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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het voorstel strekt tot wijziging van Richtlijn 2005/71/EG betreffende een specifieke 

procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op 

wetenschappelijk onderzoek1 en Richtlijn 2004/114/EG betreffende de voorwaarden voor de 

toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, 

onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk2. Met het voorstel worden niet alleen de twee 

richtlijnen in een algemene tekst gecodificeerd, maar wordt tevens het toepassingsgebied 

uitgebreid met nieuwe categorieën personen die onder de richtlijn vallen, en worden bepaalde 

rechten die de betreffende onderdanen van derde landen genieten verruimd. 

 

Volgens de Commissie is het belangrijkste doel van het voorstel de EU een aantrekkelijker 

bestemming te maken voor getalenteerde immigranten voor derde landen. Daarom vervangt 

de richtlijn in de eerste plaats diverse nationale regelingen inzake toelating en aanvraag van 

verblijfsvergunningen, zoals vereenvoudiging van de procedures voor mogelijke aanvragers 

en voor de betrokken organisaties, en wordt onderstreept dat een gemeenschappelijk 

instrument voor de hele EU nodig is om mobiliteit binnen de EU voor de personen in kwestie 

te stimuleren. Het toepassingsgebied van de herschikkingsrichtlijn wordt uitgebreid met twee 

extra categorieën personen – bezoldigde stagiairs en au pairs – waarmee het bieden van 

"bescherming tegen uitbuiting" wordt beoogd, zoals in de tekst van het voorstel staat. 

 

Een van de belangrijkste onderdelen van het voorstel is dat het potentieel van studenten en 

onderzoekers beter wordt benut doordat het hun gemakkelijker wordt gemaakt om in de EU te 

werken na voltooiing van hun studie of onderzoek. Wanneer het voorstel in zijn 

oorspronkelijke vorm wordt aangenomen, krijgen studenten meer recht op het verrichten van 

deeltijdwerk, waarbij het toegestane aantal uren per week wordt verhoogd van 10 naar 20, zijn 

familieleden van onderzoekers gerechtigd werk te zoeken en wordt studenten en onderzoekers 

die hun studie hebben voltooid de mogelijkheid geboden om 12 maanden in de lidstaat te 

blijven en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verkennen. Tevens voorziet een bepaling 

in het bevorderen van de mobiliteit binnen de EU voor studenten en onderzoekers, met name 

voor deelnemers aan de programma's Erasmus Mundus of Marie Curie. 

 

Een ander belangrijk nieuw aspect van het voorstel is dat enkele van de belangrijkste 

bepalingen over voorwaarden voor toegang en verblijf bindend worden waar deze op grond 

van huidig EU-recht nog niet bindend zijn. Volgens het voorstel moeten aanvragers die aan 

alle voor de toegang tot een lidstaat gestelde voorwaarden voldoen, een visum voor verblijf 

van langere duur of een verblijfsvergunning krijgen. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt 

                                                 
1 Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating 

van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek, PB L 289 van 3.11.2005, blz. 15. 
2 Richtlijn 2004/114/EG van de Raad van 13 december 2004 betreffende de voorwaarden voor de toelating van 

onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of 

vrijwilligerswerk (PB L 375 van 23.12.2004, blz. 12). 
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en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) De nationale autoriteiten dienen 

onderdanen van derde landen die op grond 

van deze richtlijnen een aanvraag indienen 

tot toelating tot de lidstaten in kennis te 

stellen van hun beslissing inzake de 

aanvraag. Zij dienen dat zo snel mogelijk 

schriftelijk te doen, binnen dertig dagen na 

de datum van aanvraag in geval van 

onderzoekers en studenten die onder 

Unieprogramma’s met 

mobiliteitsmaatregelen vallen en binnen 

zestig dagen na de datum van aanvraag 

voor de overige aanvragers. 

(30) De nationale autoriteiten dienen 

onderdanen van derde landen die op grond 

van deze richtlijnen een aanvraag indienen 

tot toelating tot de lidstaten in kennis te 

stellen van hun beslissing inzake de 

aanvraag. Zij dienen dat zo snel mogelijk 

schriftelijk te doen, binnen dertig dagen na 

de datum van aanvraag in geval van 

onderzoekers en studenten die onder 

Unieprogramma’s met 

mobiliteitsmaatregelen vallen en binnen 

zestig dagen na de datum van aanvraag 

voor de overige aanvragers. De lidstaten 

dienen te voorzien in mogelijkheden tot 

het instellen van beroep bij een bevoegde 

nationale rechter wanneer toelating 

impliciet geweigerd wordt doordat de 

nationale autoriteiten een aanvraag niet 

binnen de bovengenoemde termijn in 

behandeling nemen.  

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) die volgens het recht van de lidstaat in 

kwestie gekwalificeerd zijn als 

zelfstandigen. 

e) die volgens het recht van de lidstaat in 

kwestie gekwalificeerd zijn als 

beoefenaars van vrije beroepen of 

zelfstandigen. 
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