
Вписване в Регистъра на неместните лица при 
краткосрочно пребиваване в Нидерландия

Дошли сте в Нидерландия за кратко време и 
възнамерявате да се регистрирате на едно от 19-те 
гишета на Регистъра на неместните лица (RNI) или вече 
сте регистриран/а. 
В тази брошура ще получите обяснение относно тази 
регистрация.

Ако сте дошли в Нидерландия, например за да 
поработите няколко месеца или да следвате, Ви е 
необходим Граждански номер (BSN). За да получите 
граждански номер (BSN), трябва да се впишете в 
Регистъра на неместните лица (RNI). RNI е част от 
Общинския регистър на лицата (BRP).

Ще бъдете регистрирани в Регистъра на неместните 
лица (RNI), ако:
• искате да живеете в Нидерландия за по-малко от 

четири месеца (в рамките на последователен период 
от шест месеца); 

• живеете близо до границата, но работите в 
Нидерландия; 

• живели сте в Нидерландия, но в момента живеете в 
чужбина, например защото сте се пенсионирали;

В Нидерландия има 19 гишета RNI, където неместните 
лица могат да се обърнат: за регистрация, за предаване 
на промени и за извлечения. Представянето на документ 
за самоличност на гишето е задължително. 

Граждански номер (BSN)
С вписването Ви в Регистъра на неместните лица (RNI) 
ще получите Граждански номер (BSN). В Нидерландия Ви 
е необходим BSN, за да можете да работите. Дори и ако 
купувате или наемате жилище, записвате децата на 
училище или отивате на личен лекар или болница. 
Гражданският номер (BSN) е също така личният Ви 
номер за контакта Ви с холандското правителство. Този 
номер помага например за предотвратяването на 
обърквания по отношение на лицата. 

Когато започвате работа, сам дайте Вашия граждански 
номер (BSN) на работодателя си. С него работодателят 
ще организира редица въпроси, например с Данъчната 
служба и пенсионния фонд. Гражданският номер (BSN) 
не означава автоматично, че разполагате с разрешение 
да работите в Нидерландия. Въз основа на вписването в 
Регистъра на неместните лица (RNI) не можете да 
извлечете права за работа и живеене в Нидерландия. 

 Често задавани въпроси:

Какви данни се или ще бъдат регистрирани при 
вписването в регистъра?
• Граждански номер (BSN);
• Име, дата и място на раждане и държава, пол;
• Гражданство;
• Постоянен адрес извън Нидерландия;

Как да подам информация за промени в данните ми?
В общините с гише на RNI можете да подадете 
информация за промяна в регистрираните данни. Ако 
искате да промените или допълните Вашите лични 
данни (например когато мястото на раждане липсва), то 
трябва да вземете със себе си документа за самоличност. 
Промяната ще бъде обработена в рамките на няколко 
дни. Промяната на личните данни е безплатна. 

Какво се случва с данните ми (също и ако напусна 
Нидерландия)?
Вашите регистрирани данни остават запазени и винаги 
си запазвате Вашия граждански номер (BSN). Ако 
по-късно отново дойдете за кратко време в Нидерландия, 
не е необходимо да заявявате отново издаването на нов 
граждански номер (BSN) и следователно не е необходимо 
отново да идвате на гише на RNI. 



Какво трябва да направя, ако остана в Нидерландия 
за период по-дълъг период от 4 месеца?
Ако планирате да останете в Нидерландия за период 
по-дълъг от 4 месеца, то трябва да се впишете като 
местно лице в общината по местоживеене. Длъжни сте да 
го направите в рамките на 5 дни след пристигането Ви в 
Нидерландия. Ако Вашият партньор и/или деца искат да 
останат в Нидерландия за период по-дълъг от 4 месеца, 
то те трябва да се регистрират също в общината.

Какво трябва да направя, ако след 4 месеца искам 
да остана за по-дълго в Нидерландия?
И в този случай трябва да се регистрирате като местно 
лице в общината по местоживеене. Ако Вашият партньор 
и/или деца искат да останат в Нидерландия за период 
по-дълъг от 4 месеца, то те трябва да се регистрират 
също в общината.

Нуждая ли се от разрешително за работа?
Не: ако сте гражданин на:
• Държава-членка на ЕС (Европейския съюз)
• Лихтенщайн
• Норвегия
• Исландия
• Швейцария

Общо
• При първата регистрация ще получите безплатно 

копие на регистрацията. 
• Веднъж регистрирани, можете винаги да преглеждате 

данните си безплатно. Също така можете да заявите 
издаването на (удостоверено) извлечение от 
Общинския регистър на лицата (BRP), но това е 
свързано с плащането на такса. За да можете да 
прегледате данните, трябва да се идентифицирате.

• Гише на RNI може да издаде справка за инстанциите, 
на които са предоставяни личите данни през 
изминалите 20 години. Също и за тази цел трябва да се 
идентифицират. За тази справка не дължите нищо. 

• Можете да поискат определени лични данни да се 
пазят в тайна.

Винаги носете със себе си документ за 
самоличност/ задължение за 
идентификация 
Трябва винаги да можете да се идентифицирате в 
Нидерландия с валиден документ за самоличност 
(паспорт или лична карта). Това важи също и, когато сте 
на работа. Вашият работодател прави копие на 
документа за самоличност. Но работодателят Ви няма 
право да задържа документа Ви за самоличност. 

Кога трябва да показвате документа си за самоличност?
• На улицата. Само ако полицай или BOA (извънреден 

следовател) Ви го поиска.
• В обществения транспорт. Ако кондуктор, контрольор 

или водач Ви го поиска. 
• В магазини, банки и други обществени сгради. Ако 

охраната го поиска.
• На работата Ви. Ако работодателят Ви, контрольор на 

Инспекцията на труда или инспектор от Данъчната 
служба Ви го поиска. Вашият работодател прави 
винаги копие на документа Ви за самоличност. 

Ако някой Ви поиска документа за самоличност, то 
можете да го помолите да се легитимира. Никога не си 
давайте документа за самоличност на някой. 

Ако имате все още въпроси и след прочитането на 
тази брошура, свържете се с една от 19-те общини с 
гишета на RNI или се свържете с телефонния номер 
за Информация на правителството 1400 /  
+31 774 65 67 67.

Повече информация за Регистъра на 
неместните лица (RNI)
www.rijksoverheid.nl/
brochure-inschrijven-kortdurend-verblijf
www.government.nl/register-of-non-residents
Всичките 19 общини с гишета на RNI са посочени на 
интернет страницата на Кралската служба за данните за 
самоличност: https://www.rvig.nl/brp/rni

Повече информация за живот и работа 
в Нидерландия
Повече информация за визите и разрешителните за 
престой можете да откриете на www.ind.nl.

Прегледайте също брошурата „Новодошъл/а в 
Нидерландия”. Въпросната брошура можете да откриете 
на www.newinthenetherlands.nl (на различни езици).  
В нея можете да откриете информация за правата и 
задълженията си в Нидерландия, както и за здравните 
грижи и данъчната служба. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/07/01/inschrijven-bij-kortdurend-verblijf-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/07/01/inschrijven-bij-kortdurend-verblijf-in-nederland
https://www.government.nl/documents/leaflets/2018/07/01/registration-of-non-residents
http://www.rvig.nl/brp/rni
http://www.ind.nl
http://www.newinthenetherlands.nl
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