Rejestracja jako nierezydent w przypadku
krótkiego pobytu w Holandii
Przyjeżdżają Państwo na krótki pobyt do Holandii i zamierzają
zapisać się w jednym z 19 punktów informacyjnych Rejestru
nierezydentów (Registratie niet-ingezetenen, RNI) albo są już
Państwo zapisani.
Niniejsza broszura zawiera informacje dotyczące niniejszej
procedury.
Osoby przyjeżdżające do Holandii, aby na przykład przez kilka
miesięcy pracować lub studiować, potrzebują numeru BSN.
W celu jego uzyskania należy zarejestrować się w RNI. Rejestr
nierezydentów jest częścią Centralnej Ewidencji Ludności
(Basisregistratie Personen, BRP).
Rejestracji w RNI podlegają osoby, które:
• zamierzają mieszkać w Holandii przez okres nieprzekraczający
czterech miesięcy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy;
• mieszkają tuż za granicą holenderską, a pracują w Holandii;
• mieszkały w Holandii, a obecnie mieszkają poza granicami
Holandii i na przykład pobierają emeryturę.
W Holandii znajduje się 19 punktów RNI, gdzie mogą się zgłosić
się nierezydenci w celu zapisania się w rejestrze, naniesienia
zmiany lub uzyskania wyciągu z rejestru. Okazanie dokumentu
tożsamości w punkcie RNI jest obowiązkowe.

Burgerservicenummer (BSN)

Jak zgłosić zmiany w danych?

W wyniku rejestracji w RNI uzyskają Państwo numer ewidencyjnofiskalny (Burgerservicenummer, BSN). Jest on potrzebny, aby móc
pracować w Holandii, a także na przykład w celu wynajęcia lub
zakupu mieszkania, zapisania dzieci do szkoły albo wizyty u
lekarza lub w szpitalu. BSN to także numer identyfikacyjny w
przypadku kontaktu z holenderskimi urzędami. Zapobiega on na
przykład pomyleniu tożsamości petentów.

Zmiany można zgłaszać w urzędach gminy, w których otwarto
punkty RNI. W celu zgłoszenia zmiany lub uzupełnienia danych
(na przykład brakującego miejsca urodzenia) należy się
wylegitymować. Zgłaszane zmiany zostają przetworzone w ciągu
kilku dni. Zgłaszanie zmian jest bezpłatne.

Przy podjęciu zatrudnienia należy podać swój numer BSN
pracodawcy, który może wówczas dokonać odpowiednich
zgłoszeń na przykład w holenderskim Urzędzie Skarbowym i w
zakładowym funduszu emerytalnym. Nadanie numeru BSN nie
jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na pracę. Z zapisania w
RNI nie wynikają żadne dodatkowe prawa dotyczące zatrudnienia
lub zamieszkania w Holandii.

Najczęściej zadawane pytania:
Które dane zostają zarejestrowane podczas zapisu w RNI?
•
•
•
•

Burgerservicenummer (BSN);
nazwisko i imię, data i miejsce urodzenia i kraj, płeć;
obywatelstwo;
miejsce zamieszkania poza Holandią;

Co się dzieje z danymi (na przykład w przypadku wyjazdu z Holandii)?
Dane zostaną zachowane. Numer BSN pozostaje ważny. W
przypadku kolejnego krótkiego pobytu w Holandii nie ma
wówczas potrzeby na nowo występować o numer BSN ani
ponownie zgłaszać się w punkcie RNI.

Co zrobić, jeżeli będę przebywać w Holandii przez ponad 4 miesiące?
Jeżeli zamierzają Państwo pozostać w Holandii przez okres
przekraczający 4 miesiące, należy zameldować się w gminie w
Holandii, w której Państwo mieszkają. Należy tego dokonać w
ciągu 5 dni od przyjazdu do Holandii. Partner lub dzieci, którzy
zamierzają przebywać w Holandii przez ponad 4 miesiące, są także
zobowiązani stawić się osobiście w gminie w celu zameldowania.

Co zrobić, jeżeli po czterech miesiącach zdecyduję się przedłużyć pobyt
w Holandii?

