
Catalogus van de diensten en producten voor externe klanten van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking 
 
 

Nr. Beschrijving van de dienst of het product geleverd externe klanten Commentaar 
RRN 1 Online raadpleging van het Rijksregister van de natuurlijke personen op basis van de 

naam met antwoord als karakterstring of in XML 
Via X25, web-services, 
website en UME 

RRN 2 Online raadpleging van het Rijksregister van de natuurlijke personen op basis van het 
adres met antwoord als karakterstring of in XML 

Via X25, web-services, 
website en UME 

RRN 3 Online raadpleging van het Rijksregister van de natuurlijke personen op basis van het het 
identificatienummer van het rijksregister met antwoord als karakterstring of in XML 

Via X25, web-services, 
website en UME 

RRN 4 Online transactie voor de elektronische uitwisseling van berichten tussen de gemeenten 
via het Rijksregister (pubexi)  

Via X25 en web-services 

RRN 5 Online bijwerking van het Rijksregister van de natuurlijke personen Via X25, web-services en 
website 

RRN 6 Online transactie via het Rijksregister voor de raadpleging en bijwerking van de 
gegevensbank van de orgaandonoren.  

 

RRN 7 Online transactie via het Rijksregister voor de bijwerking van de rijbewijzen  
RRN 8 “Mijn dossier”: via internet eigen gegevens in het rijksregister van de natuurlijke 

personen raadplegen met de eID 
 

RRN 9 “Mijn dossier”: uittreksels opvragen uit het bevolkingsregister met de eID  Via internet 
RRN 10 “Mijn dossier”: vernemen wie de voorbije zes maanden toegang nam tot mijn gegevens in 

het rijksregister van de natuurlijke personen met de eID.  
Via internet 

RRN 11 Lijsten van inwoners op papier, etiket of microfiche  
RRN 12 Lijst van openbare wegen op papier  
RRN 13 Statistieken op papier   
RRN 14 Steekproeftrekking van dossiers uit het rijksregister der natuurlijke personen  
RRN 15 Bijzondere opzoekingen in het rijksregister der natuurlijke personen  
RRN 16 Registratie op digitale drager van gegevens uit het rijksregister van de natuurlijke 

personen 
 

RRN 17 Lijst van kiezers op papier of digitale drager  
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RRN 18 Lijst van kandidaten bijzitters  
RRN 19 Woningkaarten  
RRN 20 Individuele bevolkingskaarten  
RRN 21 Ontwikkelen van bijzondere informaticatoepassingen in eigen lokalen of op verplaatsing  
RRN 22 Bestanden van namen en voornamen  
RRN 23 Bestanden van beroepen  
RRN 24 Bestanden van openbare wegen   
RRN 25 Bestand van de gemeenten, landen en diplomatieke posten  
RRN 26 Tabel van de landen- en gemeentecodes alsmede van het verband tussen de gemeenten en 

hun postnummers 
 

RRN 27 FTP: online opvragen van paswoorden, bevolkingskaarten, lijsten en statistieken, …  
RRN 28 Melden van fouten in het Rijksregister via het internet en de eID  
RRN 29 Toekennen van codes aan namen, voornamen, openbare wegen  
RRN 30 Bijstand gemeenten bij het inbrengen van gegevens in het rijksregister van de natuurlijke 

personen (structuren)  
 

RRN 31 Annuleren van dossiers in het rijksregister van de natuurlijke personen  
RRN 32 Callcenter rijksregister  
RRN 33 Brochure exploitatiewerken  
RRN 34 Agregatie van netwerken en gemeentelijke bevolkingstoepassingen  
RRN 35 Omzetting van openbare wegen  
   
eID 1 Online raadpleging van het centraal bestand der identiteitskaarten op basis van het 

kaartnummer 
 

eID 2 Online raadpleging van het centraal bestand der identiteitskaarten op basis van het 
identificatienummer van het Rijksregister 

 

eID 3 Online bijwerking van het centraal bestand van de identiteitskaarten  
eID 4 Productie  en levering aan de gemeenten van de elektronische identiteitskaart  
eID 6 Productie en levering van de kidsID aan de gemeenten  
eID 7 Productie en levering van de elektronische vreemdelingenkaart  
eID 8 Productie en levering van de eID voor Belgen in het buitenland  
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eID 9 Toepassing Belpic in de gemeenten: beheer van eID (aanvraag, activatie,…)  
eID 10 Helpdesk Belpic  
eID 11 Helpdesk DOC STOP  
   
BIP 1 Behandeling geschillen betreffende inschrijvingen en schrappingen  
BIP 2 Inspectie van de bevolkingsregisters  
BIP 3 Uitreiking van de voorlopige identiteitsbewijzen  
BIP 4 Uitreiking van de voorlopige identiteitskaarten  
BIP 5 Vrijstellingen van het houden van papieren bevolkingsbestanden  
BIP 6 Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters  
   
COM 1 Website ADIB http://www.ibz.rrn.fgov.be/  
COM 2 eID/RRN nieuwsbrief  
COM 3 Opmaken en verdelen van affiches en folders (eID, kidsID,  …)   
COM 4 Jaarverslag  
COM 5 Evenementen  
   
VE 1 Website verkiezingen http://verkiezingen2009.belgium.be/nl/   
VE 2 Software geautomatiseerd stemmen  
VE 3 Software digitale collecte van de resultaten  
VE 4 Bijstand in periodes van verkiezingen (geautomatiseerde kantons en helpdesk tijdens de 

nacht van de verkiezingen)  
 

VE 5 Opleiding kantonvoorzitters  
VE 6 Onderrichtingen voor de voorzitters van kiesbureaus   
   
PR 1 Organisatie van nationale feesten en plechtigheden, eer- en voorrangsbewijzen  
PR 2 Toekenning van ereonderscheidingen  
PR 3 Vereremerking voor daden van moed en zelfopoffering  
PR 4 Verschaffen van adviezen m.b.t. het protocol  
 


