Inschrijving van tijdelijke werknemers in het Basisregister Personen
(BRP) van Den Helder

Waarom inschrijven
De gemeenten in de Kop van Noord Holland werken al langere tijd samen om te zorgen voor voldoende en
adequate huisvesting voor werknemers die tijdelijk in de regio werken en verblijven.
Om een zo goed mogelijk beeld te hebben van vraag en aanbod van huisvesting voor deze werknemers is
het belangrijk dat er een goed werkend systeem van inschrijven (en uitschrijven) van tijdelijke werknemers
bestaat. Ook uit oogpunt van veiligheid is het nodig om te weten waar en hoe lang tijdelijke werknemers
verblijven.
Werknemers die langer dan 4 maanden verblijven zijn verplicht zich in te schrijven in de BRP. Indien men
korter verblijft kan men zich inschrijven in het Register Niet Ingezetenen (RNI). Dat kan bij een aantal
loketten in Nederland, dichtstbijzijnde voor de regio Kop is Alkmaar. Hier kan men een burgerservicenummer krijgen voor het contact met overheidsinstanties.
Voordeel van inschrijven voor de werknemer is dat deze in het contact met de gemeente informatie krijgt
over rechten en plichten die men in Nederland heeft. Ook hoeft de kort verblijvende werknemer zich dan
niet te melden bij het RNI in Alkmaar voor een burgerservice-nummer.
Werkgevers tonen met ingeschreven werknemers aan dat zij werk maken van hun zorgplicht en dat zij
transparant zijn.
Efficiënt inschrijven
Uitgangspunt is een zo efficiënt mogelijke manier van inschrijven, zowel voor werknemers en werkgevers
als voor de gemeente. Het Westlandse model voor de registratie van buitenlandse werknemers dient
hierbij als voorbeeld. Dit betekent zo min mogelijk administratieve lasten voor werkgevers en een zo vlot
mogelijke afhandeling van de inschrijving door de gemeente waarbij het de werknemer zo min mogelijk tijd
kost.
Hiervoor wordt een centraal digitaal meldpunt bij de gemeente ingesteld voor werkgevers en
uitzendbureaus waar nieuwe werknemers kunnen worden aangemeld.
Hier is een online- aanmeldformulier beschikbaar waarin werkgevers de basisgegevens van de
werknemers alvast kunnen invullen. Ook is een online-machtigingsformulier beschikbaar waarmee zij
werknemers online kunnen afmelden.
Het door de werkgever vooraf ingevulde aanmeldingsformulier wordt vervolgens door de gemeente
verwerkt in de officiële inschrijvingsformulieren van de BRP. Wanneer dit gebeurd is komt de werknemer
het inschrijvingsformulier bij de gemeente ondertekenen. Dit contactmoment is nodig omdat ter plekke de
identiteitscontrole moet plaatsvinden. Omdat alle formulieren dan al zijn ingevuld kan het klantcontact voor
de werknemer kort zijn.
De gemeente heeft reguliere avondopenstellingen waar werknemers, op afspraak, gebruik van kunnen
maken. Wanneer dat nodig blijkt zal bekeken worden of het mogelijk is om extra capaciteit voor het
inschrijven in te zetten.

