Înregistrarea în Registrul nerezidenților dacă
șederea în Olanda este de scurtă durată
Veniți în Olanda pentru o ședere de scurtă durată și urmează să vă
înregistrați la unul dintre cele 19 ghișee de Înregistrare în registrul
nerezidenților (RNI) sau sunteți deja înregistrat.
În această broșură găsiți explicații legate de această înregistrare.
Dacă veniți în Olanda pentru a munci sau studia aici timp de
câteva luni, aveți nevoie de un număr social-fiscal (BSN). Pentru a
putea primi un BSN, trebuie să vă înregistrați la RNI. RNI face
parte din Registrul de evidență a populației (BRP).
Trebuie să vă înregistrați la RNI dacă:
• doriți să locuiți în Olanda o perioadă mai scurtă de patru luni
(într-o perioadă de șase luni, fără întreruperi);
• locuiți într-o localitate de la graniță, dar lucrați în Olanda.
• ați locuit în Olanda dar acum locuiți în străinătate, de exemplu
pentru că v-ați pensionat;

Numărul social-fiscal (BSN)

Cum transmit modificările intervenite în datele mele?

Când vă înregistrați la RNI, vi se alocă un număr social fiscal (BSN).
Pentru a munci în Olanda, aveți nevoie de un BSN. La fel și atunci
când cumpărați sau închiriați o locuință, când vă înscrieți copiii la
școală sau când mergeți la medicul de familie sau la spital.
Numărul BSN este și numărul dvs. personal atunci când luați
legătura cu autoritățile olandeze. Acest număr ajută, de exemplu,
la evitarea confundării persoanelor.

La primăriile care au ghișeu RNI puteți transmite orice modificare
intervenită în datele înregistrate. Dacă doriți să modificați sau să
completați datele dvs. personale (de exemplu dacă lipsește locul
nașterii) atunci trebuie să aveți la dvs. un act de identitate.
Modificarea se prelucrează în câteva zile. Modificarea datelor dvs.
personale este gratuită.

Ce se întâmplă cu datele mele (și atunci când plec din Olanda)?
Dacă urmează să munciți, trebuie ca dvs. să-i comunicați
angajatorului numărul dvs. BSN. Astfel, angajatorul se va ocupa de
anumite aspecte precum Administrația fiscală și Fondul de pensii.
Un număr BSN nu înseamnă automat că aveți permis de muncă
pentru a putea munci în Olanda. Simpla înregistrare la RNI nu vă
conferă dreptul de muncă și ședere în Olanda.

Ce trebuie să fac dacă rămân în Olanda mai mult de 4 luni?
Întrebări frecvente:

Există 19 ghișee RNI în Olanda la care nerezidenții pot apela:
pentru înregistrare, pentru a transmite modificările și pentru
extrase. Este întotdeauna obligatoriu să vă identificați la aceste
ghișee.

Odată ce sunt înregistrate datele dvs., ele sunt păstrate și vă
păstrați întotdeauna numărul BSN. Dacă veți reveni în viitor
pentru o ședere de scurtă durată în Olanda, nu va mai fi nevoie să
solicitați încă un număr BSN și nu va mai fi nevoie să vă adresați
unui ghișeu RNI.

Ce date sunt înregistrate sau se înregistrează în momentul înscrierii?
•
•
•
•

Burgerservicenummer (BSN);
naam, geboortedatum en -plaats en land, geslacht;
nationaliteit;
woonadres buiten Nederland;

Doriți să rămâneți în Olanda mai mult de 4 luni? Atunci va trebui
să solicitați la primăria în care locuiți înregistrarea dvs. ca
rezident. Aveți obligația de a face acest lucru în 5 zile de la sosirea
în Olanda. Dacă partenerul și/sau copiii dvs. doresc să rămână în
Olanda o perioadă mai lungă de 4 luni, atunci și ei trebuie să se
înregistreze personal la primărie.

