
Ingangsdatum 01-03-2018

Datum versie 07-11-2017

Naam van de toets MBO Registratie Niet-Ingezetenen (M15)

Toetsvorm Gesloten vragen (G)

Toegestane tijd 75 minuten 

Aantal vragen 40    

Max. te behalen 40 punten

Cesuur 69% (27,6 punten)

Scoringsregels
Er worden geen punten afgetrokken voor fout beantwoorde vragen. 

Een fout beantwoorde vraag levert 0 punten op.

rekenmachine: nee , kladpapier: ja (Dit wordt uitgereikt door de exameninstelling.)

Bij de vragen op kennisniveau zijn geen hulpmiddelen toegestaan. Bij de vragen op begrips- en toepassingsniveau worden 

de volgende digitale hulpmiddelen in de examenomgeving beschikbaar gesteld: de Wet BRP, het Besluit BRP en het LO RNI. 

Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen.

Instructies De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision. 

K B RV PV

M15.01 Kan het doel van de RNI benoemen (K). 21-10-2016 0-1

M15.02 Kan voordelen van de RNI voor niet-ingezetenen, overheidsorganen en ABO's benoemen (K). 21-10-2016 0-1

M15.03 Kan de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de RNI benoemen van de aangewezen 

bestuursorganen (ABO’s), de RNI-Registratiehouder en de RNI-loketten (K). 

21-10-2016
1 1

M15.04 Kan de processen benoemen die worden uitgevoerd door een RNI-loket: inschrijving, wijziging (actualisering/correctie), 

verstrekking van afschriften en verlenen van inzage (K).

21-10-2016
1 1

M15.05 Kan beschrijven op welke manieren niet-ingezetenen kunnen worden ingeschreven in de RNI (op verzoek van de burger aan 

een RNI-loket, op verzoek van een ABO, door vertrek naar het buitenland of door ministerieel besluit) (K).

21-10-2016
1 1

M15.06 Kan de verschillen en overeenkomsten beschrijven tussen registratie van ingezetenen en niet-ingezetenen wat betreft de 

inschrijving en de gegevensset (K). 

21-10-2016
1 1

M15.07 Kan de verschillen en overeenkomsten beschrijven tussen registratie van ingezetenen en niet-ingezetenen wat betreft de 

bijhouding en de gegevensverstrekking (K). 

21-10-2016
0-1

M15.08 Kan de verschillen en overeenkomsten beschrijven tussen registratie van ingezetenen en niet-ingezetenen wat betreft de 

terugmeldplicht voor afnemers en de onderzoeksprocedure (K). 

21-10-2016
0-1

M15.09 Kan een omschrijving geven van de volgende begrippen (K):

- Aangewezen bestuursorgaan (ABO) (= RNI-deelnemer)                 - Bijhoudingsgemeente                  

- Brondocument                                                                           - Edison Travel Documents                                                       

- Foutenmeldpunt BSN                                                                  - Gegevensset in de RNI                                                           

- Geprivilegieerden / PROBAS                                                        - ID-documentscanner                                                             

- Indicatie document                                                                     - Inschrijfvoorziening (= RNI-loket)     

- Opschorten                                                                                - Opschortingsreden overlijden  

- Presentievraag                                                                           - Registratiehouder 

- Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)                                  - RNI         

- RNI-deel-PL                                                                               - RNI-GBA-PL          

- RNI-dossier                                                                               - RNI-systeem                                                                          

- Verificatiegegevens                                                                    - Zusterorganisatie        

21-10-2016

2 2

Toetsplan MBO Registratie Niet-Ingezetenen (M15) 

Toegestane 

hulpmiddelen

Naam onderdeel en 

toetstermnummer
Toetsterm

Laatste 

wijzigings-

datum

Aantal 

vragen

Niveau waarop de 

toetsterm wordt getoetst

RNI in het algemeen

1

1

Begrippen
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M15.10 Kan de rechten van de niet-ingezetene in de RNI benoemen (inzagerecht, recht op verstrekkingsbeperking, correctierecht, 

recht op afschrift/uittreksel, recht op verwijdering van gegevens) (K). 

