
Basisregistratie Personen (BRP) 
 

Voor tijdelijk verblijf is het digitaal nachtregister verplicht. Verblijven arbeidsmigranten langer in 

Nederland dan zijn ze verplicht zich in de BRP in te schrijven. Maar in de meeste gevallen zal 

registreren door u in het digitale nachtregister voldoende zijn. 

Registreren in de BRP 

1. Wanneer inschrijven 

2. Inschrijven regelen 

3. Uitschrijven/verhuizing regelen 

 

1. Wanneer inschrijven 

Als een arbeidsmigrant 4 maanden of langer in Nederland gaat wonen, moet de arbeidsmigrant 

zich inschrijven bij de gemeente waar hij/zij woont. Hiermee krijgen ze dezelfde rechten en 

plichten als andere inwoners. 

 

2. Inschrijven regelen 

Inschrijven gebeurt op afspraak. Als u als huisvester weet dat uw arbeidsmigranten langer gaan 

blijven dan 4 maanden, dan: 

- Belt u de gemeente, cluster Burgerzaken 

- Legt u uit dat er een groep arbeidsmigranten zich in willen/moeten schrijven 

- Maakt u een afspraak met Burgerzaken wanneer dit kan (op een inschrijfochtend, - 

middag of –avond in het gemeentehuis) 

- Krijgt u formulieren toegestuurd die de arbeidsmigranten in moeten vullen (incl. 

documenten verzamelen); gaat het om een grote groep dan krijgt u van Burgerzaken een 

Exelbestand om in te vullen 

- Tijdens de afspraak worden deze inschrijfformulieren gecontroleerd, het paspoort en 

eventuele andere documenten (zoals een geboorte-akte bijvoorbeeld) gecontroleerd en de 

identiteit vastgesteld 

- Hierna worden ze ingeschreven 

Woont een arbeidsmigrant voor het eerst in Nederland of komt hij/zij terug naar Nederland, dan 

moet dit via een formulier eerste vestiging of een hervestiging in Nederland geregeld worden.  

Verhuist hij/zij binnen Nederland en waren ze al bij een Nederlandse gemeente ingeschreven, dan 

kunnen ze zich zelf met DigiD verhuizen via onze website. 

 

3. Uitschrijven/verhuizing regelen 

Wanneer de arbeidsmigranten ingeschreven zijn in de BRP, maar verhuizen naar een andere 

gemeente of terug gaan naar het geboorteland, zijn ze verplicht deze verhuizing of uitschrijving 

schriftelijk door te geven. 



Soms gebeurt dat van de ene op de andere dag. Daarom sturen we na de inschrijving een 

formulier waarop de arbeidsmigranten bij vertrek het nieuwe adres kunnen vermelden, de datum 

en hun handtekening. Dit kan dan door de verhuurder/beheerder naar ons gestuurd worden. 


