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Meer boetes opgelegd aan referenten
De IND heeft in 2020 meer boetes opgelegd aan (erkend) referenten. In totaal gaat het om
zo'n 100 boetes. Dit komt doordat het afgelopen jaar bewust extra is ingezet op handhaving.
Informatieplicht
De IND geeft boetes bij overtredingen van de zorgplicht, administratieplicht en
informatieplicht. De opgelegde boetes gaan meestal over de informatieplicht. Bijvoorbeeld als
niet is gemeld dat niet is voldaan aan het looncriterium (voldoende inkomen). Volgens de
zorgplicht is de erkend referent verplicht een kennismigrant op de juiste wijze te informeren
over zijn of haar rechten en plichten. Ook moet een erkend referent een kennismigrant op een
zorgvuldige manier werven en selecteren. Daarnaast worden ook boetes opgelegd aan
particuliere referenten, bijvoorbeeld bij gezinshereniging. Dat kan als niet (meer) aan de
voorwaarden wordt voldaan, bijvoorbeeld als personen niet langer samenwonen of als hun
relatie is verbroken.
De IND bekijkt op basis van zijn bevindingen of een waarschuwing of boete passend is. Zo
wordt per geval beoordeeld of de overtreding opzettelijk was en welke andere
omstandigheden meegewogen moeten worden.
Voorlichting erkend referenten
De rechten en plichten van erkend referenten staan op onze website. Hier staat ook informatie
over de manier waarop boetes worden uitgedeeld en hoe hoog deze zijn. Ook in 2021 blijft de
IND inzetten op handhaving. Bent u erkend referent en hebt u vragen? Of bent u nieuw als
erkend referent en wilt u meer weten over uw rechten en plichten? Meld u dan aan voor een
van onze (online) voorlichtingsbijeenkomsten voor erkend referenten.
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More fines imposed on sponsors
In 2020, the IND imposed more fines on (recognised) sponsors. In total, there were about 100
fines. It has to do with the fact that last year, extra efforts were made to ensure enforcement.
Duty to provide information
The IND imposes fines for not complying with of duty of care, duty of administration and duty
to provide information. The fines imposed usually concern the obligation to provide
information. For example, if it is not reported that the salary criterion (sufficient income) has
not been met. According to the duty of care, the recognised sponsor is obliged to inform a
highly skilled migrant correctly about his or her rights and obligations. A recognised sponsor
must also carefully recruit and select a highly skilled migrant. In addition, fines are imposed on
private sponsors, for example in the case of family reunification. This can happen if the
conditions are no longer met, for example if people no longer live together or if their
relationship has ended.
Based on its findings, the IND assesses whether a warning or a fine is appropriate. It is assessed
on a case-by-case basis whether the violation was intentional and what other circumstances
must be taken into account.
Information for recognised sponsors
The rights and obligations of recognised sponsors can be found on our website. Here you will
also find information about how fines are imposed and how high they are. The IND will
continue to focus on enforcement in 2021. Are you a recognised sponsor and do you have any
questions? Or are you new as a recognised sponsor and would you like to know more about
your rights and obligations? Please sign up for one of our (online) information meetings for
recognised sponsors.
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