21-10-2016
1 1

M15.11 Kan aan de hand van voorbeelden de reikwijdte van de rechten uit toetsterm M15.10 beschrijven (K). 21-10-2016 1 1

M15.13 Kan verschillen benoemen tussen een RNI-deel-PL (PL van een nooit-ingezetene) en een RNI-GBA-PL (PL van een ex-

ingezetene) voor wat betreft inschrijving en de gegevensset (K). 

21-10-2016
1 1

M15.15
Kan benoemen welke categorieën op een RNI-deel-PL kunnen voorkomen na inschrijving bij een inschrijfvoorziening (K). 

21-10-2016
1 1

M15.18 Kan uitleggen waarom op een RNI-deel-PL soms niet alle categorieën zijn opgenomen (B). 10-11-2016 0-1

M15.16 Kan benoemen welke categorieën op een RNI-GBA-PL kunnen voorkomen na vertrek naar het buitenland (K). 21-10-2016 0-1

M15.19 Kan beschrijven welke categorieën worden bijgehouden (K). 21-10-2016 0-1

M15.20 Kan in een praktijksituatie bepalen voor welke gegevens de minister verantwoordelijk is en voor welke gegevens de laatste 

bijhoudingsgemeente verantwoordelijk is (RV).

21-10-2016
1 1

M15.21 Kan beschrijven bij welke ingeschrevenen er een Nederlands adres op PL mag staan (=geprivilegieerden, NAVO-militairen) (K). 21-10-2016 0-1

M15.22 Kan benoemen welke gegevens over buitenlandse adressen minimaal moeten worden opgenomen (K). 21-10-2016 0-1

M15.23 Kan beschrijven hoe te zien is dat een inschrijving op verzoek van een ABO is gedaan (K). 21-10-2016 0-1

M15.25 Kan de functie van verificatiegegevens benoemen (K). 21-10-2016 0-1

M15.24
Kan beschrijven naar welke gegevens kan worden gekeken om de actualiteit van gegevens op een RNI-PL te bepalen (K). 01-04-2017 0-1

M15.60 Kan in een praktijksituatie de actualiteit van de gegevens in de RNI bepalen (RV). 01-04-2017 0-1

M15.26 Kan benoemen dat inschrijving in de RNI niet verplicht is (K). 21-10-2016 0-1

M15.27 Kan de voorwaarden benoemen waaronder inschrijving in de RNI kan plaatsvinden (K). 21-10-2016 0-1

M15.28 Kan benoemen dat een PL van een ingezetene door vertrek naar het buitenland of ministerieel besluit een RNI-GBA-PL wordt. 

(K).

21-10-2016
0-1

M15.61 Kan beschrijven in welke situatie het verzoek tot inschrijving in de RNI door een aangewezen bestuursorgaan kan worden 

gedaan (K). 01-04-2017 0-1

M15.29 Kan benoemen waarom een ABO verzoekt om inschrijving in de RNI (K). 21-10-2016 0-1

M15.30
Kan in een praktijksituatie vaststellen of er op grond van wet- en regelgeving inschrijving in de RNI mag plaatsvinden (RV).

21-10-2016
1 1

M15.31 Kan in een praktijksituatie vaststellen of gegevens wel of niet op de PL in de RNI mogen worden opgenomen (RV). 21-10-2016 1 1

M15.32 Kan de inschrijvingsprocedure beschrijven (K). 21-10-2016 0-1

M15.33 Kan de functie van de presentievraag tijdens het inschrijvingsproces beschrijven (K). 21-10-2016 0-1

M15.34 Kan uitleggen hoe en waarom functiescheiding bij het aanleggen van een PL wordt toegepast (B). 21-10-2016 0-1

M15.35
Kan beschrijven hoe moet worden gehandeld als de tweede medewerker tijdens de inschrijving een fout constateert (K).

21-10-2016
0-1

M15.36 Kan de mogelijke inhoud van een RNI-dossier beschrijven (algemene informatie met betrekking tot het dossier, PL, gegevens 

van de ID-documenten, scans brondocumenten, onderzoekgegevens, afdruk van het berichtenverkeer, gebeurtenislog (van het 

inschrijfproces) (K).

