
1.	 Какво	е	нерезидент	и	какво	е	резидент?
Нерезидент е лице, което не живее в Нидерландия, но все пак 
има връзка с нидерландските власти. Като например 
пограничните работници, чуждестранните студенти и лицата в 
чужбина, които получават пенсия от нидерландските власти.

Резидент е лице, което живее в Нидерландия и е 
регистрирано в някоя нидерландска община.

2.	 Къде	в	Нидерландия	мога	да	се	регистрирам	като	
нерезидент?

В Нидерландия Вие можете по Ваш избор да се регистрирате 
в някоя от следните общини: Алкмаар, Алмело, Амстердам, 
Бреда, Хага, Дутинхем, Айндховен, Гронинген, Гус, Хеерлен, 
Леуварден, Лайден, Неймеген, Ротердам, Тернойзен, Утрехт, 
Венло, Зволе.

3.	 Как	да	се	регистрирам	като	нерезидент	в	
Нидерландия?

Трябва да се явите лично и с валиден документ за 
самоличност (паспорт или лична карта) в някоя от общините 
със Служба за регистрация на нерезиденти. Вижте въпрос 2. 
Вижте на уебсайта на общината, където желаете да се 
регистрирате за работното време и как да си запишете час. 

Без валиден документ за самоличност не можете да бъдете 
регистрирани. Също е препоръчително да дадете адреса си в 
страната си на произход добре четливо написан.

За повече информация вижте: folder voor niet-ingezetenen 

4.	 Защо	трябва	да	се	регистрирам?
За Вас е важно да сте регистрирани, тъй като така получавате 
граждански регистрационен номер (BSN). Този номер е 
собствен личен номер и се използва при контактите Ви с 
нидерландските власти. На всеки, който желае да работи или 
да следва в Нидерландия му е необходим такъв номер.

5.	 Защо	нидерландските	власти	имат	Общински	
регистър	на	личните	данни	(BRP)?

Властите имат нужда от правилни данни за техните граждани. 
Например за да могат да издадат паспорт, лична карта или 
шофьорска книжка. За да знаят, кой може да гласува на 
избори, за да могат да предоставят обезщетения и за 
събирането на общинските данъци. Но значението му се 
простира по- надалеч. Също и организации като Данъчната 
служба, институциите предоставящи обезщетения и 
пенсионните фондове използват тези лични данни, за да ги 
съгласуват добре с индивидуалната ситуация. Затова властите 

са създали Общинския регистър на личните данни (BRP), в 
който са записани данните на всички резиденти и 
нерезиденти.

6.	 Какво	е	граждански	регистрационен	номер	(BSN)?
Гражданският регистрационен номер (BSN) е собствен личен 
номер за контактите на гражданина с властите. Номерът се 
състои от 9 цифри. Този уникален номер например помага да 
се избегне объркването на лични данни. BSN има предимства 
както за гражданина, така и за властите. Той улеснява 
контактите с общината и с другите (държавни)инстанции. Ако 
за първи път се регистрирате в Нидерландия, то тогава ще 
получите BSN. Всеки, който започва да работи дава този 
номер на работодателя. С него работодателят урежда някои 
въпроси за гражданина, например в Данъчната служба и в 
пенсионния фонд. BSN е необходим също и за здравното 
осигуряване. При посещения например при личния лекар, в 
болница или в аптека може да бъде поискан BSN.

Повече информация за това може да се намери на:  
www.rijksoverheid.nl. 

Вижте също и въпроси 14 и 15.

7.	 Ако	аз	съм	от	карибската	част	на	нидерландското	
кралство?	За	мен	важи	ли	същата	процедура	на	
регистрация?	

Да, за Вас важи същата процедура на регистрация.

8.	 Как	да	съобщя	за	промените	в	моите	данни?
Вие можете да съобщите за промяна в регистрираните данни 
в общините със Служби за регистрация на нерезиденти. За 

Регистрация	на	нерезиденти: Най- често задаваните въпроси



тази цел трябва да можете да покажете документ, от който да 
е видна промяната. Общината преценява дали документът 
отговаря на изискванията и ако условията са спазени 
промяната се обработва в рамките на четири седмици. 
Промяната на Вашите лични данни е безплатна. 

9.	 Какво	трябва	да	направя,	ако	съм	останал	по-	
дълго	от	4	месеца	в	Нидерландия	или	смятам	да	
оставам?	

Ако възнамерявате да останете по- дълго от 4 месеца в 
Нидерландия, то тогава трябва да се регистрирате като 
резидент във Вашата община по местоживеене. Вие сте 
длъжни да направите това в рамките на 5 дни след Вашето 
пристигане в Нидерландия. Ако Вашият партньор и/или деца 
също възнамеряват да останат в Нидерландия по- дълго от 4 
месеца, то тогава и те трябва да се регистрират.

Наред с тази регистрация в общината е възможно Вие сам да 
трябва да заявите издаването и на необходимите 
разрешителни (разрешително за пребивавне/разрешително 
за работа). Относно това вижте на уебсайта на IND:  
www.ind.nl.

Разгледайте също и брошурата ‘Новодошъл в Нидерландия’, 
която може да се намери на www.nieuwinnl.nl .

10.	Какво	става	с	моите	данни	(също	и	когато	напускам	
Нидерландия)?

