
    
 

checklist documenten bewaarplicht erkende referent kennismigrant                   

 
 

 

�  De in deze checklist opgeneemen documenten worden door de erkende referent bewaard met ingang 

van het referentschap tot 5 jaar na het einde van het referentschap, zoals bevestigd door de IND.  

 Van ieder document is aangegeven of het wettelijk verplicht is om deze te bewaren, of dat dit wordt 

aanbevolen. De documenten moeten worden bewaard op het kantooradres van de referent dat bij de 

IND bekend is.  

 

Het niet-naleven van de verplichting om documenten te bewaren leidt tot een waarschuwing of een 

boete van € 3,000 per overtreding. Bij een herhaalde overtreding binnen 24 maanden na de eerste 

overtreding een boete van EUR 4.500. Herhaling kan ook leiden tot schorsing of intrekking van het 

erkende referentschap. Ook kan in voorkomend geval de verblijfsvergunning van de kennismigrant 

worden ingetrokken of niet verlengd. 

 

 Deze checklist bevat alleen de documenten die door de erkende referent op grond van de 

Vreemdelingenwet 2000 c.a. moeten worden bewaard in verband met het referentschap voor een 

kennismigrant Ze heeft geen betrekking op documenten die voor andere groepen vreemdelingen of 

op grond van andere wetgeving moet worden bewaard. 

 

 Deze checklist is opgesteld op de in de bijsluiter vermelde datum en is onderhevig aan wijzigingen 

  

 

Vanaf indiensttreding                       In dossier? Opmerkingen  Verplicht of 

aanbevolen 

Actuele woonadres  ja 

 nee 

Bij verhuizing het nieuwe adres 

opnemen 

 

verplicht 

Arbeidsovereenkomst of het 

aanstellingsbesluit; bij 

overplaatsing in 

concernverband waarbij geen 

arbeidsovereenkomst is 

aangegaan met de Nederlandse 

vestiging: verklaring van 

overplaatsing van het bedrijf in 

het buitenland  

 

 ja 

 nee 

Origineel bewaren  

� de verklaring van 

overplaatsing moet de duur en 

aard van het dienstverband en 

het overeengekomen inkomen 

bevatten 

verplicht 

Loonspecificaties  ja 

 nee 

Alle loonspecificaties van begin 

tot einde referentschap 

 

� als een kennismigrant op een 

buitenlandse payroll staat, 

moet(en) (een kopie van) alle 

buitenlandse loonspecificaties, 

van begin tot einde 

referentschap, op het 

Nederlandse kantoor van de 

referent worden bewaard! 

  

verplicht 

Kopie geldig paspoort of 

Verblijfsdocument 

 

 ja 

 nee 

� dit moet een kopie zijn van 

het geldige paspoort of 

verblijfsdocument aan de hand 

verplicht 



  
 

waarvan de kennismigrant bij 

indiensttreding is geïdentificeerd  

 

Kopie voor- en achterzijde 

opvolgende 

verblijfsdocumenten 

 

 ja 

 nee 

 aanbevolen 

 

Indien van toepassing: kopie 

mvv met 

arbeidsmarktaantekening 

 

 

 ja 

 nee 

  

aanbevolen 

Indien van toepassing: 

detacheringsovereenkomst 

 ja 

 nee 

 

 aanbevolen 

Indien van toepassing: bewijs 

dat andere werkgever bij 

aanvang van het werk van de 

referent een kopie van het 

identiteitsbewijs van de 

kennismigrant heeft ontvangen  

 

 ja 

 nee 

Neem voor informatie contact op 

met everaert   

verplicht 

Bewijs dat de zorgplicht is 

nageleefd 

 

 ja 

 nee 

Neem voor informatie contact op 

met everaert  

verplicht 

Bij verlenging van de verblijfsvergunning   

Al het voorgaande   ja 

 nee 

  

Verlengde 

arbeidsovereenkomst, 

aanstellingsbesluit of verklaring 

van overplaatsing in 

concernverband 

 

 ja 

 nee 

Zie boven verplicht 

Kopie voor- en achterzijde 

nieuw verblijfsdocument 

 

 ja 

 nee 

 aanbevolen 

Indien van toepassing: 

aanvraagsticker met 

arbeidsmarktaantekening 

 

 ja 

 nee 

Neem voor informatie contact op 

met everaert  

aanbevolen 

Vanaf het einde van het referentschap    

Al het voorgaande   ja 

 nee 

 

  

Melding einde dienstverband 

aan Belastingdienst 

 

 

 ja 

 nee 

 aanbevolen 

Kopie melding uitdiensttreding 

en – indien van toepassing – 

vertrek uit Nederland aan IND 

 ja 

 nee 

 aanbevolen 



  
 

 

Kennisgeving IND met 

bevestiging einde referentschap  

 

 ja 

 nee 

 aanbevolen 

Indien van toepassing: 

uittreksel uit de BRP met 

bevestiging datum vertrek uit 

Nederland 

 

 ja 

 nee 

Neem voor informatie contact op 

met everaert   

aanbevolen 

 
 
 
 

 
 
© everaert advocaten. Deze checklist is opgesteld op 26 april 2016 en is verstrekt aan een specifieke 
cliënt or relatie van everaert advocaten met het doel uitsluitend door deze specifieke cliënt of relatie te 
worden gebruikt, voor interne doeleinden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
(waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand anders dan in gebruik bij 
de specifieke cliënt of relatie en uitsluitend voor intern gebruik). De inhoud van dit document is van 
algemene , informatieve aard en kan niet worden opgevat als een juridisch advies. Hoewel aan de 
totstandkoming van dit document de uiterste zorg is besteed, aanvaard everaert advocaten geen 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.  

 

 
 

 


