Inschrijven van buitenlandse werknemers in het RNI
Alle werknemers van Nederlandse werkgevers hebben een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Dat
betekent dat ze ingeschreven moeten zijn 1) als ingezetene (in de Basisregistratie personen, bij een
gemeente) of 2) als niet-ingezetene (in de Basisregistratie personen, in de RNI). Buitenlandse
werknemers die korter dan 4 maanden in Nederland denken te gaan verblijven kunnen zich in de RNI
(Registratie Niet-Ingezetenen) inschrijven, en daarmee een BSN krijgen. Het BSN heeft u als
werkgever nodig voor de loonadministratie en de aangifte loonheffingen van de Belastingdienst.
Afspraak maken
Voor het aanvragen van een BSN kunt u telefonisch of per e-mail een afspraak maken bij één van de
19 RNI-loketgemeenten. Bij groepen van vijf of meer personen kunt u ook contact opnemen met de
RNI-accountmanager van één van de 19 gemeenten voor een afspraak op maat.
Tips om het inschrijfproces snel te laten verlopen










Elke werknemer die nog een BSN nodig heeft, moet in eigen persoon bij een RNI-loket zich
identificeren en zich laten inschrijven in het RNI-register. Vervolgens krijgt hij of zij het BSN
uitgereikt;
De gemeente verwacht dat de werknemer Nederlands, Engels of Duits spreekt. Spreken zij
geen van deze talen dan is een begeleider/tolk noodzakelijk. Ook kan aan de begeleider/tolk
gevraagd worden of hij/zij zich kan identificeren.
Laat werknemers het RNI-registratieformulier al vooraf digitaal invullen en uitgeprint
meenemen. Vul hierop het buitenlandse woonadres in en het adres waar ze in Nederland
verblijven op het moment van inschrijving. Het inschrijven zelf duurt zo’n 10 minuten per
persoon. De ingeschrevene krijgt direct een brief mee met daarin het BSN.
Zorg ervoor dat alle werknemers een geldig reisdocument (ID-kaart of liever nog een
paspoort) bij zich hebben. Bij het inschrijven in de RNI worden mensen zorgvuldig
geïdentificeerd om fraude te voorkomen. Inschrijving is daarom niet mogelijk met een
rijbewijs of een verblijfsvergunning. Het reisdocument moet in goede staat zijn en de foto
moet goed gelijkend zijn. Een ID kaart die in tweeën is gebroken, wordt niet geaccepteerd.
Let op: Dat iemand met een paspoort of ID kaart door de douane komt is geen garantie dat
het document goed genoeg is voor inschrijving in de RNI!
In de zomerperiode, wanneer er veel seizoensarbeid is, loopt de wachttijd vaak op door
drukte bij de gemeenten door extra paspoortaanvragen en een lagere bezetting bij de
gemeente zelf. Neem daarom tijdig contact op met een accountmanager en probeer in
gezamenlijk overleg toch een afspraak te maken.



Geef tijdig door als een gemaakte afspraak (ook al u deze digitaal of per e-mail hebt
gemaakt) niet doorgaat of als de groep kleiner/groter is dan afgesproken. Als u de afspraak
afzegt geeft dit ruimte voor een collega-werkgever.

Al eerder in Nederland geweest?
Als werknemers al eerder Nederland geweest zijn om te werken dan staan ze wellicht al
ingeschreven in de RNI en hebben ze al een BSN. Een BSN blijft levenslang geldig. Als een werknemer
zijn BSN niet meer weet dan is inschrijving niet opnieuw nodig, maar kan gevraagd worden om –
tegen betaling – een uittreksel. De werknemer kan hiervoor contact opnemen met één van de
gemeenten met een inschrijfvoorziening voor niet-ingezetenen.
Meer informatie
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken verschaft ook informatie over het inschrijven bij kortdurend
verblijf in Nederland Deze folder is te downloaden in zes verschillende talen. Deze informatie kunt u
beschikbaar stellen aan uw buitenlandse werknemers. Ook publiceert het Ministerie uitgebreide
folders voor mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen. Deze zijn beschikbaar in 14
verschillende talen.
Loopt u desondanks toch tegen knelpunten aan in de praktijk, neem dan contact op met de
Werkgeverslijn land- en tuinbouw op 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

