Rejestracja jako nierezydent: Często zadawane pytania
1. Kto to jest nierezydent i kto to jest rezydent?
Nierezydent to osoba nie posiadająca stałego miejsca zamieszkania w Holandii, lecz mająca relacje z holenderskimi organami
władzy publicznej. Nierezydentami są na przykład pracownicy
przygraniczni studenci zagraniczni i osoby zamieszkałe za granicą,
które otrzymują świadczenia emerytalne od holenderskich
organów władzy publicznej.
Rezydent to osoba posiadająca stałe miejsce zamieszkania w
Holandii i zameldowana w holenderskiej gminie.

2. Gdzie mogę się zarejestrować jako nierezydent w
Holandii?
Może Pan zarejestrować w Holandii według własnego wyboru w
urzędzie gminy jednej z następujących gmin: Alkmaar, Almelo,
Amsterdam, Breda, Den Haag (Haga), Doetinchem, Eindhoven,

Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen,
Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Zwolle

3. Jak można się zarejestrować jako nierezydent w
Holandii?
Należy w tym celu zgłosić się osobiście, z ważnym dowodem
tożsamości (paszportem lub dowodem osobistym) do jednego z
urzędów gminy posiadających punkt rejestracji nierezydentów.
Patrz pytanie 2. W portalu internetowym gminy, w której zamierza
się Pan zarejestrować znajdzie Pan informacje o godzinach
otwarcia urzędu gminy oraz o tym, jak umówić się w celu
dokonania rejestracji.
Nie można zarejestrować się bez ważnego dowodu tożsamości.
Dobrze jest też móc przedłożyć w punkcie rejestracji czytelnie
zapisany adres w kraju pochodzenia.
Więcej informacji można znaleźć w broszurze dla nierezydentów

4. Dlaczego muszę się zarejestrować?
Ważne jest, by być zarejestrowanym, ponieważ rejestrując się,
otrzymuje się numer BSN (burgerservicenummer - holenderski
numer identyfikacyjny obywateli). BSN jest indywidualnym
numerem osobowym do kontaktów obywatela z organami władzy
publicznej. Numer ten jest potrzebny każdemu, kto zamierza
pracować lub studiować w Holandii.

5. Dlaczego holenderskie organy władz publicznych
prowadzą Centralną Ewidencję Ludności (BRP Basisregistratie Personen)?
Organom władz publicznych potrzebne są prawidłowe dane
osobowe obywateli. Są one na przykład wymagane do wydawania

paszportów, dowodów osobistych lub praw jazdy. Dane te są
również potrzebne do ustalania, kto jest uprawniony do
głosowania w wyborach, do wypłacania zasiłków i pobierania
podatków gminnych. Ważność posiadania tych danych sięga
jednak jeszcze dalej. Instytucje takie, jak Urząd Skarbowy
(Belastingdienst), urzędy przyznające i wypłacające zasiłki oraz
fundusze emerytalne korzystają z tych danych w celu
prawidłowego dostosowania swoich decyzji do indywidualnej
sytuacji osób, których decyzje te dotyczą. Dlatego właśnie organy
władzy publicznej prowadzą Basisregistratie Personen - Centralną
Ewidencję Ludności, w której ujęte są dane osobowe wszystkich
rezydentów i nierezydentów.

6. Co to jest numer BSN (burgerservicenummer)?
Numer BSN (burgerservicenummer) jest indywidualnym numerem osobowym do kontaktów obywatela z organami władzy
publicznej. Numer BSN składa się z dziewięciu cyfr. Ten unikalny
numer identyfikacyjny pozwala na przykład zapobiegać pomyleniom tożsamości. Numer BSN ma korzyści dla obywatela i dla
organów władz. Ułatwia on kontakty z urzędem gminy i z innymi
organami (publicznymi). Przy pierwszym zameldowaniu się w
gminie obywatel otrzymuje przyznany mu numer BSN. Gdy
obywatel podejmuje pracę, przekazuje ten numer BSN swojemu
pracodawcy. Za pomocą tego numeru pracodawca reguluje dla
obywatela określone sprawy, na przykład z Urzędem Skarbowym
(Belastingdienst) i z funduszem emerytalnym. Numer BSN jest
także wykorzystywany w systemie opieki zdrowotnej.. Podanie
numeru BSN może być na przykład wymagane w przypadku wizyty
u lekarza domowego, w szpitalu lub w aptece.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w portalu
www.rijksoverheid.nl.

