•	Bel +31 172 522 522, het informatienummer van
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). U kunt dan een
afspraak maken bij het klantcontactcentrum van de
gemeente op een datum en tijdstip dat u uitkomt.
•	Ga naar www.bodegraven-reeuwijk.nl/afspraakmaken/formulier. Onder ‘Onderwerp’ en ‘Product’
selecteert u ‘Vestiging vanuit het buitenland’.
Klik vervolgens op ‘Volgende pagina’ en selecteer
Als u zich wilt inschrijven in de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk moet u een afspraak maken. In veel gevallen
zal het uitzendbureau, uw werkgever of uw verhuurder
u daarbij helpen. Als dat niet het geval is, kunt u zelf
een afspraak maken om u in te schrijven.

•	U kunt zich alleen inschrijven met een adres binnen
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Wat u moet weten over de inschrijving
De afspraak vindt plaats in het klantcontactcentrum
van de gemeente, aan de Julianastraat 6 in
Bodegraven (in het Evertshuis waar ook de bibliotheek
is gevestigd).
de datum en het tijdstip van uw keuze. Klik op
‘Volgende pagina’ en vul uw persoonlijke gegevens
in. Klik vervolgens op ‘Controle’, controleer uw
gegevens en bevestig uw afspraak.
•	U kunt ook persoonlijk langskomen bij de balie van
het klantcontactcentrum om een afspraak te maken.

Rejestracja w gminie

Zo regelt u uw inschrijving
Państwo, jak wygląda rejestracja w gminie i dlaczego jest ważna.

Wanneer u vanuit het buitenland in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk komt wonen,

mu Ewidencji Ludności (Basisregistratie Personen, BRP). W tej broszurze przeczytają

bent u verplicht om uw nieuwe adres door te geven. Daarvoor moet u persoonlijk

udać się do urzędu gminy. Państwa dane osobowe zostaną wtedy wpisane do Syste-

langskomen bij de gemeente. Uw persoonsgegevens worden dan opgenomen in

ven-Reeuwijk, muszą Państwo zgłosić swój nowy adres. W tym celu należy osobiście

de Basisregistratie Personen. In deze folder leest u hoe u zich kunt inschrijven bij

Jeśli przyjeżdżają Państwo z zagranicy i chcą zamieszkać na terenie gminy Bodegra-

de gemeente en waarom dit belangrijk is.

Inschrijven bij de gemeente

Rejestracji można dokonać w
następujący sposób:

Jeśli chcą Państwo wpisać się do rejestru gminy
Bodegraven-Reeuwijk, muszą się Państwo umówić na
spotkanie. Agencja pracy tymczasowej, Państwa pracodawca lub osoba, od której wynajmują Państwo lokal
mieszkalny, mogą w tym z reguły pomóc. Jeśli nie, mogą
Państwo samodzielnie umówić się na spotkanie w celu
wpisania do rejestru.
•	Mogą Państwo zadzwonić pod numer informacji gminy
Bodegraven-Reeuwijk: +31 172 522 522 ( od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00). Pod
tym numerem mogą Państwo umówić się na spotkanie
w gminnym centrum obsługi interesanta, w terminie,
który Państwu odpowiada.
•	Mogą Państwo skorzystać ze strony internetowej www.

bodegraven-reeuwijk.nl/afspraak-maken/formulier. W
zakładce „Onderwerp” (Temat) i „Product” (Sprawa)
należy wybrać opcję „Vestiging vanuit het buitenland”
(Przyjazd z zagranicy). Następnie należy kliknąć
przycisk „Volgende pagina” (Następna strona) i wybrać datę i godzinę spotkania. Potem proszę kliknąć
przycisk „Volgende pagina” (Następna strona) i
wpisać swoje dane osobowe. Następnie należy kliknąć
przycisk „Controle” (Kontrola), sprawdzić poprawność
wprowadzonych danych i potwierdzić spotkanie.
•	Mogą Państwo również przyjść osobiście i umówić
spotkanie w recepcji centrum obsługi interesanta.
Spotkanie odbędzie się w gminnym centrum obsługi
interesanta przy ulicy Julianastraat 6 w Bodegraven
(w budynku Evertshuis, w którym znajduje się również
biblioteka).

