
Laatste bijwerking: augustus 2014 
 

 

Toegang tot het Rijksregister via internetnavigator (RRNWEB) 
 
 

1) Voor wie is deze toepassing bestemd? 
 
Dergelijke toegang is voornamelijk bestemd voor instellingen waarvan de gebruikers 
manuele transacties in het RR doen. Het gaat om consultaties en (voor enkele specifieke 
gebruikers) om bijwerkingen. Er is geen lokale server nodig. 

 
2) Tot welke informatie kan de gebruiker toegang hebben? 
 
De toegang gebeurt overeenkomstig de machtiging die aan de instelling toegekend werd 
door het Sectoraal Comité van het Rijksregister (of bij KB, indien het toegangsrecht 
toegekend werd vóór de inwerkingtreding van de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van 
de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 
personen).   

 Voorbeelden van beschikbare transacties: 
 

o 25 (wettelijke gegevens op basis van het Rijksregisternummer met historiek) 
o 40 (fonetische opzoeking op naam, voornaam, geboortedatum) 
o 36 en 37 (opzoekingen op adres) 

 
3) Aan welke voorwaarden moet de gebruiker voldoen om de toepassing 

RRNWEB te gebruiken? 
 

 3.1) De klant moet beschikken over een internettoegang met vast IP-adres (een 
 dynamisch IP-adres, dat standaard is voor een particulier, wordt niet aanvaard). De 
 toegangsleverancier mag vrij gekozen worden.  

 
 3.2) De klant kan toegang hebben tot het Rijksregister vanuit zijn lokale navigator door 
 zich te authentificeren met de eID (elektronische identiteitskaart); er kan gewerkt worden 
 met Internet Explorer en Firefox (Mozilla). De klant moet per gebruikerspost beschikken 
 over een chipkaartlezer (afzonderlijk +/- 15€, steeds vaker in het toetsenbord 
 ingebouwd). 

 
 3.3) De eID-software installeren (beschikbaar op de site http://eid.belgium.be). Er is een 
 «Quick install»-procedure waarmee de authentificatiecertificaten van de eID geïnstalleerd 
 kunnen worden.   

 
 3.4) Bij het RR geregistreerd staan als gemachtigde gebruiker (zie punt 5 voor de 
 aanvraag). 
 

4) Wat is het adres van de site? 
 

Het adres (of URL) van de transactiesite is https://www.rrnws.rrn.fgov.be; er zal geen 
enkele pagina getoond worden als de gebruiker niet vooraf gedefinieerd is. 
 
5) Wat is de registratieprocedure? 



 Administratieve procedure:  
 

 De aanvraagformulieren (delen A en B), die op onze site http://www.ibz.rrn.fgov.be 
 staan, bij de rubriek “Rijksregister”, subrubriek “Formulieren” 
 http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2482&L=0, moeten ingevuld worden en 
 teruggestuurd worden naar externe.betrekkingen@rrn.fgov.be; er moet eveneens per 
 brief een bevestiging gestuurd worden naar de Dienst Externe Betrekkingen van het 
 Rijksregister, Koloniënstraat 11, 1000 BRUSSEL. 
 

o De lijst met de Rijksregisternummers van de personen die toegang moeten 
hebben, moet gepreciseerd worden in die documenten (deel A).  

o Ook het proxy-adres van de toegangsserver van de gebruiker (namelijk het vaste 
IP-adres), dat bij het Rijksregister geprogrammeerd zal moeten worden, moet 
vermeld worden (deel B).    

 
 

6) Wat is de kostprijs van de transacties? 
 

 Kostprijs per transactie: het tarief is vastgelegd in het KB van 2 april 2003 en wordt 
 jaarlijks op 31 december van het vorige jaar geïndexeerd. Het gaat om nettoprijzen 
 (zonder BTW). 

 
 
 

Volgnummer Aard van de prestatie Tarief      

      2004  2013  2014 

   RRN  Basisindex: 

Index op 
31/12/12

Index op 
31/12/13 

      112,3200  136,59 137,97 

I 
Toegang tot het 
Rijksregister         

2. 

Gebruikers van wie de 
toegang beperkt is tot het 
raadplegen van de 
informatiegegevens          

      Per transactie    (€)    

2.1 
Eerste 2 000 transacties 
per jaar  0,4958 0,6029 0,6090 

2.2 
Tussen 2 001 en 5 000 
transacties per jaar  0,3966 0,4823 0,4872 

2.3 
Tussen 5 001 en 10 000 
transacties per jaar  0,2975 0,3618 0,3654 

2.4 
Tussen 10 001 en 50 000 
transacties per jaar  0,2479 0,3015 0,3045 

2.5 
Meer dan 50 000 
transacties per jaar  0,1488 0,1810 0,1828 

 


