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Agenda

1. Centraal systeem van het RR

2. Belpic-infrastructuur

3. Beveiliging en netwerk

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

5. Nieuwgeborenenregister

6. Nieuw IT020 (hoofdverblijfplaats)
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1. Centraal systeem

Realisaties voor het beheer van de databank

 Ontmantelen van de Mainframe, werking met open-rource, 
integratie van de applicatie burgerlijke stand(DABS), 
uitbreiding van de opslagcapaciteit, verlaging van de kosten, 
performantere werking, … in 2019 en 2020

 Verbetering van het testproces vanaf 2020

 Realiseren van een productcatalogus in 2020

 Opening 24/7 van de TP wordt uitgevoerd in 2021
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1. Centraal systeem

Geplande realisaties voor het beheer van de databanken

 Nieuwe aankoop RRN1/2020 voor einde 2022

 Evolutie naar ”cloud” technologieën zoals microservices en 
containerisatie

 Implementatie van een 3de datacenter

 Bestuderen van de evolutie naar andere programmeertalen 
en het ontwikkelingsproces

 Herbewerking van bepaalde applicaties, zoals die voor de 
vertalers en binaire dossiers

 Het behouden van de beschikbaarheid en prestaties van 
transactieservices
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1. Centraal systeem

Doelen:

 Groeiende automatisering van de exploitatie

 Verbetering van de gegevensbeveiliging(datacenter)

 Verbetering van de gegevenskwaliteit

 Verkorten van de tijd die nodig is voor het implementeren 
van applicatieontwikkelingen

 Verbetering van de facturatie
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2. Belpic-infrastructuur

Planning RRN1/2017: Belpic-infrastructuur

Piloot 
RAPC 
2.0 -
T1 

2021

In veralge-
meende 

productie -
T2 2021 of 

later.

Verwijdering 
RAPC (6 

november 
2021)

Transactionele
productie -
T1&T2 2022

Evaluatie 
Belpic 

2.0 - T2 
2022
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3. Beveiliging en netwerk

RRN5/2017: Beveiliging & Netwerk 

 De cyberaanvallen veroorzaakten geen impact op de veiligheid 
van het Rijksregister.

 Het veiligheidsniveau wordt voortdurend aangepast.
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4. De interfaces « gebruiker » van het Rijksregister

Evolutie van de webservices (computer-computerverbinding) 
naar de 3e generatie (RRN1 / 2016).

 Test op basis van pilootverbindingen: klaar

 Progressieve omschakeling van de gebruikers met minimale 
impact: lopende

 Afschaffing van de huidige generatie webservices binnen 3 tot
4 jaar

Doelen

 Verbeterde traceerbaarheid voor de gebruiker

 Mogelijkheid voor het ondertekenen van de transcactie

 Gebruik van het protocol  (Rest) voor beveiliging en 
standaardbewaking
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5. Inschrijving in het nieuwgeborenenregister: Scope

Nieuw-
geborenen
register

Geboorte-

aankondigingen

+ terugsturing NN

Transactionele

verzameling van de  

nieuwgeborene

Rijksregister

Web 
Service
(fase 2)

Web App
(fase 1)

Ziekenhuis
(verpleeg-
kundige)/
Arts/
Verlos-
kundige

Software 
ziekenhuizen
(fase 2)

Creatie van een ontwerp 

van akte

voor de ABS

eHealth
ID + Auth

Beveiligde verbinding

eHealth-Register

Burgerlijke 
stand
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5. Inschrijving in het nieuwgeborenenregister
Taken

Fase 1

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

 Creatie van het nieuwgeborenenregister: in testfase

 Creatie van de transactie verzameling COBOL-LIBER Creatie van het 
verzamelingsformulier Web APP: in testfase

 Creatie van een nieuwe webapplicatie voor de verzameling: in 
testfase

 Documentatie

 Nieuwe regels, procedures en instructies

 Nieuwe wetgeving

Fase 2 

Creatie van een web service voor de ziekenhuizen

 Scope te definiëren: te analyseren
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Fase 2: TransactiesFase 1: Mapping

6. IT020 in de context Best Address

Instructies

Aanwending van de nieuwe adresstructuren van het type BeSt

Fase 3: Bestanden

Interne opleiding

Omzetting 
adressen

Bestand mapping

Documentatie

Nieuw formaat
met de 2 adressen

Mod. lokale appl.

Documentatie

Mod. lokale appl.

Nieuw formaat
met de 2 adressen

Geleidelijke 
toepassing 

Geleidelijke 
toepassing 

Formaat BeSt beheerd door alle "klant"toepassingen van het Rijksregister 

Opruiming applicaties (straten, interne structuren, tijdelijke structuur voor de 
migratie, ...) 
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6. IT020 in de context Best Address

BEST 
ADDRESS

Levering van de bestanden "wegen" in november 2020: 
klaar

Levering van de bestanden "adressen": januari 
2022

(Transactionele) testomgeving 6000: T1 2022

Migratie naar de nieuwe transacties T2 2022

Nieuwe formaten voor de ter beschikking gestelde 
bestanden: vanaf T2 2022

Integratie van de nieuwe interfaces in de 
applicaties van de gebruikers: T2 2022
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