
English text below Dutch text 
 
Mogelijke risico’s bij het voortzetten van je buitenlandverblijf in 2022/2023 

Financiële risico’s 
Zodra je besluit om door te gaan met je buitenlandverblijf, dan mag je na ondertekening van 
je Grant Agreement (niet-annuleerbare) kosten gaan maken. Maak echter enkel kosten 
zolang je uitwisseling door kan gaan en voldoet aan de gestelde voorwaarden.  
  
Voor vertrek: Mocht je uitwisseling vooraf alsnog geannuleerd worden omdat je niet meer 
voldoet aan de voorwaarden, dan kom je mogelijk in aanmerking voor ‘force majeure’. In dat 
geval kom je in aanmerking voor compensatie van de werkelijke kosten die je hebt gemaakt 
in het kader van je buitenlandverblijf gedurende de 3 maanden voor vertrek. Deze 
compensatie kan maximaal je beursbedrag bedragen. Let op: enkel kosten die gemaakt zijn 
terwijl je bestemming code groen/geel had volgens Min BuZa kunnen worden 
gecompenseerd. Kosten die je maakt terwijl je bestemming code oranje heeft, kunnen niet 
gecompenseerd worden. Denk je hiervoor in aanmerking te komen, neem dan zelf contact 
op met erasmus@ru.nl (Erasmus+ beurs) of studentexchange@ru.nl (Individuele 
Reissubsidie of Holland Scholarship). 
 
Tijdens je uitwisseling: Als je afreist en de situatie verslechtert, kunnen we ons voorstellen 
dat je jouw verblijf wilt afbreken. Het kan echter wel zijn dat je studievertraging oploopt als 
je uitwisseling niet online voortgezet kan worden. Voortijdig terugkeren van je 
buitenlandverblijf kan extra kosten met zich meebrengen. Afhankelijk van de reden van 
voortijdig terugkeren, kom je mogelijk in aanmerking voor behoud van je volledige beurs 
middels de ‘force majeure’ regeling. Wanneer je terugkeert, neem contact op met 
erasmus@ru.nl (Erasmus+ beurs) of studentexchange@ru.nl (Individuele Reissubsidie of 
Holland Scholarship) zodat samen gekeken kan worden welke beursregeling op jouw situatie 
van toepassing is.   

Advies: Als je nog sterk twijfelt over je uitwisseling raden we je ook aan om nog géén (niet-
annuleerbare) kosten te maken voor je een definitieve beslissing neemt. Neem in ieder 
geval de verschillende scenario’s m.b.t. financiële compensatie en kleurcodes in onze FAQ 
goed door voor je een beslissing neemt. Hierin staat uitgelegd wat de gevolgen of 
mogelijkheden zijn vanuit je aangevraagde beurs bij het annuleren van je buitenlandverblijf 
vóór vertrek of bij het voortijdig afbreken van je studieverblijf als je al in het buitenland 
bent. 

Oplopen van studievertraging 
Voor vertrek: Als je buitenlandverblijf alsnog wordt geannuleerd, kan het moeilijk zijn om je 
nog in te schrijven voor vakken bij de Radboud Universiteit. De deadlines voor inschrijving 
van vakken verschillen per faculteit. Mis je de deadlines, dan kan je mogelijk geen onderwijs 
volgen in het tweede semester. 
 
Tijdens je uitwisseling: Als je afreist en de situatie verslechtert dan kunnen we ons 
voorstellen dat je jouw verblijf wilt afbreken. Mocht het niet mogelijk zijn om het onderwijs 
bij je gastinstelling virtueel voort te zetten, dan kan je ook studievertraging oplopen, omdat 
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vakken aan de Radboud Universiteit dan ook al in volle gang zijn en je je daar niet meer 
halverwege voor kan inschrijven.  
 
Advies: Maak in overleg met je studieadviseur een goed back-up plan voor je academische 
voortgang aan de Radboud Universiteit, zodat je voorafgaand aan je uitwisseling zo goed 
mogelijk voorbereid bent op elk mogelijk scenario. Vraag bijvoorbeeld bij je gastinstelling na 
of er mogelijkheden zijn tot het overstappen op virtueel onderwijs in het geval je je 
uitwisseling moet stopzetten. 
  
Toenemen van restrictieve corona-maatregelen, zelf corona oplopen in het buitenland, 
vaccinaties 
Voor vertrek: Het kan het zijn dat de situatie in jouw gastland verslechtert en er extra 
inreisbeperkingen worden ingesteld, waardoor bijvoorbeeld inreizen niet meer mogelijk is of 
je gastinstelling besluit de (fysieke) uitwisseling alsnog te annuleren.  
 