Вашите регистрирани данни остават съхранени в Общинския 
регистър на личните данни.

11.	Кои	данни	биват	регистрирани	при	регистрацията?
За Вас като нерезидент се регистрират следните данни: 
• Име, дата и място на раждане, пол;
• Гражданство;
• Адрес по местоживеене извън Нидерландия;

• Разрешително за пребиваване;
• Граждански регистрационен номер (BSN);
• Административен номер.

12.	Как	ще	знам,	че	съм	регистриран?
В общините със Служба за регистрация на нерезиденти Вие 
можете да проверите дали сте вписани в Общинския регистър 
на личните данни (BRP). Вие можете да разгледате данните си 
безплатно.

Вие също можете да поискате извлечение от Общинския 
регистър на личните данни. С това обаче са свързани разходи. 
За да разгледате данните си, трябва да се легитимирате с 
валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта), 
за да се избегне това, на неупълномощени лица да им се 
предостави възможност за разглеждане. 

13.	Как	стоят	нещата	с	поверителността	на	моите	
данни?

Личните данни в Общинския регистър на личните данни (BRP) 
не са обществено достъпни. Властите следят внимателно за 
поверителността и използват тези данни, само за да 
изпълняват законовите си задължения. Вижте също и въпрос 
21. 

14.	Как	да	се	сдобия	с	граждански	регистрационен	
номер	(BSN)?

Като нерезидент Вие след регистрацията си в Общинския 
регистър на личните данни (BRP) ще получите BSN, който се 
състои от девет цифри. Този номер е изписан на копието, 
което Вие получавате при регистрацията си. Ако сте изгубили 
този номер, тогава се свържете с някоя от общините със 
Служба за регистрация на нерезиденти и поискайте да Ви се 
издаде извлечение от Общинския регистър на личните данни. 

Вижте също въпрос 6 и 15.

15.	Преди	имах	осигурителен	номер.	Това	същото	ли	е	
като	моя	граждански	регистрационен	номер	(BSN)?

Днес са дава само BSN, вече не се дава осигурителен номер. В 
много случаи осигурителният номер се обновява в 
гражданския регистрационен номер (BSN). За Вас 
следователно продължава да се поддържа номерът. В някои 
случаи се дава изцяло нов номер, например ако старият 
осигурителен номер не е вече активен. 

Разликата между BSN и осигурителния номер е начинът, по 
който се използва гражданския регистрационен номер и 
целите, за които се използва. BSN е общ личен номер, който 
се използва в целия публичен сектор, като например 
образованието или здравеопазването. Осигурителният номер 
се използва само в социално/ фискалната област. Чрез BSN е 
възможно хора само с един номер да могат да комуникират с 
властите.

Общината дава BSN на основание на Закона за общите 
разпоредби за гражданските регистрационни номера и го 
регистрира в Общинския регистър на личните данни (BRP). 
Осигурителният номер преди се даваше от Данъчната служба. 

Вижте също и въпроси 6 и 14.
 
16.	Мога	ли	все	още	да	отида	в	Данъчната	служба	за	

регистрацията?
Не, от 9 декември 2013 г. това вече не е възможно. 

17.	Колко	време	отнема	процесът	на	регистрацията?
Ако общината със Служба за регистрация на нерезиденти 
може да установи със задоволителна сигурност Вашата 
самоличност, Вие директно бивате регистриран и Ви се дава 
граждански регистрационен номер (BSN). Вие можете да си 
вземете Вашия BSN. 



18.	Колко	струва	регистрацията?
С регистрацията не са свързани разходи. При първата 
регистрация Вие получавате безплатно копие от Вашите 
регистрирани лични данни. 

19.	Трябва	ли	да	си	запиша	час,	за	да	се	запиша?
Това е различно при всяка община със Служба за регистрация 
на нерезиденти. Проверете уебсайта на общината, където 
желаете да се регистрирате за информация по въпроса. 

20.	Как	ще	зная	кои	инстанции	използват	моите	
данни?

Общината може да Ви даде списък с инстанциите, на които са 
давани лични данни. За да се избегне неоторизиран достъп 
до личните Ви данни, тоест да се разглеждат от лица които 
нямат право, трябва да удостоверите своята самоличност, 
преди да можете да разгледате данните. 

21.	Всички	ли	регистрирани	данни	могат	да	се	видят	от	
всички	инстанции?

Регистрираните данни могат да се видят от нидерландските 
правителствени организации. Те виждат само тези данни, от 
които те се нуждаят за техните законови задължения. Наред с 
това също и някои неправителствени организации могат да 
използват Вашите данни, например пенсионните фондове. 
Накрая, също и някои други институции могат да използват 
Вашите данни, например църквите. Вие можете да поискате, 
Вашите данни да се пазят в тайна пред тази последна група 
институции. 

22.	Към	кого	мога	да	се	обърна,	ако	имам	още	
въпроси?

Можете да отидете в някоя от 18 общини, които имат Служба 
за регистрация на нерезиденти (вижте въпрос 2) или да се 
обадите на телефонен номер: 1400 на Службата за 
информация от държавните институции (Informatie 
Rijksoverheid). Вижте също: www.rijksoverheid.nl. 

Настоящата брошура е издание на Министерството на 
Външните работи и Кралските отношения

www.rijksoverheid.nl
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