Co należy wiedzieć na temat rejestracji

•	Rejestracji dokonać można jedynie w oparciu o adres
na terenie gminy Bodegraven-Reeuwijk.
•	Na spotkanie należy przyjść osobiście. Nie ma moż
liwości rejestracji za pośrednictwem osoby trzeciej.
•	Dokonując rejestracji Państwa partnera(-ki) lub dzieci,
one także muszą być obecne osobiście, niezależnie
od wieku.
•	Jeśli mają już Państwo numer identyfikacyjny BSN,
muszą Państwo zgłosić ten fakt podczas umawiania
spotkania. Jeśli pracują Państwo dla holenderskiej
firmy, najprawdopodobniej mają już Państwo numer
identyfikacyjny BSN.
•	Jeśli nie mają jeszcze Państwo numeru identyfikacyjnego BSN, otrzymają go Państwo po zakończeniu
procesu rejestracji w liście potwierdzającym.
•	Rejestracja jest bezpłatna i obowiązkowa.

Numer identyfikacyjny (BSN)

Państwa numer identyfikacyjny BSN jest osobistym
numerem przeznaczonym do kontaktów z władzami
państwowymi. Ten indywidualny numer pozwala m.in. na
wyeliminowanie ryzyka błędnego ustalenia tożsamości.
Każda osoba rejestrująca się po raz pierwszy otrzymuje
numer identyfikacyjny BSN.
Numer BSN posiada szereg zalet, zarówno dla Państwa,
jak i dla władz. Ułatwia Państwa kontakty z urzędami
gminy i innymi organami (państwowymi). Uprawnione
podmioty świadczące usługi medyczne, takie jak lekarze
rodzinni i towarzystwa ubezpieczeniowe są na przykład
zobowiązane do korzystania z numerów BSN.

Często zadawane pytania
Co muszę mieć ze sobą, gdy idę się zarejestrować?
•	Ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód
osobisty).
•	(Międzynarodowe) akty urodzenia wszystkich osób,
które będą rejestrowane.
•	Oryginalne (międzynarodowe) akty małżeństwa, orzeczenia o rozwodzie itp.
•	Oświadczenie o pozwoleniu na pobyt pod wskazanym
adresem.

identyfikacyjnego BSN, zostaną Państwo wpisani
do rejestru już w czasie trwania spotkania. Zostaną
Państwo od razu zarejestrowani w gminie Bodegraven-Reeuwijk. Także w tym przypadku otrzymają
Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z numerem

BSN. Takie spotkanie trwa maksymalnie 40 minut na
osobę.
Dlaczego rejestracja jest ważna?
Gmina potrzebuje właściwych informacji na temat mieszkańców w celu wypłaty świadczeń i pobierania gminnych
podatków. Informacje te są również potrzebne, aby
właściwie reagować w sytuacjach awaryjnych. Policja,
pogotowie ratunkowe i straż pożarna muszą wiedzieć, ile
osób mieszka pod danym adresem i czy są rodziną.
Także inne organizacje, takie jak towarzystwa ubezpieczeniowe i emerytalne, korzystają z danych osobowych,
aby podejmować właściwe decyzje w odniesieniu
do Państwa sytuacji. Chcą Państwo zarejestrować
samochód na swoje nazwisko? Również w tej sytuacji
muszą być Państwo zarejestrowani w Systemie Ewidencji
Ludności.
Ponadto każdy, kto po raz pierwszy wpisuje się do BRP,
otrzymuje numer identyfikacyjny BSN. Ten numer ułatwia
Państwa kontakty z urzędami gminy i innymi organami
(państwowymi).
Co się stanie, jeśli się nie zarejestruję?
Dokonanie wpisu do Systemu Ewidencji Ludności jest
obowiązkowe. Jeśli nie dopełnią Państwo tego obowiązku, może zostać na Państwa nałożona kara administracyjna w maksymalnej wysokości 325 EUR.
Jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Systemie Ewidencji
Ludności, osoba, od której wynajmują Państwo lokal,
musi płacić podatek turystyczny. Wynosi on 3 EUR za
osobę za noc. Istnieje więc ryzyko, że wynajmujący
doliczy Państwu tę opłatę. Wysokość opłaty może osiągnąć nawet 1095 EUR rocznie.

