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Oplopende voorraad aanvragen nareizende gezinsleden 

Actieve berichtgeving bij nader onderzoek 

Boete wegens niet (tijdig) melden van wijziging administratieadres 

IKB-budget telt niet mee voor normbedrag kennismigranten 

Ketenservice gesloten op aantal dagen in de ochtend 

Beslistermijnen rond feestdagen 
Rond de feestdagen wordt de streeftermijn van twee weken bij aanvragen door erkend 
referenten meestal met 1 of 2 weken overschreden. Het gaat om de laatste 2 weken van 
2022 en de eerste week van 2023. Dit komt omdat de IND dan een kleinere bezetting heeft. 

Nieuwe normbedragen kennismigrant 
De nieuwe salarisnormen voor kennismigranten zijn op 30 november 2022 gepubliceerd in 
de Staatscourant. Dit zijn de normbedragen voor 2023: 

 Kennismigrant boven de 30 jaar: € 5.008 

 Kennismigrant onder de 30 jaar: € 3.672,00 

 Zoekjaar hoogopgeleiden: € 2.631 

 Europese blauwe kaart: € 5.867 

Bovenstaande normbedragen zijn per 1 januari 2023 terug te vinden op onze website. Kijk 

op Inkomenseisen normbedragen. Of lees alvast het openbaar informatiebericht 2022/110 
Normbedragen per 1 januari 2023. 

Oplopende voorraad aanvragen nareizende gezinsleden 
De IND heeft een hoge voorraad aan aanvragen van gezinsleden die niet met de 

kennismigrant meereizen, maar pas later naar Nederland komen. Hierdoor kan het langer 
duren voordat u bericht van ons krijgt. Om deze zaken sneller te kunnen verwerken vragen 
wij u het volgende te doen: 

 Dien de aanvraag compleet in. Voeg alle gevraagde bijlagen en documenten toe 

(bijv. geboorte- of huwelijksakte). 

 Zorg ervoor dat aktes gelegaliseerd zijn bij indiening van de aanvraag. Legaliseren is 
een officieel document geschikt maken voor gebruik in een ander land. Voor de 

legalisatieprocedure per land kijkt u op de website van Nederland Wereldwijd. 

https://ind.nl/nl/inkomenseisen-normbedragen
https://puc.overheid.nl/doc/PUC_1296670_1
https://puc.overheid.nl/doc/PUC_1296670_1
https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren
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Actieve berichtgeving bij nader onderzoek 
Hebt u een aanvraag ingediend en is nader onderzoek nodig? U ontvangt voortaan hierover 
een e-mail van de IND. Dit kan ook betekenen dat u aanvullende stukken moet aanleveren. 
Als u een dergelijke e-mail ontvangt geldt automatisch de wettelijk beslistermijn van drie 
maanden. De streeftermijn van twee weken is dan niet meer van toepassing. U hoeft 
hiervoor geen contact op te nemen met de Ketenservice. 

Dit is de e-mail die de IND verstuurt als nader onderzoek nodig is: 

Geachte heer/mevrouw,   

Op […] hebt u voor […] een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (TEV-
procedure) / verblijfsvergunning ingediend.  
Voor een zorgvuldige beoordeling van uw aanvraag is meer tijd nodig. Wij streven ernaar uw 
aanvraag af te handelen binnen de wettelijke termijn van 3 maanden.  

Houd u er rekening mee dat er om aanvullende informatie van u gevraagd kan worden. 

Indien dit het geval is wordt u hierover door ons geïnformeerd. Wij vragen u vriendelijk om 
uw begrip en geduld. 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vragen om uw begrip en 
geduld.  

Boete wegens niet (tijdig) melden van wijziging 

administratieadres 
De erkende referent heeft een informatie-, administratie- en zorgplicht. Onder de 
administratieplicht valt onder andere het tijdig doorgeven van een wijziging van het 
administratieadres. Dit is het adres waar de administratie wordt gevoerd. En het adres 
waarop u de stukken bewaart over de vreemdeling(en) waarvoor u referent bent of was.  

Wijziging administratieadres  
Wijzigt het administratieadres? U moet dit binnen twee weken na wijziging doorgeven aan de 
IND met het meldingsformulier. Het enkel wijzigen van het adres bij de Kamer van 

Koophandel is dus niet voldoende. 

