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1. Doel van de toepassing RRNADMIN ? 
 
De toepassing RRNADMIN laat toe om de gebruikers van de webservices  van het 
Rijksregister te beheren. Via RRNADMIN-tool kan de klant zelf voor zijn 
personeelsleden de toegang tot het Rijksregister geven, ontnemen of beperken. 
 
Er bestaan 3 niveau's van personeelsleden bij de klant: 
- personeelsleden die de consultaties en/of bijwerkingen in het RR mogen uitvoeren
 Deze personeelsleden worden hierna ook wel U4- of eindgebruikers genoemd. 
- personeelsleden die via RRNADMIN de toegangen van U4-gebruikers mogen beheren.  

Deze personeelsleden worden hierna ook wel R3-beheerders genoemd.  
- personeelsleden die via RRNADMIN de toegangen van R2- en U4-gebruikers mogen  

beheren. Deze personeelsleden worden hierna ook wel R2-beheerders genoemd.  
 

 



2. Hoe moet een R3- of R2-beheeder zich aanmelden bij RRNADMIN ?  
 
Ga naar de website  https://www.rrnws.rrn.fgov.be/RRNADMIN32 
Steek je identiteitskaart in de kaartlezer. 
Tik je pincode in. 
Je krijgt dan volgende scherm: 

 
Klik op “GO” 
 
Je krijgt dan volgende scherm: 

 



 
Zoals je aan de rechterkant van het voorgaande venster kan zien, kan deze RRNADMIN-
gebruiker in dit voorbeeld twee verschillende webservices beheren. 
In beide gevallen is hij een R3-beheerder. 
 
De R3-beheerder kan enkel U4-gebruikers van zijn webservice beheren. 
Een R2-bheerder kan daarentegen eveneens R3-beheerders van zijn webservice beheren. 
 
Voor elke webservice kan een beheerder (R2/R3): 
- gebruikers toevoegen door te klikken op CREATIE,  
- gebruikers consulteren, wijzigen of schrappen door te klikken op LIJSTEN/EDITEREN.



3. Hoe moet een gebruiker toevoegen ?  
 
Om een gebruiker van een webservice toe te voegen, dient de R2/R3-beheerder in het 
vorige scherm op CREATIE te klikken. 
 
Daarna krijgt deze beheerder het volgende scherm (rechterkant) 

 
In dit scherm dient hij achtereenvolgens volgende acties uit te voeren: 
- vul in de zone “RRN” het NN (vooraf gegaan door nul) van de nieuwe gebruiker in 
- klik op de zone “Gegevens controleren” 
De ingebrachte gegevens worden nu gecontroleerd op geldigheid, waarbij volgende 
fouten kunnen optreden: 
- fout NN 
- foute NIS 
 
 
Daarna krijgt deze beheerder het volgende scherm (rechterkant) 



 
In dit scherm dient hij achtereenvolgens acties uit te voeren: 
- controleer de automatisch ingevulde zones (naam van gebruiker, omschrijving NIS) 
- corrigeer eventueel het NN van de nieuwe gebruiker 
- eventueel wijzigen van de permissie en de naam van de postbus 
- klik op “Volgende stap” als de ingevulde zones juist zijn. 
De ingebrachte gegevens worden nu gecontroleerd op geldigheid, waarbij volgende 
fouten kunnen optreden: 
- fout NN 
- foute NIS 
- foute permissie of naam van de postbus 
 
 
 
 
Daarna krijgt deze beheerder het volgende scherm (rechterkant) 



 
In dit scherm dient hij achtereenvolgens acties uit te voeren: 
- wijzig eventueel de “Begindatum” en “Einddatum” van toegang van de gebruiker 

het formaat van beide datums “jjjjmmdd” 
- verander eventueel het “Profiel” van de gebruiker 
 een R3-beheerder kan enkel U4-gebruikers beheren 

een R2-beheeder kan eveneens R2-gebruikers beheren 
- kies nu de “Transactie-types” die de gebruiker mag uitvoeren 

de applicatie(webservice) beperkt echter de  “Transactie-types” van de gebruikers  
- klik op “Volgende stap” 
 
 
 
Daarna krijgt deze beheerder het volgende scherm (rechterkant) 



 
In dit scherm kan hij achtereenvolgens acties uit te voeren: 
- je kan nu in het raster de mogelijke transacties van de U4-gebruiker aanklikken 
 of met de knop “Check All” alle transacties activeren 
 of met de knop “Uncheck All” alle transacties desactiveren 
- klik op “Volgende stap” 
 
 
 
Daarna krijgt deze beheerder het volgende scherm (rechterkant) 

 
De gebruiker is nu toegvoegd.



4. Hoe moet een gebruiker consulteren, wijzigen of schrappen ?  
 
Om een gebruiker van een webservice toe te voegen, dient de R2/R3-beheerder in het 
vorige scherm op LIJSTEN/EDITEREN te klikken. 
 
Daarna krijgt deze beheerder het volgende scherm (rechterkant) 

 
In dit scherm kan de beheerder gebruikers uitfilteren door de zones RRN, NIS, NAAM of 
Val in te vullen.  
 
 
Na een selectie op NN krijgt deze beheerder bijvoorbeeld volgende scherm (rechterkant) 
 



 
In dit scherm kan hij achtereenvolgens acties uit te voeren (de mogelijke acties per 
gebruiker worden in het blauw aangegeven) 
- klikken op “Editeren” om een gebruiker te consulteren of te wijzigen 
- klikken op “Schrappen” om een gebruiker te verwijderen 
 
 
Na het klikken op “Editeren” krijgt de beheerder volgende scherm: 



 

 
 
Als de beheerder enkel wil consulteren en niet wil wijzigen, dient hij op “Terug naar de 
lijst” te klikken. 
Indien hij echter wel wenst te wijzigen, dient hij op “Opslaan van wijzigingen” te 
klikken. 
 
 