Zawsze bierz ze sobą dokument tożsamości/ obowiązek
legitymowania się

Wówczas należy zameldować się w gminie w Holandii, w której
Państwo mieszkają. Partner lub dzieci, którzy zamierzają
przebywać w Holandii przez ponad 4 miesiące, są także
zobowiązani stawić się osobiście w gminie w celu zameldowania.

W Holandii każdy podlega obowiązkowi legitymowania się za
pomocą ważnego dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu
osobistego). Dotyczy to również legitymowania się w miejscu
zatrudnienia. Pracodawca sporządza kopię dokumentu
tożsamości, ale nie ma prawa zatrzymać dokumentu.

Dalsze informacje dotyczące RNI
www.rijksoverheid.nl/brochure-inschrijven-kortdurend-verblijf
www.government.nl/register-of-non-residents
Lista 19 gmin, w których otwarto punkty RNI znajduje się na
stronie Urzędu ds. danych osobowych (Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens): https://www.rvig.nl/brp/rni

Czy potrzebuję zezwolenia na pracę?
Nie, jeżeli mają Państwo obywatelstwo:
• kraju UE (Unii Europejskiej)
• Liechtensteinu
• Norwegii
• Islandii
• Szwajcarii

Informacje ogólne
• Po pierwszej rejestracji w RNI otrzymają Państwo bezpłatnie
zaświadczenie o zarejestrowaniu.
• Mogą Państwo również zawsze bezpłatnie uzyskać wgląd w
Państwa dane. Wydanie (uwierzytelnionego) wyciągu z
Centralnej Ewidencji Ludności (BRP) wiąże się z dodatkową
opłatą. W celu uzyskania wglądu w swoje dane należy się
wylegitymować.
• Punkt RNI może wydać Państwu listę instytucji, którym
udostępniono Państwa dane osobowe w ciągu ostatnich 20 lat.
Również w celu uzyskania takiej listy należy się wylegitymować.
Lista wydawana jest bezpłatnie.
• Na Państwa wniosek określone dane osobowe mogą zostać
utajone.

Kiedy należy okazać swój dokument tożsamości?
• Na ulicy. Wyłącznie na żądanie policjanta lub funkcjonariusza
ds. ścigania wykroczeń (Buitengewoon opsporingsambtenaar,
BOA);
• W środkach komunikacji publicznej. Na żądanie konduktora,
kontrolera biletów lub kierującego pojazdem.
• W sklepach, bankach i innych budynkach użyteczności
publicznej. Na żądanie pracownika ochrony.
• W pracy. Na żądanie pracodawcy, kontrolera z Inspekcji przy
Ministerstwie Spraw Społecznych i Zatrudnienia (Inspectie SZW)
lub inspektora z Urzędu Skarbowego (Belastingdienst).
Pracodawca zawsze sporządza kopię Państwa dokumentu
tożsamości.
Jeżeli zostaną Państwo poproszeni o okazanie dokumentu
tożsamości, mogą Państwo poprosić tę osobę o wylegitymowanie
się. Nigdy nie należy przekazywać swojego dokumentu tożsamości
osobom trzecim.
Jeżeli po przeczytaniu niniejszej broszury mają Państwo dalsze
pytania, mogą Państwo skontaktować się telefonicznie z jednym z
19 punktów RNI lub z linią informacyjną władz holenderskich
(Informatie Rijksoverheid) pod numerem: 1400 albo +31
774656767.

Dalsze informacje dotyczące mieszkania i pracy w
Holandii
Dalsze informacje dotyczące wiz i zezwoleń na pracę znajdują się
na stronie: www.ind.nl.
Na stronie www.newinthenetherlands.nl znajduje się broszura
„Nowy/a w Holandii”, dostępna w różnych wersjach językowych.
Broszura zawiera informacje dotyczące Państwa praw i
obowiązków w Holandii, a także opieki zdrowotnej i Urzędu
Skarbowego.
FairWork to niezależna organizacja pozarządowa pomagająca
mężczyznom i kobietom wykorzystywanym w Holandii.
Informacje udzielane organizacji FairWork są traktowane jako
poufne. Pomoc organizacji FairWork jest bezpłatna. Z organizacją
FairWork można skontaktować się za pośrednictwem:
Telefonu: +31 20 760 08 09
Whats App: + 31 6 51 77 1 249
Adresu e-mail: info@fairwork.nu
Strony internetowej: www.fairwork.nu/english

