RRNADMIN
Beheer van de toegang tot de Webdiensten van het Rijksregister

Toegang tot BELPIC
Gebruikershandleiding voor externe beheerders
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RRNADMIN©
1. Algemeen
De applicatie RRNADMIN© wordt gebruikt voor het beheer van de gebruikers van de webdiensten
van het Rijksregister en de applicatie Belpic.
Via onze Web applicatie ‘RRN Admin’ kunt u bijgevolg zelf controleren wie opgenomen is in de
toegangslijst van Belpic, en desgevallend de nodige toevoegingen en schrappingen uitvoeren.

Er zijn 3 categorieën van gebruikers:
‐
‐
‐
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U4 gebruikers : deze gebruikers kunnen de consultaties uitvoeren.
Utilisateurs R3 : personeelsleden die het beheer doen via RRNAdmin van de U4 gebruikers.
Administrators R2 : deze gebruikers doen het beheer via RRNADMIN, van de toegang van
U4 en R3 gebruikers.

2. Connectie tot RRNADMIN (gebruikers R2 en R3)
Om toegang te krijgen tot RRNADMIN moeten de gebruikers R2 en R3 zich registeren via het
formulier ‘ Luik Z’ (http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/registre‐national/acces‐au‐registre‐national/)
Na registratie gebruikt u de volgende link:
https://www.rrnws.rrn.fgov.be/RRNADMIN32
U plaatst uw elektronische identiteitskaart in de kaartlezer en na het ingeven van uw pincode krijgt u
onderstaand openingsscherm :

Klik op GO om het volgende scherm te openen.
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In de linker kolom , onder ‘HOME’ ziet u de naam van de applicatie die overeenstemt met uw
gemeentelijke administratie.
Voor de toegang tot Belpic: de naam is als volgt samengesteld
RRN007BP0XXXXX00000
‐
‐
‐
‐

RRN007 (vast gedeelte)
BP (voor de toegang tot Belpic)
XXXXX ( INS code van de gemeente)
Gevolgd door 00000

Opmerking: Als u toegang heeft tot een andere applicatie met andere letters dan ‘BP’ is het de
applicatie voor het beheer van de toegang tot het Rijksregister.
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3. Aanmaak van een toegang van een nieuwe gebruiker:
Wanneer u klikt op ‘Aanmaak’, komt u in het onderstaande scherm :

In dit scherm geeft u het Rijksregisternummer van de gebruiker in en klikt u op ‘Gegevens
controleren’ Als na de controle de gegevens juist zijn, zullen de velden automatisch worden ingevuld.
Naam van de gemeenteambtenaar (NL, FR en DE)
Naam en voornaam van de gebruiker

U krijgt daarna het volgende scherm :
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Zijn de ggegevens juisst dan klikt u op ‘Volgendde stap’ en krijgt u het vo
olgende scheerm
Zijn de ggegevens fou
utief, dan dient u de nodiige verbeteriingen uit te voeren.
v
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In dit scherm kunt u de volgende acties uitvoeren:


Ingeven van de begin‐ en einddatum van de geldigheid voor de toegang in formaat
AAAAMMDD. Deze velden zijn facultatief.



Het type van het profiel van de gebruiker aanpassen (U4 basisgebruiker)
De administrator R3 kan enkel de gebruikers U4 beheren
De administrator R2 kan naast de U4 gebruikers ook R3 gebruikers beheren.



De types van transacties selectioneren :
WS (Webservices)
XML
BELPIC

Klik op Volgende stap :

In dit scherm ziet u alle mogelijk transacties voor de Belpic applicatie. De P transactions gevolgd door
een cijfer zijn de uitgevoerde transacties van het Rijksregister voor Belpic (zij dienen standaard
allemaal aangevinkt te staan).
De andere transacties zijn:
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PBE :

Belpic eID BELGISCHE KAARTEN

PBI :

Belpic BIOMETRIE

PBP :

Belpic (moet verplicht aangevinkt staan om toegang te hebben tot de applicatie)

BFO :

Belpic VERBLIJFSTITELS VREEMDELINGEN

PKD :

Belpic KIDS ID

PLC :

Belpic CONVOCATIE LIJSTEN

Wanneer de transacties staan aangevinkt klikt u op ‘volgende Stap’ :

Wanneer u klikt op ‘Klik hier’ keert u terug naar het hoofdscherm.

4. Consulteren, aanpassen of verwijderen van een gebruiker
Via onderstaand scherm, krijgt u een lijst van de gebruikers die toegang hebben:

U klikt op ‘gebruikerslijst tonen:
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Wanneer u klikt op ‘Editeren’, krijgt u het detail van de toegang van de geselecteerde gebruiker

Wanneer u geen wijzigingen hoeft uit te voeren , klikt u op ‘Terugkeren naar lijst’

Wenst u aanpassingen te maken , vinkt u de transacties aan of af en klikt u op ‘ Opslaan van
Wijzigingen’
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Om een gebruiker te schrappen, klikt u op ‘Schrappen’
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