Regisztráció a Nem állandó lakcímmel rendelkező lakosok
nyilvántartásába, rövid időtartamú Hollandiában tartózkodás esetén
Ön rövid időre érkezik Hollandiába, és a Nem állandó lakcímmel
rendelkező lakosok nyilvántartásának (RNI) 19 ügyfélablakának
egyikében kéri a nyilvántartásba vételét, vagy már korábban
nyilvántartásba vették Önt.
A jelen kiadványban a nyilvántartásba vétel részleteit ismertetjük.
Ha Ön például azért érkezik Hollandiába, hogy néhány hónapig itt
dolgozzon vagy tanuljon, akkor társadalombiztosítási azonosító
számot (BSN) kell igényelnie. A BSN-szám igényléséhez szükséges
az RNI-nél történő nyilvántartásba vétel. Az RNI a Személyek
Alapnyilvántartásának (BRP) részét képezi.
Ön akkor kerül be az RNI nyilvántartásba, ha Ön:
• négy hónapnál rövidebb időszakot (folyamatosan hat hónapos
időszakot) kíván Hollandiában tölteni;
• közvetlenül a határ mellett lakik, de Hollandiában dolgozik;
• Korábban Hollandiában élt, de most külföldön lakik, például
azért, mert nyugdíjba ment.
Hollandiában 19 RNI-ügyfélablak található, ahová az állandó
lakcímmel nem rendelkező lakosok fordulhatnak: regisztráció,
módosítások bejelentése és kivonatok lekérése céljából. Az
ügyfélablaknál mindig kötelező bemutatni a személyazonosító
igazolványt.

Társadalombiztosítási azonosító szám (BSN)

Hogyan jelenthetem be az adataimban bekövetkezett változásokat?

Amikor az RNI-ben nyilvántartásba veszik Önt, akkor társadalombiztosítási azonosító számot (BSN-számot) kap. Hollandiában a
munkavégzéshez szükséges a BSN-szám megléte. Lakás vásárlásához vagy bérléséhez, a gyermekek iskolába történő beíratásához, illetve a háziorvosi vagy kórházi kezeléshez szintén
szükséges a szám. A BSN-szám egyben az Ön személyi azonosító
száma is, amely segítségével kapcsolatba léphet a holland
hatóságokkal. A szám segít például elkerülni a személycseréket.

Azokon a településeken, ahol RNI-ügyfélablak található, bejelentheti a regisztrált adataiban bekövetkezett változásokat. Ha
személyes adatait kívánja módosítani vagy azokat kiegészíteni
(például ha a nyilvántartásból hiányzik a születési helye), akkor
magával kell vinnie személyazonosító igazolványát. A módosítást
néhány napon belül feldolgozzák. A személyes adatok módosítása
díjmentes.

Mi történik az adataimmal (például akkor, ha elhagyom Hollandiát)?
Amikor dolgozni kezd, a BSN-számát át kell adnia munkáltatójának. A munkáltató ennek birtokában tud néhány dolgot intézni
Önnek, például az adóhivatalnál történő bejelentést vagy a
nyugdíjbiztosítást. A BSN-szám megléte nem jelenti automatikusan azt, hogy Ön munkavállalási engedélyt is kap, amellyel
Hollandiában dolgozhat. Az RNI-nél történő nyilvántartásba vétel
alapján Ön még nem válik jogosulttá arra, hogy Hollandiában
dolgozzon és lakjon.

Gyakori kérdések:
Milyen adatok rögzítettek illetve rögzítenek a nyilvántartásba vétel
során?
•
•
•
•

társadalombiztosítási azonosító szám (BSN);
Név, születés ideje és helye és születési ország, neme;
állampolgárság;
Hollandián kívül lakcím;

A regisztrált adatok megőrzésre kerülnek, a BSN-szám pedig
mindig Önnél marad. Ha Ön később rövid időre Hollandiába
érkezik, akkor nem kell új BSN-számot igényelnie, így nem
szükséges ismét felkeresnie egy RNI-ügyfélablakot.

Mit kell tennem, ha 4 hónapnál hosszabb ideig maradok
Hollandiában?
Ebben az esetben is állandó lakosként be kell jelentkeznie azon a
településen, ahol lakni fog. Amennyiben partnere és/vagy
gyermekei is 4 hónapnál hosszabb ideig szeretnének
Hollandiában maradni, akkor nekik is személyesen be kell
jelentkezniük egy településen.

