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Aanvragen BSN voor buitenlandse werknemer
Met het Burger Service Nummer (BSN) kan de overheid met de ingezetenen en belastingplichtigen
communiceren en er voor zorgen dat de juiste belastingen en premies afgedragen worden. Ook
heeft de werknemer deze nodig om bijvoorbeeld een zorgverzekering af te sluiten of zorgtoeslag aan
te vragen.
Afhankelijk van de duur van het verblijf van in Nederland van een buitenlandse werknemer dient
deze zich in de Registratie Niet ingezetenen (RNI), de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) of via
de Belastingdienst ingeschreven te worden om een BSN toegewezen te krijgen.

Binnenvaart
Bij een verblijf korter dan vier maanden kan de werknemer zich in de RNI inschrijven. Een
Nederlands adres is hiervoor niet nodig. Klik hier voor een overzicht van de 19 RNI loketten.
Bij een verblijf in Nederland langer dan vier maanden dient de werknemer zich in te schrijven in de
GBA van de gemeente waar deze woont of verblijft. Dikwijls verblijft de buitenlandse werknemer
aan boord en heeft deze geen vast adres aan de wal. De werknemer kan dan kiezen voor een
briefadres. Dit briefadres kan bijvoorbeeld thuis bij de werkgever, een familielid of kennis zijn.
Hiervoor dient de werknemer zich bij het loket van de betreffende gemeente te melden met een
geldig legitimatiebewijs en een schriftelijke verklaring met toestemming van de hoofdbewoner en
een toezegging van deze dat alle poststukken de briefadreshouder zullen bereiken. De meeste
gemeenten hebben hiervoor een standaardverklaring online beschikbaar. De inschrijving heeft geen
consequenties voor het vaststellen van de gemeentelijke belastingen en dergelijke. Bij inschrijving
op een briefadres wordt de ingeschrevene niet meegenomen als zijnde bewoner. Het briefadres kan
overigens geen postbusadres zijn. Het inschrijven is in alle gevallen kosteloos.

Zeevaart
Dikwijls monstert een EU ingezetene aan op een schip onder Nederlandse vlag zonder dat deze of
het schip fysiek in Nederland is. Hiervoor kan de werkgever voor de werknemer bij de
Belastingdienst Kantoor Buitenland te Heerlen een BSN aanvragen. Sinds kort wordt het BSN niet
enkel meer naar de werknemer gestuurd maar op verzoek ook weer naar de werkgever. Voor de
werkgever is het van belang om over het BSN te beschikken zodat de Belastingdienst de juiste
verschuldigde premies en belastingen kan innen en niet het hoge anoniementarief hoeft toe te
passen.
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