Ce trebuie să fac dacă, după 4 luni, vreau să mai rămân în Olanda?
Și în acest caz va trebui să solicitați la primăria în care locuiți
înregistrarea dvs. ca rezident. Dacă partenerul și/sau copiii dvs.
doresc să rămână în Olanda o perioadă mai lungă de 4 luni, atunci
și ei trebuie să se înregistreze personal la primărie.

Am nevoie de un permis de muncă?
Nu: dacă sunteți cetățean al:
• unei țări UE (Uniunea Europeană)
• Liechtensteinului
• Norvegiei
• Islandei
• Elveției

Generalități
• Când vă înregistrați prima dată, primiți gratuit o copie a
înregistrării.
• Odată înregistrați, vă puteți consulta oricând datele personale,
gratuit. De asemenea, puteți solicita un extras (oficial) din
Registrul de evidență a populației (BRP). Pentru acesta va trebui
să plătiți o taxă. Pentru a vă putea consulta datele, trebuie să vă
identificați.
• Un ghișeu RNI vă poate oferi o listă a entităților cărora li s-au
oferit datele dvs. personale în ultimii 20 de ani. Și pentru
aceasta va trebui să vă identificați. Nu trebuie să plătiți pentru
această listă.
• Puteți solicita ca anumite date personale să fie păstrate
confidențiale.

Luați întotdeauna la dvs. un act de identitate/obligație
de identificare
În Olanda aveți obligația de a vă putea identifica în orice moment,
cu ajutorul unui act de identitate valabil (pașaport sau carte de
identitate). Așadar și la locul de muncă. Angajatorul dvs. va face de
asemenea o copie a actului dvs. de identitate. Dar angajatorul dvs.
nu are voie să vă rețină actul de identitate.

Când trebuie să prezentați actul dvs. de identitate?
• Pe stradă. Doar dacă un agent de poliție sau un BOA (Anchetator
special) vă cere acest lucru.
• În mijloacele de transport public. Dacă vatmanul, controlorul
sau șoferul vă cere actul de identitate.
• În magazine, bănci sau alte clădiri publice. Dacă agentul de
pază vă cere actul de identitate.
• La locul dvs. de muncă. Dacă angajatorul, un inspector din
partea Inspecției muncii sau un Inspector fiscal vă cere acest
lucru. Angajatorul dvs. va face întotdeauna o copie a actului
dvs. de identitate.
Dacă cineva vă cere să prezentați actul de identitate și dvs. puteți
cere respectivei persoane să se legitimeze. Nu dați niciodată
altcuiva actul de identitate.
Dacă după ce ați citit această broșură mai aveți întrebări, luați
legătura cu una dintre cele 19 primării cu ghișeu RNI sau sunați la
Informatie Rijksoverheid la numărul 1400 / +31 774656767.

Informații suplimentare despre RNI
www.rijksoverheid.nl/brochure-inschrijven-kortdurend-verblijf
www.government.nl/register-of-non-residents
Toate cele 19 primării cu ghișeu RNI apar pe website-ul Oficiului
național pentru datele de identificare: https://www.rvig.nl/brp/rni

Informații suplimentare despre viața și munca în Olanda
Informații suplimentare despre viză și permise de ședere găsiți la
www.ind.nl.
Consultați și broșura ‘Nieuw in Nederland’. O găsiți la
www.newinthenetherlands.nl (în mai multe limbi). Găsiți aici
informații legate de drepturile și îndatoririle dvs. în Olanda, dar și
despre servicii medicale și administrația fiscală.
FairWork este o organizație non-guvernamentală independentă
care ajută bărbații și femeile care sunt exploatate în Olanda.
Informațiile pe care le transmiteți acestei organizații vor fi
păstrate confidențiale. Ajutorul oferit de FairWork biedt este
gratuit. Puteți apela la FairWork bereiken prin:
Telefon: +31 20 760 08 09
Whats App + 31 6 51 77 1 249
E-mail: info@fairwork.nu
Website: www.fairwork.nu/english