Szükségem van munkavállalási engedélyre?

Mikor és hol kell bemutatnia a személyazonosító igazolványát?

Nem, amennyiben Ön az alábbi országok egyikének állampolgára:
• Valamelyik EU-tagállam (Európai Unió)
• Liechtenstein
• Norvégia
• Izland
• Svájc

• Az utcán: csak abban az esetben, ha a rendőr vagy a BOA
(különleges rendőrnyomozó) erre kéri Önt.
• Tömegközlekedési eszközön: ha a kalauz, a jegyellenőr vagy a
gépjárművezető kéri Öntől.
• Üzletekben, bankokban vagy egyéb középületekben: ha a
biztonsági szolgálat kéri Öntől.
• A munkahelyen: ha a munkáltató, a munkaügyi felügyelő vagy
az adóhivatal felügyelője kéri Öntől. Az Ön munkáltatója
mindig másolatot készít az Ön személyazonosító
igazolványáról.

Általános tudnivalók
• Az első nyilvántartásba vétel alkalmával díjmentes másolatot
kap a regisztráció igazolásáról.
• A regisztrációt követően bármikor díjmentesen megtekintheti
adatait. A Személyek Alapnyilvántartásából (BRP) (hitelesített)
kivonatot is kérhet, ez azonban díjköteles. Az adatokba történő
betekintéshez igazolnia kell személyazonosságát.
• Az RNI-ügyfélablaknál megtekintheti azon hatóságok listáját,
amelyek számára az elmúlt 20 évben személyes adatokat adtak
ki. Ehhez is igazolnia kell személyazonosságát. A fenti áttekintés kikérése nem díjköteles.
• Ön kérheti egyes személyes adatainak titkosítását.

Mindig vigye magával személyazonosító igazolványát /
személyazonosítási kötelezettség
Hollandiában mindig igazolnia kell személyazonosságát egy
érvényes személyazonosító igazolvánnyal (útlevéllel vagy személyi
kártyával). Ugyanez érvényes a munkavégzés helyére is. Az Ön
munkáltatója másolatot készít az Ön személyazonosító igazolványáról. Az Ön személyazonosító igazolványát azonban a munkáltató nem tarthatja magánál.

Ha valaki személyazonosító igazolványt kér Öntől, akkor Ön is
kérheti az illető személytől, hogy igazolja magát. Más személyeknek soha ne adja ki a személyazonosító igazolványát.
Ha a jelen kiadvány elolvasása után további kérdései merülnek fel,
akkor lépjen kapcsolatba a 19 RNI ügyfélablakok egyikével, vagy
hívja az Informatie Rijksoverheid hatósági ügyfélszolgálatot az
1400 / +31 774656767 telefonszámon.

További információk az RNI-ről
www.rijksoverheid.nl/brochure-inschrijven-kortdurend-verblijf
www.government.nl/register-of-non-residents
Mind a 19 RNI ügyfélablak megtalálható a Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens (Személyi Adatok Hivatala) weboldalán:
https://www.rvig.nl/brp/rni

További tudnivalók a hollandiai élet- és
munkakörülményekről
A vízumokról és a tartózkodási engedélyekről további információk
találhatók a www.ind.nl weboldalon.
Olvassa el a „Nieuw in Nederland” („Új Hollandiában”) című
kiadványt is. Ezt a www.newinthenetherlands.nl honlapon találja
(több nyelven elérhető). A fenti kiadványban információkat
találhat a Hollandiában érvényes jogairól és kötelezettségeiről, de
a társadalombiztosításról és az adóhivatali előírásokról is.
A FairWork egy független nem kormányzati (civil) szervezet, amely
azon férfiak és nők számára nyújt támogatást, akiket Hollandiában
kizsákmányoltak. Ha Ön információkat oszt meg a szervezettel,
azokat a szervezet bizalmasan kezeli. A FairWork által nyújtott
segítségnyújtás díjmentesen igénybe vehető. A FairWork
elérhetőségei:
Telefonszám: +31 20 760 08 09
Whats App + 31 6 51 77 1 249
E-mail: info@fairwork.nu
Weboldal: www.fairwork.nu/english

