Meldingsformulier voor wijzigingen met betrekking tot de
erkend referent
U kunt dit formulier alleen gebruiken als u erkend referent bent of gemachtigde van de erkend referent.
U meldt met dit formulier uitsluitend wijzigingen die betrekking hebben op de erkend referent. Dat kunnen wijzigingen van
algemene aard zijn, maar ook specifieke wijzigingen die verband houden met het verblijfsdoel waarvoor u erkend referent
bent. Voor het doorgeven van wijzigingen met betrekking tot de vreemdeling voor wie u erkend referent bent, gebruikt u
andere meldingsformulieren. Kijk hiervoor op de website van de IND, www.ind.nl.
Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven die u volgens uw informatieplicht aan de IND moet melden. Een wijziging
moet binnen 4 weken na het intreden van de wijziging worden gemeld aan de IND.
Als het adres wijzigt waar de administratie van de onderneming wordt gevoerd, moet u dit volgens uw administratieplicht
binnen 2 weken na het intreden van de wijziging melden aan de IND.
Bepaalde wijzigingen en ook het niet of niet-tijdig melden van bepaalde wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor uw
erkenning als referent. In sommige gevallen moet er een nieuwe aanvraag om erkenning te worden ingediend.

1

Gegevens van de erkend referent

1.1

Naam onderneming/instelling

1.2

IND-klantnummer (indien

Invullen in blokletters

1-

bekend)
1.3

Naam contactpersoon
Landcode

1.4

Telefoonnummer

Telefoonnummer

+

contactpersoon
(inclusief landcode)
1.5

E-mail contactpersoon

1.6

Inschrijfnummer Kamer van
Koophandel (of van buitenlands
handelsregister indien van
toepassing)
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2

Gegevens van de gemachtigde (indien van toepassing)

Invullen in blokletters

 Deze gemachtigde mag wijzigingen doorgeven die de erkend referent op grond van de informatieplicht aan de
IND moet melden.
> Voeg bij het meldingsformulier een door de erkend referent ondertekende machtiging. Als de gemachtigde een
advocaat is, hoeft geen machtiging te worden overgelegd.
2.1

Naam bedrijf

2.2

Naam gemachtigde

2.3

Naam contactpersoon
(indien anders dan gemachtigde)

2.4

Postadres

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

Plaats

Land

Landcode
2.5

Telefoonnummer

Telefoonnummer

+

(inclusief landcode)
2.6

E-mail

3

Welke wijzigingen wilt u doorgeven?
> Kruis aan welke situatie van toepassing is







wijzigingen van algemene aard

> Ga verder naar 4

wijzigingen ten aanzien van uw referentschap voor Arbeid

> Ga verder naar 5

wijzigingen ten aanzien van uw referentschap voor Richtlijn 2016/801

> Ga verder naar 6

wijzigingen ten aanzien van uw referentschap voor Studie

> Ga verder naar 7

wijzigingen ten aanzien van uw referentschap voor Uitwisseling/au pair

> Ga verder naar 8
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4

Wijzigingen van algemene aard

Invullen in blokletters

> Kruis aan welke wijziging(en) u wilt doorgeven (meer opties mogelijk)

 Nieuw contactpersoon
4.1

Naam nieuwe contactpersoon

4.2

Telefoon contactpersoon
(inclusief landcode)

4.3

E-mail contactpersoon

4.4

Vervangt deze contactpersoon
een andere contactpersoon?
Naam te vervangen

Landcode

Telefoonnummer

+

 Nee
 Ja, naam:

contactpersoon

 Nieuwe gemachtigde
> Voeg bij dit meldingsformulier een door de erkend referent ondertekende machtiging. Als de gemachtigde een
advocaat is, hoeft geen machtiging te worden overgelegd.
4.5

Naam bedrijf

4.6

Naam gemachtigde

4.7

Naam contactpersoon

4.8

Postadres

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

Plaats

Land

4.9

Telefoon (inclusief landcode)

4.10

E-mail

Landcode

Telefoonnummer

+
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 De statutaire naam van de erkend referent is gewijzigd
4.11

Nieuwe bedrijfsnaam

 Het adres waar de erkend referent is gevestigd, is gewijzigd
4.12

Vestigingsadres

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

Plaats

Land

Is het vestigingsadres gelijk aan
het postadres van de erkend
referent?
Is het vestigingsadres gelijk aan
het administratie-adres van de
erkend referent?

