
 

 

 

Procedure Afspraak Expat Center Utrecht  

ten behoeve van versneld uitgeven BSN aan Expats 
 

 

 

 

Een afspraak bij het Expat Center Utrecht 

Voor een afspraak bij het Expat Center – de dienstverlening van Gemeente (versneld aanvragen BSN) en 

IND- maakt u een afspraak via ‘afspraak maken’ op de webpagina van Utrecht 

(http://www.utrecht.nl/contact/afspraak-maken) 

 

Kies de optie “Burgerzaken” en daarna in het dropdownmenu “voor welk product wil u een afspraak 

maken” kiest u voor “Expat Center Utrecht (alleen voor erkend referent)”.  

Vervolgens kiest u een datum (alleen keuze uit dinsdagen) en tijd en vult u naam van de expat in, zijn 

of haar geboortedatum en contactgegevens.   

Let op: deze contactgegevens mogen ook uw gegevens zijn, dat is in gevallen handiger, omdat naar dit 

contactadres ook een bevestiging van de afspraak wordt ge-emaild. In deze bevestigingsmail staat een 

QR-code die de Expat kan gebruiken om in het stadskantoor in te loggen op de afspraakzuilen, ze 

ontvangen dan een wachtnummertje en worden daarna opgeroepen. 

 

Een afspraak maken kan ver van te voren, dus zodra u weet wanneer u een Expat verwacht kunt u de 

afspraak al inplannen. 

We stellen het wel op prijs dat als de afspraak niet door kan gaan, de afspraak wordt geannuleerd. 

 

Het Uploaden van gegevens tbv het versneld uitgeven van een BSN 

Om de Expat in 1 keer zijn BSN te kunnen uitreiken, moet gemeente Utrecht van te voren in de BRP alle 

gegevens invoeren. De gegevens en officiële documenten die daar voor nodig zijn worden van te voren 

– uiterlijk 5 werkdagen  voor de afspraak- door de erkend referent, ge-upload via een e-formulier.  

In dit e-formulier vragen we gegevens van de erkend referent, de Expat en eventueel familieleden die 

meekomen. Als alles is ingevuld wordt automatisch aangegeven welke documenten moeten worden 

bijgevoegd. 

 

Dat zijn in ieder geval: 

• Geldig identiteitsbewijs 

• Bewijs dat de Expat woonruimte heeft; ondertekend huur- of koopcontract, verklaring 

bewoning adres of ondertekende verklaring dat de Expat zich mag inschrijven op het adres van 

de Erkend Referent (ondertekend door de Erkend Referent). 

• Geboorteakte dat voldoet aan de legalisatievoorschriften (let op: als de expat alleen komt, en 

dit document niet beschikbaar is, kan het formulier wel geupload worden en kan de afspraak 

van de expat door gaan) 

 

En in het geval van partner of kind(eren) die meekomen ook nog: 

• Huwelijksakte (eventueel) 

• Geboorteakten van partner en evt. kinderen, deze moeten voldoen aan legalisatievoorschriften. 

 

Voor het e-formulier gaat u naar het Digitaal Loket van gemeente Utrecht. U vindt hier meer informatie 

over het product Expat Center Utrecht. Op het tabblad “Wat te doen” staat een link naar het e-formulier 

dat de werkgever moet uploaden.  

Ga naar www.utrecht.nl. Klik op “Digitaal Loket”, kies in het alfabet voor “E” en in de productenlijst 

onder “E” op “Expat center Utrecht” 
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Dienstverlening van de IND 

In dien van toepassing kan het ophalen van de pasjes bij de IND meteen tijdens een afspraak bij het 

Expat Center Utrecht gebeuren. De IND kan u over de status van het pasje eventueel apart over 

informeren (informatienummer: 088-0430430). 

Mocht het pasje tijdens de afspraak bij het Expat Center nog niet gereed zijn, dan kan het pasje iedere 

dinsdag tussen 9-12 zonder afspraak worden opgehaald. 

 

Contact gegevens 

Bezoekadres: 

Stadskantoor Utrecht 

Stadsplateau 1 

3521 AZ Utrecht 

 

Postadres: 

Gemeente Utrecht 

Expat Center Utrecht 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 

 

Telefoon: 

Via het klanten contact center van gemeente Utrecht: 030-2860000 

 

Email: 

expatcenterutrecht@utrecht.nl 

 

Openingstijden: 

Op afspraak tbv inschrijving in Basis Registratie Personen en IND � elke dinsdag 9.00-16.00 uur 

 

Zonder afspraak: 

U kunt de informatiebalie van het Expat Center Utrecht iedere dinsdag en donderdag tussen 9.00-

17.00 uur bezoeken. Hier is geen afspraak voor nodig.  

De informatiebalie bevindt zich in de centrale hal van het Stadskantoor, u kunt gewoon binnen lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

  


