Înscriere pentru şedere scurtă în Ţările de Jos
Dacă veniţi din străinătate în Ţările de Jos pentru a lucra sau
pentru a studia, aveţi nevoie de cod numeric personal (BSN)
pentru contactele cu statul olandez. Acest cod îl veţi primi când
vă veţi înscrie în Ţările de Jos. Dacă nu veţi rămâne pentru o
perioadă de timp mai mare de 4 luni, pentru înscriere vă puteţi
adresa la 19 primării din Ţările de Jos.
Veţi rămâne mai mult de 4 luni? În acest caz trebuie să vă
înregistraţi la primăria localităţii în care locuiţi.

Această hartă înfăţişează cele 19 primării din Ţările de Jos unde vă
puteţi înregistra.

Obligaţii
• În Ţările de Jos aveţi întotdeauna obligaţia de a vă identifica
prezentând un document de identitate în termen de valabilitate
(paşaport sau card de identitate).
• Schimbările survenite în datele dvs. personale trebuie să le
anunţaţi la o primărie cu competenţă pentru înscrierea
nerezidenţilor. În acest caz trebuie să puteţi prezenta un
document din care să reiasă schimbarea.

Prezenta broşură este destinată persoanelor care nu rămân mai
mult de 4 luni de zile în Ţările de Jos.

Nu mai mult de 4 luni în Ţările de Jos.
Dacă de exemplu, sunteţi muncitor transfrontalier sau student
străin şi nu rămâneţi mai mult de 4 luni în Ţările de Jos, este
important să vă înregistraţi la Evidenţa de bază a persoanelor
[Basisregistratie Personen]. Ca urmare veţi primi un CNP [BSN],
cod propriu pentru contactul dvs. cu statul olandez. Cine doreşte
să lucreze, să studieze sau cine are de-a face într-un fel sau altul
cu statul olandez, are nevoie de acest număr. Pentru BSN vă
puteţi adresa numai unei primării cu competenţă pentru
înscrierea nerezidenţilor. La Serviciul impozite nu se mai
eliberează numărul social fiscal, care este precedentul codului
BSN.

Unde vă înscrieţi?
În acest scop va trebui să vă prezentaţi personal şi având la dvs.
un document de identitate în termenul de valabilitate (paşaport
sau card de identitate) la una dintre primăriile cu competenţă
pentru înscrierea nerezidenţilor. Fără document de identitate în
termenul de valabilitate nu vă puteţi înscrie.

• O primărie cu competenţă pentru înscrierea nerezidenţilor vă
poate elibera lista instanţelor care au primit datele dvs.
personale din ultimii 20 de ani.
• Pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la datele
dvs., înainte de a primi acces la date, trebuie să vă identificaţi.
• Puteţi cere ca anumite date de pe listă să aibă regim secret.

Cod numeric personal (BSN)
Alăturat se află lista cu datele de contact al acestor primării.
Accesaţi de asemenea websit-ul acestor primării pentru orar şi
pentru a vă lua programare.

Drepturi
• La prima înscriere primiţi gratis un extras al înscrierii.
• Odată înscris, aveţi întotdeauna acces gratis la datele dvs.
Puteţi cere eliberarea unei copii autentice de la Evidenţa de
bază a persoanelor. Pentru o copie autentică trebuie să plătiţi.
Pentru a avea acces la datele dvs. trebuie să vă identificaţi
pentru a preveni astfel accesul la datele dvs. al persoanelor
neautorizate.

BSN-ul este un cod numeric propriu care foloseşte cetăţeanului
în contactul său cu statul. Acest cod unic previne de exemplu,
posibilitatea schimbării identităţii între persoane. BSN prezintă
avantaje atât pentru cetăţean cât şi pentru stat. Facilitează
contactul dintre primărie şi (alte) instanţe de stat. Atunci când
vă înregistraţi pentru prima oară în evidenţa de bază a persoanelor, veţi primi un BSN. . Toţi cei care merg la lucru trebuie să
prezinte angajatorului acest BSN. Cu acest BSN angajatorul
reglează anumite aspecte pentru cetăţean, ca de exemplu
Serviciul de impozite şi Fondurile pentru pensii. Asistenţa pentru
sănătate se foloseşte de asemenea de BSN. Când mergeţi de
exemplu la medicul de familie, la spital sau la farmacie, este de
asemenea posibil să vi se ceară BSN-ul.

Date incorecte?

