
HOE REGISTREER IK BIJ CHIRON?

Registreer eerst voor de acceptatie omgeving via deze link:  

https://chiron-acc.vlaanderen.be/   

Volg de stappen op het scherm en  

voer de gevraagde gegevens in.

Volg de stappen op het scherm en  

voer de gevraagde gegevens in.

Zie startersgids voor meer informatie. 

*Publieke key 

Dit is een cryptrografisch sleutelpaar. Consulteer 

uw software leverancier welke methode gewenst is. 

Dit sleutelpaar dient uzelf of uw software 

leverancier te creëren. Deze methode is 

aangeraden.  

Als u hier niet voor kiest, dan krijgt u enkel een 

client ID en Secret. Als u wel een publieke key 

invult, dan krijg je een JWKS_Set terug. 

 

Zie startersgids, hoofdstuk 5, voor meer informatie. 
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Stap 2* - Optioneel: 

3) Publieke key - Optioneel 

Stap 2* - Optioneel: 

3) Publieke key - Optioneel 

Stap 3 - Bevestig: 

Bevestig uw registratie. 

Stap 3 - Bevestig: 

Bevestig uw registratie. 

Stap 1 - Verplicht: 

1)  Email 

2) Telefoonnummer

Stap 1 - Verplicht: 

1)  Email 

2) Telefoonnummer

Acceptatie omgeving

U bent nu geregistreerd op de acceptatie omgeving. Raadpleeg uw 

toegangsgegevens in het portaal.

33
Voer nu de testen op de Acceptatie omgeving uit 

Als u 5 ritten (10 berichten) heeft ingestuurd, en deze voldoen aan de criteria, kan u zich via  

het toegangsportaal van Chiron productie registreren. Zie hoofdstuk 3.3 Acceptatie criteria testberichten.

Als u 5 ritten (10 berichten) heeft ingestuurd, en deze voldoen aan de criteria, kan u zich via  

het toegangsportaal van Chiron productie registreren. Zie hoofdstuk 3.3 Acceptatie criteria testberichten.

Productie omgeving
Registreer dan voor de productie omgeving via deze link: 

https://chiron.vlaanderen.be/ 
44

55

Bij registratie op de Chiron productie omgeving wordt nagegaan of er voldoende correcte berichten zijn ingestuurd. 

Bij een positieve controle krijgt u onmiddelijk de toegangsgegevens tot de productie-omgeving van Chiron, de 

eigenlijke databank. Voor de criteria, zie startersgids hoofdstuk 3.3 Acceptatie criteria. 

Bij registratie op de Chiron productie omgeving wordt nagegaan of er voldoende correcte berichten zijn ingestuurd. 

Bij een positieve controle krijgt u onmiddelijk de toegangsgegevens tot de productie-omgeving van Chiron, de 

eigenlijke databank. Voor de criteria, zie startersgids hoofdstuk 3.3 Acceptatie criteria. 

Bij deze bent u succesvol geregistreerd op Chiron. Gebruik voortaan volgende productie URL's: 

OAuth API: https://mow.api.vlaanderen.be/oauth 

Rit API: https://mow.api.vlaanderen.be/chiron/taxirit 

Bij deze bent u succesvol geregistreerd op Chiron. Gebruik voortaan volgende productie URL's: 

OAuth API: https://mow.api.vlaanderen.be/oauth 

Rit API: https://mow.api.vlaanderen.be/chiron/taxirit 

Succesvol geregistreerd op productie omgeving van Chiron

De ‘OAuth’ API proxy bevat functionaliteit mbt de beveiliging en het verkrijgen van tokens.  

Roep deze aan door middel van URL: https://mow-acc.api.vlaanderen.be/oauth 

Voor meer info zie hoofstuk 4.  
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Roep deze aan door middel van URL: https://mow-acc.api.vlaanderen.be/oauth 

Voor meer info zie hoofstuk 4.  

De Chiron Rit API wordt gebruikt om de ritberichten te ontvangen in de Chiron toepassing. 

Zie hoofdstuk 3 voor het structuur van het bericht. 

Bij elke aanroep dient een geldig token meegestuurd te worden om de zender te authenticeren.  

Dit token wordt bekomen via de OAuth API.  

Gebruik daarna de Chiron Rit API voor het insturen van ritberichten:  

https://mow-acc.api.vlaanderen.be/chiron/taxirit 
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Chiron werkt met 2 omgevingen, namelijk een acceptatie (test) en een productie omgeving. Eerst dient toegang 

aangevraagd te worden tot de Acceptatie omgeving. 
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