
 

  

Begrippenlijst behorende bij de Module RNI 
 

Aangewezen bestuursorgaan 
(ABO)  
(=RNI-deelnemer)  

Bestuursorgaan dat in het Besluit BRP (artikel 31) is aangewezen. In het LO 
RNI wordt een Aangewezen Bestuursorgaan ook aangeduid als RNI-
deelnemer. Een ABO kan aan de registratiehouder een opgave aanleveren 
voor het inschrijven van een persoon als niet-ingezetene. Een ABO kan alleen 
tot inschrijving verzoeken als hij zelf gegevens over de betrokkene verwerkt 
in verband met de uitoefening van zijn taak. Een ABO is verplicht om 
wijzigingen in de gegevens van een persoon die ingeschreven staat als niet-
ingezetene op te geven aan de registratiehouder. 

Bijhoudingsgemeente 
 

De gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders op 
grond van artikel 1.4 wet BRP verantwoordelijk is voor de bijhouding van de 
persoonslijst. 

Brondocument  Een document op grond waarvan het RNI loket  een niet-ingezetene inschrijft 
of gegevens actualiseert/corrigeert.  

Edison Travel Documents  Geautomatiseerd systeem  waarin de echtheidskenmerken staan van meer 
dan 2500 reis- en verblijfsdocumenten uit 200 landen. Met behulp van dit 
systeem kan men aan de hand van afbeeldingen en beschrijvingen de 
echtheidskenmerken van een groot aantal (internationale) 
identiteitsdocumenten controleren. 

Foutenmeldpunt BSN (FMP 
BSN) 

 Een webapplicatie waarin een foutvermoeden betreffende het BSN 
geregistreerd kan worden. Het FMP BSN zorgt voor het  toewijzen en 
bewaken van de benodigde activiteiten ten behoeve van de afhandeling van 
het foutvermoeden. Met een foutvermoeden wordt een situatie bedoeld 
waarbij twijfel bestaat over de juistheid van de combinatie van het BSN en de 
persoonsgegevens. 

Gegevensset in de RNI  De gegevensset die geldt voor een RNI-DEEL-PL en die beperkt is tot de 
categorieën: persoon, nationaliteit, overlijden, inschrijving, verblijfplaats en 
verblijfstitel. 

Geprivilegieerden  Geprivilegieerden zijn personen die op Nederlands grondgebied werkzaam 
zijn als diplomatiek of consulair ambtenaar, dan wel die in dienst zijn bij een 
internationale organisatie. Krachtens internationaal recht genieten zij (en 
hun inwonende gezinsleden) een bijzondere verblijfsrechtelijke status en zijn 
zij geen vreemdeling in de zin van de Vreemdelingenwet. 

ID-documentscanner  Scanner die ID-documenten controleert op echtheidskenmerken en de 
gegevens leest van de visual zone, MRZ en chip. Gebruik van de ID-
documentscanner is in de RNI-applicatie geïntegreerd waardoor de gegevens 
in de applicatie automatisch kunnen worden overgenomen. 

Indicatie document  Indicatie die geplaatst wordt op de PL om aan te geven dat er documenten 
zijn bij deze PL van na de opschortingsdatum die niet zijn verwerkt. 

Inschrijfvoorziening (= RNI-
loket)  

Een RNI-loket onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties waar niet-ingezetenen zich kunnen inschrijven in 
de RNI. In 2016 zijn er 19 van deze loketten, gehuisvest bij gemeenten. 

Opschorten  Opschorting betekent dat de gegevens op de PL niet worden bijgehouden. 
Informatie die binnenkomt nadat de PL is opgeschort, wordt  bewaard tot 
het moment waarop een niet-ingezetene (weer) ingezetene wordt. Op een 
RNI PL herkenbaar aan  opschortingsreden ‘R’ worden de gegevens wel 
bijgehouden.  

Opschortingsreden overlijden  Bij overlijden wordt de bijhouding van de gegevens opgeschort, met 
opschortingsreden O (van overlijden). Opgeschorte PL-en gaan van GBA over 
naar RNI tenzij het een opschorting vanwege overlijden betreft. Deze kunnen 
zowel in het ingezetenen als niet ingezetenen deel van de BRP voorkomen.  

Presentievraag  Vraag die gesteld wordt (altijd bij inschrijving in de BRP) om te checken of 
iemand al in de BRP staat ingeschreven. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0034306/2015-04-24/1#Hoofdstuk2_Afdeling2_Paragraaf1_Artikel31
http://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/2014-01-06#Hoofdstuk1_Paragraaf1_Artikel1.4
http://www.edisontd.net/
http://www.edisontd.net/


 

  

PROBAS Letterlijk: Protocollaire Basisadministratie van Min BuZa 
In relatie tot BRP: 
Om te voorkomen dat bij geprivilegieerden een afnemersindicatie van de IND 
wordt geplaatst (in de GBA-V) en spontaan berichten daarheen worden 
verzonden, wordt in rubriek 04.82.30 Beschrijving document de aanduiding 
PROBAS opgenomen. 

Registratiehouder  De instantie die belast is met de bijhouding, het beheer en de verstrekking 
van gegevens over niet-ingezetenen. 

Rijksdienst voor 
Identiteitsgegevens (RvIG)  

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de uitvoeringsorganisatie op 
het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der 
Nederlanden. 

RNI  Registratie Niet-Ingezetenen.  

RNI-deel-PL  Een RNI-deel-PL is een PL die in de RNI is aangelegd. Deze PL bevat de  
categorieën: persoon, nationaliteit, overlijden, inschrijving, verblijfplaats en 
verblijfstitel. 

RNI-GBA-PL  Een RNI-GBA-PL is een PL die in de GBA is aangelegd en die via een 
vervolginschrijving naar de RNI is overgehaald; Een RNI-GBA-PL kan alle 
gegevenscategorieën bevatten die in de BRP voorkomen. 

RNI-deelnemer Zie Aangewezen Bestuursorgaan.   

RNI-dossier  Dossier in de RNI dat een PL bevat plus scans (voor zover aanwezig), 
gegevens over het berichtenverkeer en over de acties in de RNI-applicatie. 

RNI-systeem  Het informatiesysteem voor de bijhouding en verstrekking van 
persoonsgegevens van in de RNI ingeschreven personen. 

Verificatiegegevens  Als een ingeschreven niet-ingezetene contact heeft met een ABO en de ABO 
de gegevens verifieert (vaststelt dat de gegevens nog steeds correct zijn) dan 
kan de ABO deze verificatiegegevens op de PL laten plaatsen. Zo kunnen 
andere ABO’s en afnemers de actualiteit van de gegevens vaststellen. 

Zusterorganisatie Een organisatie die taken uitvoert die vergelijkbaar zijn met die van een ABO 
en waarmee de ABO invulling geeft  aan internationale verdragen 
betreffende het gebruik van gegevens. De zusterorganisatie levert gegevens 
aan de ABO over in te schrijven of ingeschreven personen. De ABO stuurt , na 
controle, op basis van deze gegevens inschrijvings- of 
actualiseringsverzoeken naar de RNI. 

 
   Bron: RvIG 


