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Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Pouw-
Verweij en Eerdmans (JA21) over het bericht dat 
honderden verdwijnstudenten uit het buitenland misbruik 
maken van studentenvisa 
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Aanleiding 
Op 6 september jl. hebben de leden van de fractie JA21 vragen gesteld aan de 
minister van OCW en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het 
bericht dat honderden verdwijnstudenten uit het buitenland misbruik maken van 
studentenvisa.  
De uiterste datum voor de beantwoording is 27 september 2022. 

Geadviseerd besluit 
Indien akkoord met de beantwoording graag paraferen.  

Kernpunten 
• Afgelopen maanden besteedt de media steeds meer aandacht aan de 

problematiek rondom verdwijnstudenten (voor overzicht zie onder). Op 1 
september jl. verscheen er een publicatie in NRC over misbruik van 
studievisa. Hiervoor zijn OCW, IND en de Vereniging Hogescholen 
bevraagd (zie bijlage).  

• Vanuit OCW is destijds een beknopte reactie gegeven, en meer ihb dat 
OCW niet over aantallen ‘verdwijnstudenten’ beschikt, of gegevens over 
de landen waar ze vandaan komen. Wel is benadrukt dat OCW de signalen 
serieus neemt en dat deze situatie onwenselijk is. 

• De beantwoording op de vragen van de fractie JA21 is afgestemd met BZ, 
J&V en IND.  

• De beantwoording zal mede namens de staatssecretaris van J&V 
geschieden.    

Toelichting 
• De signalen inzake verdwijnstudenten zijn eerder door de IND afgegeven 

en de Vereniging Hogescholen (VH);  
• De VH werkt op dit moment aan een handelingsrepertoire dat de 

hogescholen handvatten biedt om een extra controle te doen op niet-EER 
aspirant-studenten bij wie het vermoeden bestaat dat deze voor een 
ander doel naar Nederland komen;  

• UNL heeft aangegeven dat dit probleem zich niet bij de universiteiten 
voordoet.  

• De omvang van de problematiek is niet bekend. Begin oktober a.s. is er 
een gesprek gepland (OCW, VH, J&V, IND en de landelijke commissie) 
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voor het maken van nadere afspraken om een beter zich te krijgen op de 
(omvang) van de problematiek, doelgroep en evt. vervolgstappen.  

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
n.v.t. 
 
 
 
 


