Een bestuurlijke boete
van de IND

Waarom legt de IND u een bestuurlijke boete op?
Hoe bepaalt de IND de hoogte ervan?
Wat kunt u doen als u het er niet mee eens bent?
Op deze vragen krijgt u antwoord in deze publicatie.

Wanneer en waarom een bestuurlijke boete
Alle referenten hebben op grond van de wet verplichtingen.
Dit zijn een informatie- en administratieplicht en in veel gevallen
ook een zorgplicht. Vreemdelingen hebben ook een informatieplicht. Dit betekent dat een vreemdeling verplicht is om informatie
over zijn verblijf in Nederland aan de IND door te geven.
De vreemdeling moet het bijvoorbeeld melden bij de IND als zijn
referent zich niet aan de regels houdt. Als een vreemdeling geen
referent heeft dan moet hij zelf informatie over zijn verblijf
doorgeven. Als een referent of vreemdeling zich niet houdt aan
één of meerdere verplichtingen dan kan de IND een bestuurlijke
boete opleggen.

Voorbeeld
Als een natuurlijk persoon een overtreding heeft begaan die de
IND aanmerkt als een minder ernstige overtreding en er sprake
is van een verminderde mate van verwijtbaarheid, kan de IND
een bestuurlijke boete opleggen die € 375 bedraagt. Dit bedrag
is als volgt berekend.
De maximale bestuurlijke boete van € 1.500 is eerst verminderd
met 50% omdat het een minder ernstige overtreding betreft.
Vervolgens is het boetebedrag dat hierna overblijft, € 750,
verminderd met 50% omdat sprake is van een verminderde
mate van verwijtbaarheid.

Eerst een aankondiging (voornemen), dan een beslissing
Hoogte van de bestuurlijke boete
De IND kan per overtreding een bestuurlijke boete opleggen van
maximaal € 3.000 voor ondernemingen, rechtspersonen en
andere organisaties en € 1.500 voor natuurlijke personen.

Waarschuwing in plaats van een bestuurlijke boete
Als voor de eerste keer een wettelijke verplichting overtreden
wordt, geeft de IND meestal eerst een waarschuwing. Dit gebeurt
niet als de overtreding ernstig is, dan kan de IND besluiten gelijk
een bestuurlijke boete op te leggen. Een waarschuwing is
24 maanden geldig. Als binnen deze termijn opnieuw dezelfde
wettelijke verplichting wordt overtreden, kan de IND een bestuurlijke boete opleggen.

Hogere of lagere bestuurlijke boete
Bij het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boete houdt de
IND rekening met de ernst van de overtreding en de mate waarin
de overtreding verweten kan worden. De IND legt geen bestuurlijke boete op als de overtreding niet verwijtbaar is. Bijvoorbeeld
als een referent wegens heel bijzondere omstandigheden niet in
staat is om zich te houden aan de wettelijke verplichtingen.

Voordat de IND een definitieve beslissing neemt over het
opleggen van een bestuurlijke boete, stuurt de IND eerst een
voornemen. Hierin staat dat de IND het voornemen heeft een
bestuurlijke boete op te leggen, om welke reden en hoe hoog
deze bestuurlijke boete zal zijn. Als u het niet eens bent met de
bestuurlijke boete, kunt u, binnen de termijn die in het
voornemen staat, schriftelijk uw reactie geven.

De beslissing
Na het voornemen en uw eventuele reactie daarop maakt de IND
schriftelijk de definitieve beslissing bekend. Hierin staat de hoogte
van de bestuurlijke boete, de reden waarom deze wordt opgelegd
en hoe en binnen welke termijn die betaald moet worden.
Als u gereageerd hebt op het voornemen, leest u in de beslissing
waarom de hoogte van de bestuurlijke boete wel of niet gewijzigd
is. Tegen de beslissing kunt u bezwaar maken. In de beslissing
staat hoe en binnen welke termijn u dat kunt doen. Als de IND na
de ontvangst van uw reactie vaststelt dat de overtreding u niet te
verwijten is, legt de IND u geen bestuurlijke boete op. De IND
stuurt u in dit geval een brief waarin dit staat.

Hogere bestuurlijke boete
Als de IND constateert dat een referent of vreemdeling binnen
24 maanden nadat hij een bestuurlijke boete heeft gekregen,
dezelfde verplichting opnieuw overtreedt, kan de IND de bestuurlijke boete verhogen met 50%.
Lagere bestuurlijke boete
Als de IND constateert dat de overtreding minder ernstig is of dat
er omstandigheden zijn waardoor de overtreding de referent of
vreemdeling niet geheel verweten kan worden, kan de IND de
bestuurlijke boete verlagen. Als sprake is van een minder
ernstige overtreding verlaagt de IND het boetebedrag tot 50%
van de maximale bestuurlijke boete. Als de overtreding niet
geheel verweten kan worden, kan de IND het boetebedrag,
dat overblijft nadat de ernst van de overtreding is meegewogen,
verlagen met 50%.
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