Tijdens je uitwisseling: Het is mogelijk dat de maatregelen tijdens je verblijf worden 
aangepast. Als de maatregelen in jouw gastland strenger worden, dan kan het zijn dat de 
grenzen sluiten en je het land niet meer mag verlaten. Mogelijk moet je veel tijd geïsoleerd 
doorbrengen. Bedenk daarnaast goed dat je als je zelf corona oploopt je wellicht ook niet 
meer mag reizen en alles ter plekke zelf moet regelen. Het kan beangstigend en eenzaam 
zijn als je in een vreemd land ziek wordt en geen steun kunt krijgen van vrienden en familie.  
  
Het kan daarnaast voorkomen dat de regels om een buitenlandse campus te betreden 
anders zijn dan in Nederland, bijvoorbeeld dat je gevaccineerd moet zijn of een recente 
negatieve testuitslag bij je moet hebben hiertoe. Wees hier ook goed op voorbereid. 
 
Advies: Lees je goed in over de geldende maatregelen in het gastland. Meld je aan voor de 
reisapp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor belangrijke meldingen over jouw 
veiligheid in het gastland. Het kan zijn dat er meer mogelijkheden zijn om af te reizen als je 
gevaccineerd bent. Bekijk deze informatie van het betreffende land ook goed via de reisapp. 
Maak een back-up plan voor het geval je eventueel langer in het gastland moet blijven 
doordat de grenzen sluiten, of wat je kan doen als het reisverkeer wordt stilgelegd. Zorg dat 
je zo goed mogelijk voorbereid bent op een situatie waarin je het coronavirus oploopt in het 
gastland. Zoek van tevoren op wat je moet doen als je ziek wordt; met welke instanties je 
contact moet opnemen; of, en zo ja, waar je getest kunt worden en/of een eventuele 
(booster)vaccinatie kan krijgen indien nodig.  
  
Mogelijke problemen met dekking van verzekeringen 
Voor vertrek: Om goed voorbereid op uitwisseling te gaan en te voldoen aan de 
beursvoorwaarden, heb je minimaal de volgende verzekeringen nodig: zorgverzekering, 
(aanvullende) reisverzekering, annuleringsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering 
en  ongevallenverzekering. Een aantal verzekeringsmaatschappijen geeft geen tot weinig 
dekking van kosten die gemaakt worden tijdens de corona-maatregelen. Dit betekent dat je 
al snel voor onvoorziene kosten kunt komen te staan die je zelf moet betalen. Zo kan het 
voorkomen dat je reisverzekering of annuleringsverzekering de kosten van vliegtickets en/of 
accommodatie niet dekken als je uitwisseling voor vertrek geannuleerd moet worden 
wegens corona. Radboud Universiteit heeft geen verzekeringen voor je buitenlandverblijf. 
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Alleen in het geval dat jouw eigen aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt dan kan 
je wellicht aanspraak maken op de secundaire dekking van de Radboud Universiteit mocht er 
tijdens je studie/stage een dergelijke situatie voordoen.  
  
Tijdens je uitwisseling: Repatriëring i.v.m. corona wordt op dit moment niet meer geregeld 
door de Nederlandse overheid. Mocht repatriëring nodig zijn dan wordt het vrijwel nooit 
meer gedekt door verzekeringen. Dit betekent dat je mogelijk opnieuw kosten moet maken 
voor een ticket naar huis. Let op: medische repatriëring is niet hetzelfde als repatriëring.  
 
Advies: Kijk heel goed naar de voorwaarden/polis om te zien wat wel en niet gedekt kan 
worden bij een annulering, zowel voorafgaand aan als tijdens je buitenlandverblijf. Indien 
wenselijk kun je via de Aon Student Insurance QuickScan snel zien of je voldoende gedekt 
voor je buitenlandverblijf en kun je jezelf ook direct extra verzekeren via Aon. Echter staat 
het je geheel vrij zelf voor een andere verzekeraar te kiezen. Blijf in alle gevallen, ook bij 
Aon, goed kijken naar de voorwaarden.  
 
Mogelijke problemen met huisvesting 
Voor vertrek: Als je uitwisseling kort van tevoren wordt geannuleerd, kun je mogelijk niet 
meer onder je huurcontract uit, waardoor je mogelijk alsnog de huur in het gastland moet 
doorbetalen.  
  
Tijdens je uitwisseling: Indien je tijdens je uitwisseling toch terug moet keren naar Nederland 
ervaar je mogelijk problemen met huisvesting (bijvoorbeeld als je je kamer hebt 
onderverhuurd). Het is ook mogelijk dat je je getekende huurcontract niet meer kan 
opzeggen, waardoor je jouw huisvesting in het buitenland moet doorbetalen. Ook na de 
start van je verblijf loop je op deze manier dus nog financieel risico. 
 