Patrz również pytanie 14 i 15.

7. Pochodzę z karaibskiej części Królestwa Niderlandów.
Czy w stosunku do mnie obowiązuje taki sam proces
rejestracji?
Tak, w stosunku do Pana obowiązuje taki sam proces rejestracji.

8. Jak należy zgłaszać zmiany danych osobowych?
Zmianę danych osobowych można zgłosić w jednym z urzędów
gminy posiadających punkt rejestracji nierezydentów. Należy w
tym celu okazać dokument potwierdzający daną zmianę. Urząd
gminy ocenia, czy dokument ten spełnia wymagania. Jeśli tak,
informacje o zmianie zostają przetworzone w terminie czterech
tygodni. Zmiany danych osobowych wprowadzane są bezpłatnie.

9. Co powinienem zrobić, gdy przebywam lub zamierzam
przebywać w Holandii dłużej niż 4 miesiące?
Jeśli zamierza Pan pozostać w Holandii dłużej niż 4 miesiące, ma
Pan obowiązek zarejestrować się jako rezydent w urzędzie gminy
swojego miejsca zamieszkania. Należy obowiązkowo dokonać
tego w terminie 5 dni od daty przyjazdu do Holandii. Jeśli Pana
partner(ka) i/lub dzieci także zamierzają pozostać w Holandii
dłużej niż 4 miesiące, oni również powinni się zarejestrować.
Po zarejestrowaniu się w urzędzie gminy należy we własnym
zakresie złożyć wnioski o ewentualnie wymagane pozwolenia
(pozwolenie na pracę/pozwolenie na pobyt). Informacje na ten
temat można znaleźć w portalu IND (Urzędu ds. Imigracji i
Naturalizacji): www.ind.nl.
Proszę również zasięgnąć informacji w broszurze „Nieuw in
Nederland” („Nowi przybysze w Holandii”) dostępnej na stronie
www.nieuwinnl.nl.

10. Co stanie się z moimi danymi (także po moim
wyjeździe z Holandii)?

14. Jaki dowiedzieć się, jaki jest mój numer BSN
(Burgerservicenummer)?

Zarejestrowane dane osobowe będą przechowywane w rejestrze
Centralnej Ewidencji Ludności (Basisregistratie Personen).

Po zarejestrowaniu się Centralnej Ewidencji Ludności (BRP Basisregistratie Personen) jako nierezydent otrzymuje się numer
BSN, który składa się z dziewięciu cyfr. Numer ten podany jest w
odpisie w wpisu rejestracyjnego, który otrzymywany jest po
zarejestrowaniu się. W przypadku zgubienia numeru BSN należy
skontaktować się z jednym z urzędów gmin posiadających punkt
rejestracji nierezydentów. W punkcie rejestracji można złożyć
wniosek o wydanie wypisu z rejestru Centralnej Ewidencji
Ludności (BRP).

11. Jakie dane są rejestrowane przy rejestracji?
Przy rejestracji nierezydentów rejestrowane są następujące dane:
o Nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć;
o Obywatelstwo;
o Adres zamieszkania poza terytorium Holandii;
o Rodzaj dokumentu pobytowego;
o Numer BSN (Burgerservicenummer);
o Numer administracyjny.

12. Jak dowiedzieć się, czy jest się zarejestrowanym?
W gminach posiadających punkt rejestracji nierezydentów można
zapytać, czy jest się zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji
Ludności (BRP - Basisregistratie Personen). Można bezpłatnie
uzyskać wgląd w swoje dane.
Można również zwrócić się o wydanie odpisu z rejestru Centralnej
Ewidencji Ludności (BRP). Za wydanie tego odpisu pobierana jest
opłata. Do uzyskania wglądu w swoje zarejestrowane dane
wymagane jest potwierdzenie tożsamości (okazanie paszportu lub
dowodu osobistego) celu zapobieżenia udzielaniu wglądu osobom
nieuprawnionym.

13. Jak wygląda ochrona prywatności moich danych
osobowych?
Dane znajdujące się w Centralnej Ewidencji Ludności (BRP Basisregistratie Personen) nie są publicznie dostępne. Organy
władzy publicznej zapewniają staranną ochronę prywatności i
wykorzystują te dane wyłącznie do wykonywania swoich
ustawowych obowiązków. Patrz również pytanie 21.

