Înregistrare Nerezidenţi: Întrebări care se pun des
1. Ce înseamnă nerezident şi ce înseamnă rezident?

3. Cum mă pot înregistra ca nerezident în Ţările de Jos?

Un nerezident este cel care nu locuieşte în Ţările de Jos dar între
el şi statul olandez există o relaţie. Aşa cum sunt, de exemplu,
muncitorii transfrontalieri, studenţii străini şi persoanele din
străinătate care primesc pensie de la statul olandez.

În acest scop va trebui să vă prezentaţi personal şi având la dvs.
un document de identitate în termen de valabilitate (paşaport sau
card de identitate) la una dintre primăriile cu competenţă pentru
înscrierea nerezidenţilor. Consultaţi în acest sens întrebarea 2.
Accesaţi site-ul primăriei unde doriţi să fiţi luat în evidenţă pentru
a afla orarul primăriei respective şi pentru a vă lua programare.

Un rezident este cineva care locuieşte în Ţările de Jos şi care este
luat în evidenţa unei primării olandeze.

2. Unde mă pot înregistra ca nerezident în Ţările de Jos?
Vă puteţi înscrie la alegere, la una dintre următoarele primării:
Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem,
Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden,
Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Zwolle.

Fără document de identitate în termen de valabilitate nu vă puteţi
înscrie. Vă sfătuim de asemenea să daţi adresa dvs. din ţara dvs.
de origine, scrisă citeţ.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi folder voor
niet-ingezetenen

4. De ce trebuie să mă înscriu?
Este important să faceţi acest lucru pentru că prin înscriere, veţi
primi un Cod Numeric Personal (BSN). Acest număr propriu de
persoană se foloseşte în contactul dvs. cu statul olandez. Cine
doreşte să lucreze sau să studieze în Olanda, are nevoie de acest
număr.

5. De ce statul olandez ţine evidenţa de bază a
persoanelor (BRP)?
Statul are nevoie de date corecte ale cetăţenilor săi. De exemplu
pentru a face un paşaport, un card de identitate sau pentru
permisul de conducere. Pentru a şti cine are voie să voteze la
alegeri, pentru a acorda ajutor social şi pentru a încasa impozitele
şi taxele comunale. Importanţa acestei evidenţe se întinde de fapt
şi mai departe. Şi anume, sunt şi alte organizaţii, cum sunt
Serviciul de impozite,[Belastingdienst], instanţele pentru alocaţii
şi îndemnizaţii, fondurile pentru pensii, care folosesc aceste date

pentru o bună coordonare a deciziilor cu situaţia individuală a
cetăţenilor. Acesta este motivul pentru care statul ţine Evidenţa
de Bază a Persoanelor (BRP), în care se află înregistrate datele
tuturor rezidenţilor şi a nerezidenţilor.

6. Ce este un cod numeric personal (BSN)?
Codul Numeric Personal (BSN) este un număr propriu de persoană
atribuit cetăţenilor pentru contactul acestora cu statul. Codul este
alcătuit din 9 cifre. Acest cod unic previne, de exemplu, posibilitatea schimbării identităţii între persoane. BSN prezintă avantaje
pentru cetăţean şi pentru stat. Facilitează contactele cu primăria
şi cu alte instanţe (de stat). Atunci când vă înscrieţi pentru prima
oară în Ţările de Jos, veţi primi un BSN. Toţi cei care se duc la lucru
trebuie să prezinte angajatorului acest BSN. Cu acest BSN
angajatorul reglează anumite aspecte pentru cetăţean, cum sunt
de exemplu, Serviciul de impozite şi Fondurile pentru pensii.
Asistenţa pentru sănătate foloseşte de asemenea BSN-ul. Când
mergeţi de exemplu la medicul de familie, la spital sau la
farmacie, este de asemenea posibil să vi se ceară BSN-ul.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-ul www.rijksoverheid.nl.
A se consulta de asemenea întrebările 14 şi 15.

7. Sunt din ţinutul Caraibelor care face parte din Regatul
olandez. Şi pentru mine este valabilă aceeaşi
procedură pentru înscriere?
Da, şi pentru dvs. este valabilă aceeaşi procedură pentru înscriere

8. Cum transmit schimbările survenite în datele mele?
La primăriile cu competenţă pentru înscrierea nerezidenţilor
puteţi transmite schimbările survenite în datele dvs. personale. În
acest scop trebuie să puteţi prezenta un document din care să
reiasă schimbarea. Primăria verifică dacă documentul corespunde
cerinţelor. În cazul în care documentul corespunde cerinţelor,
schimbarea se va înregistra în termen de patru săptămâni.
Schimbarea datelor dvs. personale are loc gratis.

9. Ce trebuie să fac dacă rămân sau cred că voi rămâne în
Olanda pentru o perioadă mai îndelungată de 4 luni?
Aveţi de gând să rămâneţi mai îndelungat de 4 luni în Ţările de
Jos? În acest caz 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.
În afară de această înscriere la primărie, trebuie să vă îngrijiţi
personal de solicitarea eventualelor autorizaţii necesare
(autorizaţie pentru şedere/autorizaţie pentru muncă). Consultaţi
în acest sens IND-ului: www.ind.nl.
Consultaţi de asemenea broşura “Nou în Ţările de Jos” [‘Nieuw in
Nederland’], pe care o găsiţi pe site-ul www.nieuwinnl.nl .