Wanneer je een Erasmus+ beurs hebt aangevraagd, maar deze de huurkosten die je in het 
buitenland moet doorbetalen niet volledig dekt, kun je extra compensatie aanvragen, mits je 
het huurcontract hebt getekend bij kleurcode geel/groen. In dit geval wordt de 
aangevraagde beurs afgetrokken van de totale huurkosten en krijg je het verschil alsnog 
gecompenseerd. Additionele kosten die niet gedekt worden door je beurs en (indien van 
toepassing) de huurcompensatie, kunnen niet vergoed worden. Neem contact op met 
erasmus@ru.nl als je in aanmerking wil komen voor additionele huurcompensatie bij 
vervroegde terugkomst naar Nederland.   
  
Advies: Onze ervaring is dat in deze tijden het vinden van huisvesting in het buitenland nog 
lastiger kan zijn. Begin hier op tijd mee! Let goed op de voorwaarden van de huurcontracten 
die je afsluit. Kun je in het buitenland de huur (binnen een bepaald termijn) zonder 
financiële gevolgen opzeggen? Denk goed na over de mogelijk financiële implicaties bij 
dubbele huurlasten.  
 
Mogelijke problemen met visa-aanvragen 
Voor vertrek: Het kan voorkomen dat er beperkte mogelijkheden voor het aanvragen van 
een visum voor jouw bestemmingsland zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat je niet op tijd 
een visum kan krijgen om af te reizen. 
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Advies: Begin op tijd met het plannen van je visumaanvraag. Bezoek de website van de 
betreffende ambassade of consulaat regelmatig voor updates en nieuwe timeslots om een 
aanvraag in te dienen. Deze kunnen namelijk terloops aangevuld worden door de 
ambassade. Bekijk ook de voorwaarden en mogelijkheden om in België of Duitsland een 
aanvraag in te kunnen dienen. 
  



English version 

Possible risks in continuing your stay abroad in academic year 2022/2023 

Financial risks 

As soon as you decide to continue your stay abroad, you may start incurring (non-
cancellable) costs after signing your Grant Agreement. However, you should only incur costs 
as long as your stay abroad can go ahead and meets the aforementioned conditions.  

Before departure: If your stay abroad is cancelled beforehand due to no longer meeting the 
requirements, you might be eligible for ‘force majeure’. In case of ‘force majeure’, you are 
eligible for compensation of the actual costs you incurred in the framework of your stay 
abroad during the three months prior to departure. This compensation can amount to a 
maximum of your grant amount. Please note: only costs made while your destination was 
code green/yellow according to MinBuZa are eligible for compensation. Costs incurred while 
your destination is code orange cannot be compensated. If you think you are eligible for this, 
please contact erasmus@ru.nl  (Erasmus+ grant) or studentexchange@ru.nl (Individual 
Travel Subsidy or Holland Scholarship) yourself. 

During your exchange: If you travel abroad and the situation deteriorates, we can imagine 
that you might want to terminate your stay. However, you may suffer a delay in your studies 
if your stay abroad cannot be continued online (e.g. a virtual exchange). Returning early 
from your stay abroad may involve extra costs. Depending on the reason of your premature 
termination, you might be eligible for ‘force majeure’ which allows you to keep your grant in 
full. When you return, contact erasmus@ru.nl (Erasmus+ grant) or studentexchange@ru.nl 
(Individual Travel Grant or Holland Scholarship) so that together we can look at which 
scenario concerning your grant applies to your situation.   

Advice: If you still have strong doubts about your stay abroad, we also advise you not to 
incur any (non-cancellable) costs until you have made a final decision. In any case, carefully 
read the different scenarions outlined on our 'FAQ' webpage regarding financial 
compensation and the different colour codes before making a decision. This webpage 
outlines the consequences and possibilities of your applied grant in case of cancellation of 
your stay abroad before departure, or in case of premature termination of your stay abroad 
while already abroad. 

Please note: If you have travelled to a destination with code green, yellow, or orange 
because of covid-19, and the travel advice changes to code orange for a different reason 
than covid-19 or code red, we will strongly advise you to return to the Netherlands/your 
home country. In that case, you are also eligible for 'force majeure' and you can keep your 
entire applied-for grant. 

Study delay 
Before departure: If your study exchange is cancelled, it might be difficult to still enroll for 
courses at Radboud University. The deadlines for registering for courses differ per faculty. If 
you miss the deadlines, you might not be able to follow courses in the second semester. 
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During your exchange: If you travel and the situation deteriorates, we can imagine that you 
will want to terminate your stay. If it is not possible to continue your education at your host 
institution virtually, your studies may be delayed because courses at Radboud University are 
already in progress and you cannot enroll for them halfway through.  
  
