Dacă veniţi în Olanda pentru a lucra sau studia
aveţi nevoie de un Cod Numeric Personal
(burgerservicenummer-BSN). Acest număr îl primiţi după
înregistrarea dvs. în Registrul de evidenţă a persoanelor
(BRP). Dacă veţi locui în Olanda mai puţin de patru
luni, atunci trebuie să vă înregistraţi drept persoană
nerezidentă la una din primăriile din Olanda cu ajutorul
unei dispoziţii de înscriere specială pentru acest lucru.
Rotterdam deţine o astfel de dispoziţie de înscriere. După
ce v-aţi înscris veţi primi un număr BSN.
Persoane care locuiesc mai mult de patru luni în Olanda
au obligaţia de a se înscrie drept persoane rezidente în
Registrul de evidenţă a persoanelor (BRP) al primăriei pe
raza căreia locuiesc. Inregistrare în cazul în care lucraţi
sau studiaţi o perioadă mai scurtă decât patru luni
Persoanele care vin din străinătate şi care conform
aşteptărilor lor vor lucra sau studia în Olanda o perioadă
mai scurtă decât patru luni trebuie să se înregistreze
drept persoane nerezidente în Registrul de evidenţă a
persoanelor.

Trebuie să veniţi să vă înregistraţi

Înregistrarea dvs. se poate face numai personal şi cu
programare la Portalul Primăriei Centru (Stadswinkel
Centrum). Puteţi face şi o programare la numărul de
telefon 14 010 (tarif local).
Angajatorii care vor să înregistreze în acelaşi timp grupe
de persoane nerezidente (mai mari de 8 persoane) pot
face o programare pentru acest lucru cu accountmanager
RNI prin intermediul e-mail
nietingezetenendv@rotterdam.nl

Pentru înregistrare aveţi nevoie de următoarele
acte

Un document de identitate valabil (paşaport) şi trebuie
să predaţi şi adresa dvs. din ţara de origine într-o formă
lizibilă menţionată de exemplu pe un contract de închiriere
sau o dovadă de înscriere la o anumită adresă.

Adresa unde locuiţi în Olanda

Primăria Rotterdam înregistrează de asemenea şi adresa
unde locuiţi în Olanda. Şi această adresă trebuie să o
predaţi într-o formă lizibilă menţionată de exemplu pe un
contract de închiriere, declaraţie de subînchiriere sau o
dovadă de şedere într-un hotel sau o pensiune.
Pentru eliberarea unui număr BSN va fi controlată adresa
unde locuiţi şi anume dacă la această adresă locuiesc
prea multe persoane şi dacă există autorizaţiile necesare,
aşa cum sunt autorizaţia de domiciliere şi autorizaţia cu
privire la sustragerea unor locuinţe din patrimoniul locativ.

Informaţii suplimentare

Pe site www.rotterdam.nl/product:registratienietingez
etenen puteţi găsi informaţii suplimentare cu privire la
înregistrarea dvs. drept persoană nerezidentă.
Deşi aceste informaţii sunt în limbile germană/română/
poloneză/bulgară, la ghişeul de înregistrare vă vor sta la
dispoziţie funcţionari care vorbesc limba olandeză. Dacă
este necesar puteţi să veniţi împreună cu un interpret sau
un însoţitor care vorbeşte limba olandeză.
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