 Ja
 Nee > Vul 4.13 in
 Ja
 Nee > Vul 4.14 in

 Het postadres van de erkend referent is gewijzigd.
4.13

Postadres

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

Plaats

Land
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 Het adres waar de administratie van de erkend referent wordt gevoerd, is gewijzigd.
4.14

Adres administratie

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

Plaats

Land

 Het bankrekeningnummer waarvan de leges worden geïncasseerd, wijzigt.
4.15

Naam rekeninghouder

4.16

Adres rekeninghouder

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

Plaats

Land

4.17

IBAN

4.18

BIC

> Voeg bij het meldingsformulier een bankverklaring of afschrift waaruit deze gegevens blijken.
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 De erkend referent is uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of uit het
buitenlands handelsregister.

 De rechtsvorm van de erkend referent is gewijzigd.
> Licht deze wijziging hieronder toe. Deze wijziging kan tot gevolg hebben dat een nieuwe aanvraag om
erkenning ingediend dient te worden om uw rol als erkend referent voort te kunnen zetten.

 Er is een wijziging opgetreden in de samenstelling van de aandeelhouders van de onderneming.
> Voeg bij het meldingsformulier een recent aandeelhoudersregister.

 Een surseance van betaling of faillissement van de erkend referent is aangevraagd dan wel
uitgesproken.

 De onderneming, organisatie of rechtspersoon is beëindigd.
 Er is geen aansluiting meer bij de voor erkenning als referent verplicht gestelde gedragscode.
 De erkend referent wil niet langer erkend referent zijn.
> Licht deze wijziging hieronder toe.

 De onderneming/instelling is niet ingeschreven in het handelsregister omdat dit niet verplicht is. Er
is een wijziging opgetreden in de samenstelling van de bij de onderneming of rechtspersoon
betrokken bestuurders.
> Licht deze wijziging hieronder toe.
Voeg bij: de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, de nationaliteit, het
Burgerservicenummer en de functie van iedere bestuurder van de onderneming of rechtspersoon. U kunt deze
gegevens aanleveren op een apart A-4 formaat.

 Overig.
> Licht deze wijziging hieronder toe.
Toelichting (evt. op een aparte
bijlage toelichten)

5

Wijzigingen ten aanzien van uw referentschap voor Arbeid
 De erkend referent behoort niet langer tot dezelfde onderneming of tot dezelfde groep van
ondernemingen als de buiten het grondgebied van de Europese Unie gevestigde onderneming, als
bedoeld in artikel 3, onder l, van richtlijn 2014/66/EU.
> Licht deze wijziging hieronder toe.
Toelichting (evt. op een aparte
bijlage toelichten)

> Ga verder naar 9 ‘Datum wijziging’
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Wijzigingen ten aanzien van uw referentschap voor Richtlijn 2016/801
> Kruis aan welke wijziging(en) u wilt doorgeven (meer opties mogelijk)

 De erkend referent, zijnde een publieke onderzoeksinstelling, is niet meer opgenomen in de bijlage
behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
> Licht deze wijziging hieronder toe.

 De erkend referent is geen onderzoeksinstelling meer als bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onder b,
van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen.
> Licht deze wijziging hieronder toe.

 De erkend referent, zijnde een particuliere onderzoeksinstelling, is niet meer opgenomen als
onderzoeksinstelling in het National Academic Research and Collaborations Information System.
> Licht deze wijziging hieronder toe.

 De aan de erkend referent afgegeven verklaring betreffende Speur- en Ontwikkelingswerk, bedoeld
in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor
de volksverzekeringen, is ingetrokken.
> Licht deze wijziging hieronder toe.
Toelichting (evt. op een aparte
bijlage toelichten)

> Ga verder naar 9 ‘Datum wijziging’

7

Wijzigingen ten aanzien van uw referentschap voor Studie
> Kruis aan welke wijziging(en) u wilt doorgeven (meer opties mogelijk)

 De erkend referent kan niet meer voldoen aan de zorgplicht.
> Licht deze wijziging hieronder toe.

 De erkend referent is niet meer geregistreerd bij de registerbeheerder van de Gedragscode
internationale student hoger onderwijs.
> Licht deze wijziging hieronder toe.