10. Ce se întâmplă cu datele mele (de asememenea şi
după plecarea mea din Olanda)?
Datele dvs. înregistrate rămân în păstrarea biroului Evidenţa de
bază a persoanelor [Basisregistratie Personen].

11. Care sunt datele care se înregistrează la înscriere?
Pentru nerezidenţi, se înregistrează următoarele date:
• Numele, data şi locul naşterii, sexul;
• Naţionalitatea;
• Adresa de domiciliu în afara Ţărilor de Jos;

• Titlul de şedere;
• Codul Numeric Personal (BSN);
• Număr Administraţie.

12. De unde ştiu dacă sunt înscris sau nu?
La primăriile cu competenţă pentru înscrierea nerezidenţilor
puteţi întreba dacă sunteţi înregistrat în evidenţa de bază a
persoanelor (BRP). Accesul la datele dvs. este gratis.
De asemenea puteţi cere un extras din BRP. Pentru extrasul acesta
trebuie să plătiţi. Pentru a avea acces la datele dvs. trebuie să vă
identificaţi cu un document de identitate în termen de valabilitate
(paşaport sau card de identitate) pentru a preveni astfel accesul
persoanelor neautorizate la datele dvs.

13. Care este situaţia cu privire la protecţia datelor mele?
Datele personale din evidenţa de bază a persoanelor (BRP) nu
sunt publice. Statul veghează cu vigilenţă asupra protecţiei
datelor şi foloseşte aceste date numai pentru a-şi executa
sarcinile legale. Consulta în acest sens şi întrebarea 21.

14. Cum pot procura Codul Numeric Personal (BSN)?

unele cazuri se acordă un număr în întregime nou, de exemplu
atunci când vechiul număr social fiscal nu mai este activ.
Diferenţa între BSN şi numărul social fiscal este modul şi scopul în
care se foloseşte BSN-ul. BSN este un cod numeric general
persoanal care se foloseşte în tot sectorul public, ca de exemplu
în învăţământ şi pentru sănătate. Numărul social fiscal se folosea
numai pentru domeniul social fiscal. BSN-ul face posibil ca numai
persoanele cu cod numeric să poată comunica cu statul.
Primăria acordă BSN-ul în temeiul Legii dispoziţii generale
referitoare la codul numeric personal şi-l înregistrează în Evidenţa
de bază a persoanelor (BRP). Numărul social fiscal era acordat de
către Serviciul de impozite şi taxe.
A se vedea şi întrebarea 6 şi 14.

16. Mai pot merge la Serviciul de impozite pentru
înscriere?
Nu, de la data de 9 decembrie 2013 nu se mai poate.

Ca nerezident, după ce vă înscrieţi la evidenţa de bază a persoanelor (BRP), primiţi un BSN, care este alcătuit din nouă cifre.
Acest număr se află pe copia care vi se înmânează la înscriere. Aţi
pierdut numărul? Luaţi contact cu una dintre primăriile cu
competenţă pentru înscrierea nerezidenţilor. Cereţi deci un extras
din BRP.

17. Cât timp durează procedura de înscriere?

A se consulta în acest sens şi întrebările 6 şi 15.

Pentru înscriere nu plătiţi. La prima înscriere veţi primi gratis o
copie după înregistrarea datelor dvs.

15. În trecut aveam un număr social fiscal [sofinummer].
Este acest număr acelaşi cu numărul meu BSN?
În prezent se acordă numai un BSN, deci nu se mai acordă un
număr social fiscal. În multe cazuri numărul social fiscal s-a
echivalat cu numărul BSN. În acest caz vă menţineţi numărul. În

Dacă primăria cu competenţă pentru înscrierea nerezidenţilor a
putut stabili cu suficientă certitudine identitatea dvs., vă înscrie
imediat şi vi se acordă BSN-ul. În acest caz BSN-ul vi se înmânează
pe loc.

18. Cât costă înscrierea?

19. Trebuie să mă programez pentru înscriere?
Acest lucru diferă, depinde deci de primăria cu competenţă
pentru înscrierea nerezidenţilor. Pentru informaţii în acest sens,
consultaţi website-ul primăriei unde doriţi să vă înscrieţi.

20. De unde aflu care sunt instanţele care vor folosi datele
mele?
Primăria vă poate da o listă cu instanţele cărora li s-au dat datele
dvs. personale. Pentru a preveni accesul unei persoane neautorizate la aceste date trebuie să vă identificaţi înainte de a primi
acces la date.

21. Sunt toate datele înregistrate accesibile pentru toate
instanţele?
Datele înregistrate sunt accesibile pentru organizaţiile de stat
olandeze. Acestea primesc acces numai la datele de care au
nevoie pentru executarea sarcinilor lor legale. În plus, sunt de
asemenea câteva organizaţii neguvernamentale care folosesc
datele dvs., cum sunt de exemplu cele pentru fondul de pensii.
Pot de asemenea folosi datele dvs. şi câteva instituţii cum ar fi de
exemplu, biserica. Dacă doriţi, puteţi cere ca datele dvs. personale
să rămână secrete pentru ultimul grup de instanţe.

22. Cui să mă adresez dacă mai am nelămuriri?
Vă puteţi adresa uneia dintre cele 18 primării cu competenţă
pentru înscrierea nerezidenţilor (consultaţi întrebarea 2) sau
apelaţi Informatie Rijksoverheid la numărul de telefon 1400.
Consultaţi în acest sens www.rijksoverheid.nl.
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