Het afgelopen jaar heeft de IND vele waarschuwingen gegeven aan erkende referenten die 
de wijziging van het administratieadres niet (tijdig) hadden doorgegeven. Ook zijn meerdere 

boetes opgelegd aan erkend referenten die voor de tweede maal hadden verzuimd om de 
adreswijziging (tijdig) door te geven, ondanks dat zij voor een eerdere overtreding al een 
waarschuwing hadden ontvangen. 

Hoogte van de boete  
De boete is € 1.500 per overtreding. Wordt na oplegging van de boete opnieuw een wijziging 

niet (tijdig) gemeld? Dan kan de boete verhoogd worden. U voorkomt dus eenvoudig een 
boete door een wijziging tijdig te melden. Lees meer over de informatieplicht. 

IKB-budget telt niet mee voor normbedrag kennismigranten 
Het IKB-budget (zoals dat voor de sector in een CAO is vastgelegd) telt niet mee voor het 
normbedrag voor kennismigranten. Dit heeft de IND afgestemd met het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat hierbij om de voormalige vakantietoeslag, 
dertiende maand/eindejaarsuitkering en een deel van het salaris. 

Dertiende maand  
Het beleid stelt dat de dertiende maand enkel meetelt als deze maandelijks giraal wordt 
overgemaakt en contractueel is vastgelegd. De medewerker kan echter niet contractueel 

https://ind.nl/nl/plichten-referent-en-erkende-referent
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worden verplicht de dertiende maand maandelijks te laten uitkeren. En een contract mag 
niet (ten nadele) afwijken van de CAO. 

Samenstelling IKB  
De samenstelling van het IKB-budget kan verschillen per CAO. Bijvoorbeeld: bij VNG bestaat 
IKB, naast vakantiegeld en eindejaarsuitkering, uit de levensloopbijdrage (1,5%) en 14,40 
bovenwettelijke verlofuren (0,8%). Maar het staat vast dat het merendeel bestaat uit 
vakantie-uitkering en dertiende maand. En omdat die toch al buiten de norm vallen telt het 
volledige IKB-budget niet mee. 

Ketenservice gesloten op aantal dagen in de ochtend 
De Ketenservice is dit jaar op een aantal dagen gesloten tussen 9:00 en 13:00 uur. De 
komende periode gaat het om de volgende dag: 

 Donderdag 22 december 

De wachttijden in de middag kunnen op deze dag langer zijn dan normaal. Bel daarom liefst 
de volgende dag of later in de week. Dank voor uw medewerking.  
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Decision periods round the holidays (EN) 

New required amounts for highly skilled migrants (EN) 

Rising number of applications for family reunification (EN) 

Active notification in case of more detailed investigation (EN) 

Fine for not notifying a change of address where records are kept (in time) (EN) 

Individual Choice Budget (IKB) no longer counts for the required amount for highly skilled 

migrants (EN) 

Cooperating Service closed on some days in the morning (EN) 

 

Decision periods round the holidays (EN) 
Round the holidays the target period of two weeks for applications by recognised sponsors is 
usually exceeded by 1 or 2 weeks. This concerns the last 2 weeks of 2022 and the first week 

of 2023. This occurs because then the IND has fewer staff members. 

New required amounts for highly skilled migrants (EN) 
The new salary requirements for highly skilled migrants were published on 30 November 
2022 in the Government Gazette (Staatscourant). These are the required amounts for 2023: 

 Highly skilled migrant above the age of 30: € 5.008 

 Highly skilled migrant under the age of 30: € 3.672,00 

 Job-seeking year for highly educated persons: € 2.631 

 European Blue Card: € 5.867 

From 1 January 2023 the required amounts can be found on our website. See Required 
amounts income requirements. Or read the public information notice 2022/110 
Normbedragen geldend vanaf 1 januari 2023 (in Dutch only). 

Rising number of applications for family reunification (EN) 
The IND has received a large number of applications from family members of highly skilled 
migrants who travel to the Netherlands for family reunification. Because of this, it can take a 
longer time before you receive notification from us. In order to process these cases more 

quickly, we ask you to do the following: 

 Submit a complete application. Add all requested enclosures (e.g. birth or marriage 
certificate). 