Mają Państwo jakiekolwiek pytania?
Czy mają Państwo pytania po zapoznaniu się z

broszurą? Zapraszamy do kontaktu z urzędem
gminy Bodegraven-Reeuwijk.
Numer telefonu : +31 172 522 522
Adres e-mail
: info@bodegraven-reeuwijk.nl

Neem dan contact op met de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk.
Telefoon : +31 172 522 522
E-mail
: info@bodegraven-reeuwijk.nl

Hebt u na het lezen van deze folder
nog vragen?
Als u niet staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen, moet uw verhuurder toeristenbelasting betalen.
Deze bedraagt 3 euro per persoon per nacht. U loopt
het risico dat uw verhuurder dit bedrag aan u doorberekent. Dit bedrag kan oplopen tot 1.095 euro per jaar.
Wat gebeurt er als ik mij niet inschrijf?
Inschrijven in de Basisregistratie Personen is verplicht.
Indien u deze verplichting niet vervult, loopt u de kans
daarvoor bestraft te worden met een bestuurlijke
boete die maximaal 325 euro kan bedragen.
En wilt u het kenteken van een auto op uw naam
laten zetten? Ook dan moet u ingeschreven zijn in de
BRP. Bovendien krijgt iedereen die zich voor het eerst
inschrijft in de BRP een eigen Burgerservicenummer
(BSN). Het BSN vergemakkelijkt uw contacten met de
gemeente en met andere (overheids)organisaties.
Maar ook organisaties zoals zorgverzekeraars en
pensioenfondsen gebruiken uw persoonsgegevens
om hun beslissingen goed af te stemmen op uw
situatie.
Waarom is het belangrijk dat ik mij inschrijf?
Om uitkeringen te verstrekken en gemeentelijke
belastingen te heffen, heeft de overheid juiste
gegevens nodig over haar burgers. Dat is ook nodig
om goed te kunnen handelen in noodsituaties.
Voor de politie, ambulance en brandweer is het
belangrijk om te weten hoeveel mensen er op een
adres wonen en of zij familie zijn van elkaar.
Burgerservicenummer (BSN) dan wordt de
inschrijving voltooid tijdens de afspraak. U staat
dan per direct ingeschreven in de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. U krijgt gelijk uw bevestigingsbrief met daarop uw BSN mee. Deze afspraak duurt
maximaal 40 minuten per persoon.

Jak długo będę czekać na wpis do rejestru?
•	Jeśli mają już Państwo nadany numer BSN, rejestracja
nie będzie trwała dłużej niż 5 dni roboczych. Otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie rejestracji pocztą.
Spotkanie w tej sprawie trwa maksymalnie 15 minut na
osobę.
•	Jeśli nie mają Państwo jeszcze nadanego numeru

Hoe lang duurt het voordat ik sta ingeschreven?
•	Wanneer u al in het bezit bent van een Burger
servicenummer (BSN) dan zal de inschrijving
maximaal 5 werkdagen duren. U ontvangt de
schriftelijke bevestiging van de inschrijving per
post. Deze afspraak duurt maximaal 15 minuten
per persoon.
•	Wanneer u nog niet in het bezit bent van een
Wat moet ik meenemen als ik mij ga inschrijven?
•	Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of
identiteitskaart).
•	(Internationale) geboorteakte van alle personen
die ingeschreven moeten worden.
•	Originele (internationale) akten over huwelijk,
echtscheiding etc.
•	Verklaring van toestemming voor verblijf op
het adres.

Veelgestelde vragen
Uw Burgerservicenummer (BSN) is uw eigen
persoonsnummer voor uw contacten met de overheid.
Dit unieke nummer helpt om bijvoorbeeld persoonsverwisselingen te voorkomen. Iedereen die zich voor
het eerst inschrijft krijgt een BSN. Het BSN heeft
voordelen voor u en voor de overheid. Het vergemakkelijkt uw contacten met de gemeente en met andere
(overheids)organisaties. Erkende zorgverleners, zoals
huisartsen en zorgverzekeraars, zijn bijvoorbeeld
verplicht het BSN te gebruiken.

Burgerservicenummer
•	U dient persoonlijk langs te komen. Niemand anders
kan dit voor u regelen.
•	Bij de inschrijving van uw partner/kinderen dienen
ook zij persoonlijk aanwezig te zijn, ongeacht de
leeftijd.
•	Wanneer u al een Burgerservicenummer (BSN)
heeft dan moet u dit aangeven tijdens het maken
van de afspraak. Als u werkt voor een Nederlands
bedrijf dan heeft u waarschijnlijk al een Burger
servicenummer.
•	Wanneer u nog geen Burgerservicenummer (BSN)
heeft dan ontvangt u deze aan het eind van de
inschrijving op uw bevestigingsbrief.
• Inschrijven is gratis en verplicht.

