
Agenda 

1. Centraal systeem van het RR 

  2. Belpic-infrastructuur 

    3. Beveiliging en netwerk 

      4. Nieuwe generatie van web services (V3.0) 

        5. Communicatie naar de private server 

          6. Nieuwgeborenenregister 

            7. Nieuw IT020 (hoofdverblijfplaats) 

1 AV Overlegcomité RR 11 december 2019 



1. Centraal systeem 

 

Verlenging van de opdracht RRN1/2014 tot 31 december 2021: 

 
- De mainframes zijn ontmanteld 

- Opening TP 24/7 (december 2020) 

- Werking in open source 

- Bijkomende opslagcapaciteit   
(testomgeving). 

- Voordelen: kostenverlaging, sneller, ... 

- Groeiende automatisering van de exploitatie 



2. Belpic-infrastructuur 

 

RRN1/2017: Belpic-infrastructuur  

 

Kalender   

 - Nieuwe BD            OK 

 - Nieuwe RAPC2.0    T2/2020 

 - Nieuwe functionaliteiten  T2/2020 

 - Piloot RAPC2.0    T3/2020 

 - In veralgemeende productie  T4/2020&T1/2021 



3. Beveiliging en netwerk 

 

RRN5/2017: Beveiliging & Netwerk  

 

 Vervanging van de veiligheidsuitrustingen van het netwerk FW, 
load balancers, switchs, router, …: T4/2019 

 Verbetering van de anti-virusprogramma's 

 Verbetering van de netwerkcapaciteit 

 Beperking van de impact voor de gebruikers bij de installatie  



4. Web services 

 

Evolutie van de web services naar de 3de generatie 

 

 Eerst interne test T1/2020 

 Realisatie pilootverbindingen T2/2020 

 Progressieve omschakeling van de gebruikers met minimale 
impact T3/2020 

 Oude generatie gaat op termijn verdwijnen 

 Voordelen (tracering, handtekening, veiligheid, ...) 

 Audit door Proximus 

 

 

 



5. Communicatie naar de private server 

 

Communicatie van de gegevens naar de private sector 

 

 Voorzien voor T2/2020 

 WS voor het bijhouden van een 
klantenreferentierepertorium (contracten met de 
vennootschap) 

 Gegevens die uitgewisseld worden (NN, naam, datum 
van overlijden)  

 Communicatie voor vennootschappen 

 

 



6. Nieuwgeborenenregister 

 

 

 Geboorte 

(Dag D) 

• Het kind wordt geboren 

Geboorteaankondiging 

(werkdag D+1) 

• Het medisch personeel moet de geboorteaankondiging 
versturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand 
(inschrijving in het nieuwgeborenenregister) 

Melding geboorte 

(dag D+15) 

• De ouder moet de geboorte van het kind aangeven bij de 
ambtenaar van de burgerlijke stand (geboorteakte)  



6. Inschrijving in het nieuwgeborenenregister Scope 
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6. Inschrijving in het nieuwgeborenenregister Scope 

Verstuurde gegevens (voor de creatie van het dossier) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Teruggestuurde gegevens (1 s na de verzending) 

 



6. Inschrijving in het nieuwgeborenenregister: 
geplande taken 

Fase 1 
 RR zorgt voor de ontwikkeling van de Web App (WA): 

o Creatie van het nieuwgeborenenregister 

o Creatie van de transactie verzameling COBOL-LIBER Creatie van het 
verzamelingsformulier Web App 

o Creatie van een nieuwe webapplicatie voor de verzameling 

o Documentatie 

o Nieuwe regels en procedures 

 

Fase 2  
Creatie van een webservice voor de ziekenhuizen 

o Scope te definiëren 

 

 

 



7. IT020 in de context Best 

 

BEST 

 Levering van de bestanden "wegen" in januari 2020 

 Oproep aan externe dienstverleners voor de realisatie 

 (Transactionele) testomgeving 6000 april 2020 

 Nieuwe formaten voor de ter beschikking gestelde bestanden 

 Migratie naar de nieuwe transacties Sep/Okt 2020 

 

 



 

 

 