Patrz również pytanie 6 i 15.

15. Przedtem miałem numer sofi. Czy to to samo co
numer BSN (Burgerservicenummer)?
Obecnie przyznaje się wyłącznie numer BSN. Numer sofi (sofinummer) nie jest już przyznawany. W wielu przypadkach numer
sofi (sofinummer) został w drodze uaktualnienia przekształcony w
numer BSN. W Pana przypadku będzie zatem nadal używany ten
sam numer. W niektórych przypadkach dokonano przyznania
całkowicie nowych numerów BSN, na przykład, gdy stary numer
sofi nie był już aktywny.
Numer BSN i numer sofi różnią się pod względem sposobu i celów
wykorzystywania tych numerów. Numer BSN jest numerem
osobowym o charakterze ogólnym, używanym w całym sektorze
publicznym, np. między innymi w sektorze oświaty i opieki
zdrowotnej. Numer sofi był wykorzystywany wyłącznie w obszarze
socjalnym i fiskalnym. Numer BSN umożliwia komunikowanie się z
organami władz publicznych przy użyciu tylko jednego numeru.
Urząd gminy przyznaje numer BSN na podstawie Ustawy w
sprawie przepisów ogólnych dotyczących numeru identyfikacyjnego obywateli (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)
i wpisuje ten numer do rejestru Centralnej Ewidencji Ludności

(BRP - Basisregistratie Personen). Uprzednio używany numer sofi
(sofinummer) był przyznawany przez Urząd Skarbowy
(Belastingdienst).
Patrz również pytanie 6 i 14.

16. Czy możliwe jest nadal zarejestrowanie się w Urzędzie
Skarbowym (Belastingdienst)?
Nie, od 9 grudnia 2013 roku nie jest to już możliwe.

17. Ile czasu zajmuje proces rejestracji?
Jeśli urząd gminy posiadającej punkt rejestracji nierezydentów
może z wystarczającą pewnością ustalić tożsamość osoby, która
chce się zarejestrować od razu dokonuje się rejestracji i przyznawany jest numer BSN (burgerservicenummer). Obywatel
otrzymuje przyznany mu numer BSN.

18. Ile kosztuje rejestracja?

21. Czy wszystkie zarejestrowane dane są widoczne dla
wszystkich instytucji?
Zarejestrowane dane są widoczne dla holenderskich organów
władz publicznych. Udostępniany jest im wyłącznie wgląd w dane,
które są im potrzebne do wykonywania ich ustawowych
obowiązków. Ponadto zarejestrowane dane osobowe mogą być
wykorzystywane przez niektóre podmioty nie będące organami
władz publicznych, na przykład przez fundusze emerytalne. Dane
te mogą także być wykorzystywane przez kilka instytucji innego
rodzaju, takich jak na przykład kościoły. Można wnieść o to, by ta
ostatnia grupa instytucji zachowywała Państwa dane w tajemnicy.

22. Do mogą zwracać się osoby mające jeszcze więcej
pytań?
Proszę skontaktować się z jednym z 18 urzędów gminy
posiadających punkt rejestracji nierezydentów (patrz pytanie 2),
bądź z państwowym urzędem informacji Informatie Rijksoverheid,
numer telefonu: 1400. Patrz również: www.rijksoverheid.nl.

Za dokonanie rejestracji nie pobiera się żadnych opłat. Przy
pierwszej rejestracji otrzymuje się nieodpłatnie odpis zawierający
zarejestrowane dane osobowe.

19. Czy trzeba się umówić w celu dokonania rejestracji?
Różnie to wygląda, zależnie od urzędu gminy posiadającego punkt
rejestracji nierezydentów. Proszę zasięgnąć informacji na ten
temat w portalu internetowym gminy, w której zamierzają
Państwo się zarejestrować.

20. Jak mogę dowiedzieć się, jakie instytucje wykorzystują
moje dane osobowe?
Urząd gminy może wydać wykaz instytucji, którym przekazano
dane osobowe. W celu zapobieżenia udzielaniu wglądu w ten
wykaz osobom nieupoważnionym, przed uzyskaniem wglądu w te
informacje należy potwierdzić swoją tożsamość.
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