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Rijksregister van de natuurlijke personen. - Openingsuren. - Online bijwerkingen 24/7. 

  

Mevrouwen, Mijne heren, 
 

De diensten van het Rijksregister werken momenteel aan een uitbreiding van de openingsuren van het 

Rijksregister, meer bepaald voor de toepassingen betreffende de bijwerking van de informatiegegevens. 

Binnenkort zal het Rijksregister 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 (24/7) beschikbaar zijn zowel voor de bijwerking 

van de gegevens, als voor de ondervraging van de dossiers. 

 

Deze aanpassing heeft een weerslag op tal van andere programma’s, zoals de verzending van de elektronische 

postberichten (PUBEXI), de aanmaak van de R-kaarten, de aanmaak van mutatiebestanden, enz. 

Bovendien zullen de exploitatiewerkzaamheden niet langer uitgevoerd worden na het afsluiten van de 

bijwerkingen om 20u30 in de week, of na 13u30 op zaterdag, maar telkens in de nacht van de afgelopen dag. 

 

In een eerste fase die ingaat in de nacht van maandag 16 – dinsdag 17 november 2020 worden de automatische 

uitvoeringen aangepast voor de aanmaak van alle Pubexi-berichten, de aanmaak van de gele en groene fiches 

voor de opvangcentra, de mutatiebestanden en de extractiebestanden.  

   

Voortaan zullen deze werkzaamheden iedere dag, inclusief zon- en feestdagen, worden uitgevoerd en ter 

beschikking worden gesteld na middernacht, en uiterlijk om 6 uur ’s morgens. In bepaalde gevallen zullen 

bijgevolg lege bestanden worden aangeleverd. 

 

In de tweede fase, die voorzien is voor begin 2021, worden de “online-bijwerkingen 24/7” ingevoerd. De concrete 

datum van de indienststelling zal u te gepaste tijde worden meegedeeld.  

 

Met hoogachting, 

 

 

Jacques Wirtz, 

Directeur-generaal 
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