La cererea dvs. se pot face corecţii în datele înregistrate. În acest
scop trebuie să prezentaţi un document din care să reiasă că
datele înregistrate nu sunt corecte. Aceste corecţii se fac în
termen de patru săptămâni şi sunt gratis.
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Alkmaar

Mallegatsplein 10

14072
14 072
+31 72 548 8888

www.alkmaar.nl
www.almelo.nl

Alkmaar

Mallegatsplein 10

+31 72 548 8888

www.alkmaar.nl

Almelo

Haven Zuidzijde 30

140546

Dacă aveţi de gând să rămâneţi mai mult de 4 luni în Ţările de Jos
trebuie să vă înscrieţi ca locuitor la primăria din localitatea unde
locuiţi. Sunteţi obligat să vă încrieţi în termen de 5 zile de la
sosirea dvs. în Ţările de Jos. Dacă partenerul şi/sau copiii dvs.
doresc să rămână mai mult de 4 luni în Ţările de Jos, trebuie să se
înscrie şi ei la primăria unde locuiţi.
În afară de această înregistrare la primărie, trebuie să vă îngrijiţi
personal de solicitarea eventualelor autorizaţii care vă sunt
necesare (autorizaţie pentru şedere/autorizaţie pentru muncă).
Informaţii suplimentare referitoare la viză şi la permisele de
şedere se află pe site-ul: www.ind.nl.
Consultaţi de asemenea broşura ‘Nou în Olanda’, pe care o găsiţi
pe site-ul www.nieuwinnl.nl.

Amsterdam

Anton de Komplein 150

Stadsdeel Centrum, Amstel 1

14020
+31 20 624
1111
14 020

www.amsterdam.nl

Amsterdam
Breda

Claudius Prinsenlaan 10

14076 +31 20 624 1111
+31 76 529 3001

www.breda.nl

14070 +31 76 529 3001
+31 70 353 3000

www.denhaag.nl

Întrebări?

Mai mult de 4 luni în Ţările de Jos?

Mai aveţi întrebăriri după citirea prezentei broşuri? Contactaţi în
acest caz una dintre cele 19 primării cu competenţă pentru
înscrierea nerezidenţilor sau apelaţi Informatie Rijksoverheid la
numărul de telefon 1400
1400./ +31 77 465 6767.
Consultaţi în acest sens www.rijksoverheid.nl.

Almelo

Breda

Den Haag

Den Haag

Stadhuisplein 1
14 0546
+31 54 654
1111
(Sector Klantcontactcentrum, Team Burgerzaken)
+31 54 654 1111

Claudius Prinsenlaan 10

Spui 70

Spui 70

14 070

www.amsterdam.nl
www.breda.nl

www.denhaag.nl

Doetinchem

Raadhuisstraat 2

0314-377377
+31 70 353 3000
+31 31 437 7377

www.doetinchem.nl

Doetinchem
Eindhoven

Raadhuisstraat
Stadhuisplein
10 2

14040 +31 314 377 377
+31 40 238
6000
14 040

www.doetinchem.nl
www.eindhoven.nl

140113 +31 40 238 6000
+31 11 324 9600

www.goes.nl

14050 +31 11 324 9600
+31 50 367 7000

www.gemeente.groningen.nl

14045 14 050
+315040
50 367 7000
+31 45 560

www.gemeente.groningen.nl
www.heerlen.nl

Eindhoven

Stadhuisplein 10

Goes

M.A.
de Ruijterlaan 2
(Stadskantoor)

Goes

M.A. de Ruijterlaan 2

14 0113

www.eindhoven.nl
www.goes.nl

Groningen

Kreupelstraat
1
(Stadskantoor)

Groningen
Heerlen

Kreupelstraat
1
Geleenstraat
25-27

Heerlen
Leeuwarden

Geleenstraat 25
Oldehoofsterkerkhof
2

14058 14 045
+31 58 233
+318888
45 560 5040

www.heerlen.nl
www.leeuwarden.nl

Leiden
Leeuwarden

Stadhuisplein
1
Oldehoofsterkerkhof
2

14071 14 058
+31 71 516
+315165
58 233 8888

www.leiden.nl/gemeente
www.leeuwarden.nl

Nijmegen

Mariënburg 75

14024
14 071
+31 24 329
9000

www.nijmegen.nl

14010
14 024
+31 10 267
1625

www.rotterdam.nl

140115 +31 24 329 9000

www.terneuzen.nl

Leiden

Rotterdam

Nijmegen

Terneuzen

Rotterdam
Utrecht

Stadhuisplein 1
(Stadhuis, Unit Burgerzaken)

Hartmansstraat 15

Mariënburg 75
(Stadswinkel)1
Stadhuisplein

Coolsingel 40 (ingang Doelwaterkant)
(Stadswinkel1Centrum)
Stadsplateau
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Venlo

Hanzeplaats 1

Utrecht

Stadsplateau2,1Naaldwijk
Stokdijkkade

www.rijksoverheid.nl

Venlo

Prinsessesingel 30

Zwolle

Lübeckplein 2

Zwolle

Lübeckplein 2
(Stadskantoor)
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14 076

www.almelo.nl

Terneuzen

Westland

Stadhuisplein 1

+31 71 516 5165

www.leiden.nl/gemeente
www.nijmegen.nl

+31 11 545
5000
14 010

www.rotterdam.nl

+31 10 267 1625
030-2860000
+31 30 286 0000

www.utrecht.nl

14077 +31 11 545 5000
+31 77 359 6666

www.venlo.nl

140174
+31 17 467
3700
14 077

www.gemeentewestland.nl

14038 +31 77 359 6666
+31 38 498 3138

www.zwolle.nl

14 0115

+31 30 286 0000

14 038
+31 38 498 3138

www.terneuzen.nl
www.utrecht.nl

www.venlo.nl
www.zwolle.nl