 De erkend referent verzorgt geen opleiding meer in het kader van het

ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
> Licht deze wijziging hieronder toe.

 De erkend referent faciliteert geen opleidingsactiviteiten meer in het kader van de Wet op het
specifiek cultuurbeleid.
> Licht deze wijziging hieronder toe.

 De erkend referent is niet langer geaccrediteerd door International Baccalaureate organisatie.
> Licht deze wijziging hieronder toe.

 De erkend referent maakt geen deel meer uit van een internationale organisatie waarbij een

uitwisseling van leerlingen over de wereld plaatsvindt en het land van plaatsing wordt bepaald door
landelijke comités van deze internationale organisatie of plaatst zijn leerlingen niet langer in een
internaat.
> Licht deze wijziging hieronder toe
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 De erkend referent kan niet meer voldoen aan een zorgvuldige werving en selectie van de
vreemdeling.
> Licht deze wijziging hieronder toe

Toelichting (evt. op een aparte
bijlage toelichten)

> Ga verder naar 9 ‘Datum wijziging’

8

Wijzigingen ten aanzien van uw referentschap voor Uitwisseling/au pair
> Kruis aan welke wijziging(en) u wilt doorgeven (meer opties mogelijk)
Let op! Als de hieronder aangegeven wijziging(en) ook verwerkt moet(en) worden in het Uitwisselingsprogramma,
dient u ook het meest recente Uitwisselingsprogramma mee te sturen bij dit meldingsformulier.

 De erkend referent kan niet meer voldoen aan een zorgvuldige werving en selectie van de
uitwisselingsjongeren of gastgezinnen.
> Licht deze wijziging hieronder toe.

 De erkend referent kan niet meer kan voldoen aan het toezicht op de naleving van de tussen het
gastgezin en de au pair overeengekomen dagindeling.
> Licht deze wijziging hieronder toe.

 De erkend referent kan niet meer kan voldoen aan het toezicht op de activiteiten die de
uitwisselingsjongere onderneemt.
> Licht deze wijziging hieronder toe.

 De erkend referent is voornemens het uitwisselingsprogramma te wijzigen. Voeg het gewijzigde
uitwisselingsprogramma toe.
> Licht deze wijziging hieronder toe.

 Er is een wijziging opgetreden in de accreditatie van de uitwisselingsorganisatie door het
Nederlands Jeugdinstituut.
> Licht deze wijziging hieronder toe.

Toelichting (evt. op een aparte
bijlage toelichten)

> Ga verder naar 9 ‘Datum wijziging’

9

Datum wijziging

9.1

Vanaf welke datum zal de

Dag

Maand

Jaar

wijziging plaatsvinden

9.2

Indien u de wijziging niet tijdig
hebt gemeld, licht dan hier toe
wat daarvoor de reden is. U kunt
dit ook op een aparte bijlage
toelichten of onderbouwen met
bewijsstukken.
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10

Ondertekening (door erkend referent of gemachtigde van de referent)


Ik verklaar dat ik bevoegd ben de aanvraag tot erkenning als referent in te dienen.



Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben.



Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden
verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben.



Ik geef wijzigingen die betrekking hebben op de erkend referent binnen vier weken door aan de IND. Ik ben mij
ervan bewust dat wanneer ik dit niet of niet binnen de termijn doe, dit gevolgen kan hebben voor de positie als
erkend referent en voor het verblijfsrecht van de vreemdeling(en) voor wie ik erkend referent ben. Ik weet dat
mij een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.



Ik weet wat mijn rechten en de plichten zijn.

Ik lever dit formulier en
10.1

Naam

10.2

Plaats, land en datum

(aantal) bijlagen/bewijsstukken in.

Plaats

Land

Dag

10.3

Handtekening

11

Opsturen meldingsformulier

Maand

Jaar

U hebt alle bewijsmiddelen verzameld ter onderbouwing van dit meldingsformulier. Stuur vervolgens het
meldingsformulier met de bewijsmiddelen naar:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 5
9560 AA Ter Apel

Verwerking van persoonsgegevens
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw aanvraag,
melding of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als
dat nodig is. Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt
zich daarbij aan de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens
omgaan. De wet geeft ook rechten. Als u dat vraagt, mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u
verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn
doorgegeven. Op www.ind.nl leest u hoe de IND met uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u
hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.
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