21-10-2016

0-1

M15.59 Kan de verschillende statussen van een RNI-dossier beschrijven. 24-10-2016 0-1

1

1

1

1

Inschrijving / aanleggen van een RNI-persoonslijst 

1

1

1

1

1

Opbouw van een RNI-persoonslijst

Rechten van niet-ingezetenen
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M15.37 Kan het verschil beschrijven tussen actualiseren en corrigeren (K). 21-10-2016 1 1

M15.62 Kan uitleggen waarom gegevens wel of niet op de PL in de RNI worden opgenomen (B). 01-10-2013 0-1

M15.63 Kan opsommen welke gegevens op verzoek van een burger in de RNI-PL geactualiseerd kunnen worden (K). 01-10-2013 0-1

M15.38 Kan in een praktijksituatie bepalen of een actualisering in de RNI-PL op basis van een aangifte of verzoek van een niet-

ingezetene mag worden verwerkt (RV).

21-10-2016
1 1

M15.39 Kan in een praktijksituatie beoordelen of een gegeven mag worden geactualiseerd (RV). 21-10-2016 2 2

M15.40 Kan bepalen welke handelingen verricht moeten worden bij actualisering van gegevens (RV). 21-10-2016 0-1

M15.41 Kan de procedure beschrijven voor de correctie van een RNI-deel-PL (K). 21-10-2016 0-1

M15.42 Kan de procedure beschrijven voor de correctie van een RNI-GBA-PL van een niet-ingezetene van een feit dat geldig was vóór 

het vertrek naar het buitenland (K).

21-10-2016
0-1

M15.43 Kan de procedure beschrijven voor de correctie van een RNI-GBA-PL van een niet-ingezetene van een feit dat geldig was na 

vertrek naar het buitenland (K).

21-10-2016
0-1

M15.44 Kan in een praktijksituatie bepalen wie een verzoek mag indienen om een overlijden op te nemen in de RNI (RV). 21-10-2016
0-1

M15.45 Kan in een praktijksituatie bepalen of gegevens over vertrek naar het buitenland mogen worden gewijzigd (RV). 10-11-2016 0-1

M15.46 Kan in een praktijksituatie bepalen of gegevens zijn opgenomen in de periode dat de ingeschrevene ingezetene was of niet-

ingezetene (RV).

21-10-2016
1 1

M15.48 Kan beschrijven wat het verschil is tussen het weigeren van een inschrijving en het annuleren van een inschrijving en de 

gevolgen daarvan (K). 

21-10-2016
0-1

M15.49 Kan de weigeringsgronden voor inschrijving beschrijven (K). 21-10-2016 0-1

M15.50 Kan de procedure weigering inschrijving RNI beschrijven (K). 21-10-2016 1 1

M15.52 Kan uitleggen waarom ook bij weigering tot inschrijving een RNI-dossier wordt aangelegd (B). 21-10-2016 0-1

M15.53 Kan beschrijven bij wie bezwaar kan worden ingediend tegen het weigeren van een inschrijving in de RNI (K). 21-10-2016 0-1

M15.54 Kan beschrijven dat er drie soorten verstrekkingen zijn: aan de burger zelf (namens de minister), aan derden (namens het 

college van de RNI-gemeente), systematische verstrekking vanuit GBA-V (namens de minister) (K).

21-10-2016
0-1

M15.55 Kan beschrijven dat verstrekkingen van gegevens aan derden moeten worden geprotocolleerd (K). 21-10-2016 0-1

M15.56
Kan benoemen in welke situatie de gemeente leges in rekening mag brengen voor verstrekkingen uit de RNI (K).

21-10-2016
1 1

M15.57 Kan beschrijven bij wie bezwaar kan worden gemaakt als een verzoek om gegevensverstrekking aan een derde wordt 

geweigerd (K).

21-10-2016
1 1

M15.58 Kan in een praktijksituatie bepalen of aan een derde gegevens uit de RNI mogen worden verstrekt (RV). 21-10-2016 1 1

40

Gegevensverstrekking

1

TOTAAL:

1

1

1

Het weigeren tot inschrijving

1

1

1

Bijhouden van een RNI-persoonslijst 
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