Advice: Make, in consultation with your study advisor, a good back-up plan for your 
academic progress at Radboud University, so that prior to your exchange you are as well 
prepared as possible for every possible scenario. For example, ask your host institution if 
there are any possibilities to switch to virtual education in case you have to discontinue your 
exchange. 
  
Increase in restrictive corona measures, contracting corona yourself abroad, vaccinations 
Before departure: The situation in your host country may deteriorate and that there will be 
extra entry requirements in your host country. It could be possible that due to these entry 
requirements, it is no longer possible for you to travel to your host country, and your host 
institution may make the decision to cancel your (physical) exchange. 
  
During your exchange: It is possible that the measures will be adjusted during your stay. If 
the measures in your host country become stricter, the borders may be closed and you may 
not be allowed to leave the country. You may have to spend time in isolation. You should 
also be aware that if you contract corona yourself, you will no longer be allowed to travel 
and will have to make your own arrangements. It can be frightening and lonely if you fall ill 
in a foreign country and cannot get support from friends and family.  
  
In addition, the rules for entering a foreign campus may be different to those in the 
Netherlands, for example, you may have to be vaccinated or have a recent negative test 
result with you. Be prepared for this. 
  
Advice: Find out what measures apply in the host country. If you can read Dutch, please sign 
up for the Ministry of Foreign Affairs' travel app for important notifications about your safety 
in the host country. There may be more opportunities to travel if you have been vaccinated. 
Check this information from the country concerned via the travel app. Make a back-up plan 
in case you need to stay longer in the host country because the borders are closed or in case 
of a travel disruption. Be as prepared as possible in case you catch the coronavirus in the 
host country. Find out in advance what you should do if you become ill; which authorities 
you should contact; whether you can be tested and/or vaccinated, and if so, where.  
  
Possible issues with insurance coverage 
Before departure: to be well prepared for the exchange and to meet the exchange 
conditions, you need at least the following insurances: health insurance, (additional) travel 
insurance, cancellation insurance, liability insurance and accident insurance. A number of 
insurance companies provide little or no cover for costs incurred during the corona. This 
means that you can quickly run into unforeseen costs that you will have to pay yourself. For 
example, many travel and cancellation insurance companies will not cover the cost of airline 
tickets and/or accommodation if your exchange has to be cancelled due to corona. 
  

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken


During your exchange: Repatriation in connection with corona is no longer regulated by the 
Dutch government. If repatriation is necessary, it is almost never covered by insurance. This 
means that you might have to pay for a ticket home again. Please note: medical repatriation 
is not the same as repatriation.  
  
Advice: Look very carefully at the conditions/policy to see what can and cannot be covered in 
case of cancellation, both prior to and during your stay abroad. If desired, you can use the 
Aon Student Insurance QuickScan to quickly see whether you are adequately covered for 
your stay abroad. You can also directly take out additional insurance via Aon. However, you 
are free to choose another insurer. In all cases, also with Aon, keep a close eye on the 
conditions.  
  
Possible housing issues 
Before departure: If your exchange is cancelled shortly before it is due to take place, you 
may not be able to get out of your rental agreement abroad and may have to continue 
paying rent in the host country.  
  
During your exchange: If you have to return to the Netherlands during your exchange, you 
may experience problems with accommodation (for example, if you have sublet your room). 
It is also possible that you will be unable to terminate your signed rental contract, as a result 
of which you will have to continue paying for your accommodation abroad. So even after 
your stay has started, you may still be in some financial risk. 
  
If you have applied for an Erasmus+ grant, but this does not fully cover the rental costs you 
will have to continue paying abroad, you can apply for extra compensation, provided you 
have signed the rental contract under colour code yellow/green. In this case, the requested 
grant will be deducted from the total rental costs and you may be compensated for the 
difference. Additional costs not covered by your grant and (if applicable) the rent 
compensation cannot be refunded. Please contact erasmus@ru.nl if you would like to be 
considered for additional rent compensation upon your early return to the Netherlands.   
  
Advice: In our experience, finding accommodation abroad can be even more difficult in 
these times. Start in time! Pay close attention to the conditions of the rental agreements you 
sign. Can you terminate the agreement abroad (within a certain period) without financial 
consequences? Think carefully about the possible financial implications of double rent. 
  
Possible problems with visa applications 
Before departure: It may happen that there are limited possibilities to apply for a visa for 
your destination country. As a result, you may not be able to get a visa in time to travel. 
  
Advice: Start planning your visa application in time. Visit the website of the relevant embassy 
or consulate regularly for updates and available time slots to apply. These may be added to 
by the embassy in passing. Also check the conditions and possibilities to apply in Belgium or 
Germany. 
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