 See to it that the documents have been legalised when you submit the application. 
Legalisation is making an official document suitable for use in another country. For 
the legalisation per country you can consult the website of Netherlands Worldwide. 

https://ind.nl/nl/inkomenseisen-normbedragen
https://ind.nl/nl/inkomenseisen-normbedragen
https://puc.overheid.nl/doc/PUC_1296670_1
https://puc.overheid.nl/doc/PUC_1296670_1
https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren
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Active notification in case of more detailed investigation (EN) 
Have you submitted an application and is more detailed investigation necessary? From now 
on, you will receive an e-mail about this from the IND. This can also mean that you must 
deliver additional documents. If you receive such an e-mail, the statutory decision period of 
three months will apply automatically. Then the target period of two weeks will no longer 
apply. You do not need to contact the Cooperating Service for this. 

 
This is the e-mail (in Dutch only) that the IND sends if more detailed investigation is needed: 

Geachte heer/mevrouw,   

Op […] hebt u voor […] een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (TEV-
procedure) / verblijfsvergunning ingediend.  
Voor een zorgvuldige beoordeling van uw aanvraag is meer tijd nodig. Wij streven ernaar uw 
aanvraag af te handelen binnen de wettelijke termijn van 3 maanden.  

Houd u er rekening mee dat er om aanvullende informatie van u gevraagd kan worden. 
Indien dit het geval is wordt u hierover door ons geïnformeerd. Wij vragen u vriendelijk om 

uw begrip en geduld. 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vragen om uw begrip en 
geduld.  

Fine for not notifying a change of address where records are 
kept (in time) (EN) 
Recognised sponsors have an obligation to provide information, to keep records and to 
observe due care. The obligation to keep records includes, for example timely reporting of a 
change of the address where records are kept. This is where the records are kept. And the 

address at which you save the documents about one or more foreign nationals for whom you 
are or were the sponsor.  

Change of address where records are kept  
Will the address at which records are kept be changed? You must use the notification form to 
notify the IND within two weeks of the change. So merely changing the address at the 
Chamber of Commerce will not suffice.  

Last year, the IND gave many warnings to recognised sponsors who had not notified it in 
time of the change of the address where records are kept. Several penalties were also 
imposed on recognised sponsors who had failed for the second time to notify the IND of the 
address change in time, in spite of having received a warning for an earlier violation 

Level of the fine  
The fine is €1,500 per violation. Has a change not been notified in time after a fine was 
imposed? Then the fine can be raised. 

So you can simply avoid a fine by notifying a change in time. Read more about the obligation 
to provide information. 
  

Individual Choice Budget (IKB) no longer counts for the 
required amount for highly skilled migrants (EN) 
The IKB budget (as laid down for the sector in a Collective Bargaining Agreement (CAO)) no 
longer counts for the required amount for highly skilled migrants. The IND has coordinated 

this with the Ministry of Social Affairs and Employment. This concerns the former holiday 
allowance, thirteenth month/ year-end bonus and part of the salary. 

https://ind.nl/nl/plichten-referent-en-erkende-referent
https://ind.nl/nl/plichten-referent-en-erkende-referent
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Thirteenth month 
The policy states that the thirteenth month only counts if it is transferred by giro on a 
monthly basis and has been contractually laid down. The employee cannot however be 

contractually obliged to have the thirteenth month paid monthly. A contract may not 
(adversely) differ from the CAO. 

Composition of the IKB 
The composition of the IKB budget can vary per CAO. For example: at the Association of 
Netherlands Municipalities (VNG), besides holiday allowance and year-end bonus, the IKB 
consists of the contribution under the life-course scheme (1.5%) and 14.40 leave hours over 

and above the statutory minimum (0.8%). But it has been established that the majority 
consists of holiday allowance and thirteenth month. And because this already falls outside 
the requirement anyway, the entire IKB budget does not count. 

Cooperating Service closed on some days in the morning (EN) 
This year, the Cooperating Service (Ketenservice) will be closed on certain days from 9.00 to 
13.00. In the upcoming period it will be closed in the morning on: 

 Thursday 22 December 

On that day, the waiting times in the afternoon may be longer than usual. Therefore, please 
call us the next day or later in the week. Many thanks for your understanding. 

 

 


