliere studentenverzekering volstaat dan niet. De student maakt wel aanspraak op zorgtoeslag.
•	 Als de student korter dan 4 maanden in Nederland verblijft, kan hij zich niet inschrijven in de Basisregistratie 

Personen (BRP). Hierdoor krijgt hij niet automatisch een burgerservicenummer (BSN). Om toch een BSN te krijgen 
schrijft de student zich in in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Op de website van de Rijksoverheid staat waar 
en hoe dat kan.

•	 De student kan aan het eind van het jaar een T-biljet invullen voor belastingteruggaaf. Als hij echter een 
studiebeurs heeft ontvangen waarover nog geen belasting is betaald, dan moet dit mogelijk alsnog. Hij krijgt dan 
geen geld terug, maar moet geld bijbetalen.
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Hoe neemt u een internationale student in dienst?

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wat-is-de-registratie-niet-ingezetenen-rni.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wat-is-de-registratie-niet-ingezetenen-rni.html


Hoe vraagt u een werkvergunning aan?
U vraagt een werkvergunning aan via de portal van het UWV WERKbedrijf (onder aan de pagina klikt u op de link 
‘Aanvragen werkvergunning UWV’). In stap 2 kiest u voor ‘Werkstudent’. U heeft daarvoor de volgende bewijsstukken 
nodig: 

•	 aanvraagformulier, getekend en gedagtekend;
•	 kopie paspoort (bladzijden personalia);
•	 kopie uittreksel Handelsregister KvK; 
•	 in geval van een gemachtigde: een machtiging van de werkgever;
•	 kopie verblijfsvergunning voor studie (dient geldig te zijn gedurende de gehele periode van tewerkstelling). Een 

sticker in het paspoort is niet voldoende!;
•	 kopie conceptarbeidsovereenkomst, getekend door de werkgever;
•	 onderbouwing met bewijsstukken dat het loon marktconform is (cao-loon en functieschalen dan wel 

beloningsbeleid binnen sector of eigen bedrijf);
•	 verklaring van de onderwijsinstelling waaruit blijkt dat de student tijdens de periode van tewerkstelling 

ingeschreven staat.

Belangrijke wetgeving
•	 Wet arbeid vreemdelingen (Wav) (vooral artikel 2 en 8).
•	 Regeling uitvoering Wav 33. Arbeid van bijkomende aard door studenten.

https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/meerweten/werkvergunning/aanvragen-werkvergunning-bij-uwv
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007149/geldigheidsdatum_08-06-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034945/geldigheidsdatum_08-06-2015%23BijlageI
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