
Visum moet je
online kunnen
aanvragen
Het Amsterdam Institute for Global Health
and Development, onderdeel van de Universi-
teit van Amsterdam (UvA), werkt nauw samen
met Afrikaanse universiteiten. Deze samen-
werking loopt gevaar nu Nederland zijn aan-
tal ambassades in Afrika drastisch heeft terug-
g e b r a ch t .

Talentvolle Afrikaanse academici die aan de
UvA promoveren, voeren hun onderzoek vaak
grotendeels uit in eigen land, met begeleiding
op afstand. Voor elk bezoek aan Nederland –
een promovendus komt in vier jaar tijd onge-
veer vijf keer hiernaartoe – moet de weten-
schapper persoonlijk een visum aanvragen bij
de ambassade en ook persoonlijk ophalen.
Voor een Nigeriaanse student uit Kwara zijn
de kosten te overzien. Hij betaalt tien vluch-
ten naar Lagos, van in totaal 2.500 euro, aan-
gezien de ambassade in Lagos open blijft.

Een Malawiaanse promovendus moet daar-
entegen opeens naar Zuid-Afrika, een reis van
1.500 kilometer, omdat de ambassade in Zam-
bia is gesloten. Hij moet daar vervolgens een
week wachten om het visum persoonlijk op te
halen. Over de gehele promotie kost dit vijf
weken wachten en ruim tienduizend euro ex-
tra. Ook de Malawiaanse hoogleraar, die als
co-promotor bij de promotie van zijn eigen
pupil aanwezig wil zijn, moet een week wach-
ten in Zuid-Afrika. Dit is gênant.

We bepleiten een aanpassing van de regels.
Sta toe dat een visum via internet kan worden
aangevraagd, opdat alleen het ophalen per-
soonlijk hoeft te gebeuren. En regel dat m u lti-
ple en try-visa voor Nederland niet alleen in the-
orie, maar ook in de praktijk worden uitgege-
ven.
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