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Internationale studenten, seizoenarbeiders, personeel van ambassades. Buitenlanders die langer 

dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten zich inschrijven bij de gemeente. Binnen vijf 

werkdagen en op een vast adres of briefadres. Na de inschrijving in de BRP zijn ze officieel 

inwoner van Nederland, met alle bijkomende rechten én plichten. Voor alle partijen is het 

belangrijk dat die inschrijving goed verloopt.  

 

 

De eerste inschrijving…. 

Veel overheidsprocessen zijn afhankelijk van de 

registratie in de BRP. Nieuwe inwoners krijgen 

een BSN, waarmee ze loon kunnen ontvangen, 

een zorgverzekering of kinderbijslag kunnen 

aanvragen, belasting betalen. Dat maakt de 

eerste inschrijving verantwoordelijk werk, dat 

nauwkeurig moet gebeuren.  

Als ambtenaar ben je er even mee bezig. Veel 

gegevens invoeren, vaak lastige namen, ID-

controle, inschrijfcriteria en brondocumenten 

checken. Zeker als de nieuwe inwoners allemaal 

tegelijk aankomen, zoals bij buitenlandse 

studenten of seizoenarbeiders, kan dat een 

behoorlijke piek veroorzaken.  

Met de eDienst Doorgeven vestiging vanuit 

buitenland krijg je het een stuk gemakkelijker, 

want de nieuwe inwoner neemt je een groot deel 

van het werk uit handen. 

…doet de nieuwe inwoner nu zelf. 
Het invoeren van buitenlandse namen en 

adressen. Voor jou een foutgevoelige, 

tijdrovende klus, voor de nieuwe inwoner een 

makkie. Met de eDienst Doorgeven vestiging 

vanuit buitenland vult hij daarom zelf zijn 

gegevens in. En hij uploadt de bewijzen. Centric 

Burgerzaken zet alles voor jou klaar in een 

dossier. Als de inwoner aan de balie verschijnt, 

hoef je alleen de gegevens en brondocumenten 

te controleren.  

Een flinke efficiency- en kwaliteitsslag voor jou, 

want het bespaart tijd en voorkomt fouten. En 

ook de nieuwe inwoners zijn blij: zij vullen 

gewoon vanuit huis hun gegevens in. Op hun 

gemak. En ze maken gelijk een afspraak voor de 

afronding van de inschrijving op het 

gemeentehuis. Zeg nou zelf: een echte win-

winsituatie!

 

 

 
Buitenlandse studenten of arbeidsmigranten? 
De eerste inschrijving doen ze zelf! 
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Geen handwerk meer 

De eDienst neemt je het lastige en tijdrovende 

invulwerk uit handen. De inwoner doet dat zelf. 

En hij kan niets vergeten, want de eDienst geeft 

precies aan welke gegevens nodig zijn. Het 

bespaart je tijd en het voorkomt fouten en 

correcties.  

 

Bewijsstukken al bijgevoegd 

Jij bepaalt als gemeente welke bewijsstukken de 

nieuwe inwoner – al dan niet verplicht – kan 

uploaden. En ook daarmee neemt hij de nodige 

handelingen van je over.  

 

Het dossier staat voor je klaar 

De eDienst maakt een dossier aan in Centric 

Burgerzaken. Met subdossiers voor eventuele 

partners en kinderen die meeverhuizen. Als de 

nieuwe inwoner aan de balie verschijnt, dan staat 

het dossier voor je klaar. Jij controleert alleen nog 

de gegevens en de bewijzen. Alles akkoord? Dan 

verwerk je de inschrijving in de BRP. Met één 

druk op de knop. 

 

Regiofunctie 

Met de eDienst Doorgeven vestiging vanuit 

buitenland voer je ook voor omliggende 

gemeenten de intake en toetsing uit. De inwoner 

geeft in de eDienst zijn vestigingsgemeente aan 

en jij ziet dat terug in de wachtkamer. Na de 

afronding aan de balie verstuurt Centric 

Burgerzaken de gegevens voor je naar de 

vestigingsgemeente.  

 

 

 

 

Kind kan de was doen! 

De werkgever of onderwijsinstelling verwijst de 

nieuwe inwoners naar de website van de 

gemeente. En met de eDienst vullen ze zelf – 

op hun eigen moment en in hun eigen tempo - 

hun gegevens in. De eDienst geeft precies aan 

welke informatie ze moeten leveren, dus 

vergeten is er niet bij. Bewijsstukken die nodig 

zijn, kunnen ze direct bijvoegen. En hebben ze 

bepaalde informatie nog niet voorhanden? Dan 

bewaren ze die voor aan de balie. Appeltje-eitje! 

 

Taal geen probleem 

Het is geen hogere wiskunde: de meeste 

buitenlandse studenten of arbeidsmigranten 

spreken geen Nederlands. Daarom kunnen ze 

in de eDienst switchen naar een andere taal, 

zoals het Engels.  

 

Voor het hele gezin 

Brengen ze hun partner of gezin mee, dan 

schrijven ze die ook gelijk in. Daar is geen 

aparte sessie voor nodig. 

 

Gelijk afspraak maken. 

Als ze het nog niet wisten, dan weten ze het 

aan het einde van de eDienst: ze moeten nog 

wel de balie bezoeken voor de afronding van de 

inschrijving. Aan het eind van de eDienst 

klikken ze daarom gelijk door naar het 

afsprakensysteem van jouw gemeente. 

Optimale  
dienstverlening  

Meer weten? 

Wil je meer weten over de eDienst Doorgeven 

vestiging vanuit buitenland? Neem dan contact 

op met jouw accountmanager of de Commerciële 

Binnendienst, via (0182) 34 57 01 of 

info.pss@centric.eu 

Efficiency- en 
kwaliteitsslag  

 


