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Migratie van de toegangen tot het 
Rijksregister in protocol X.25 naar het  

protocol TCP/IP, voor de 
gemeentebesturen
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Plan

• Inleiding
• Stand van zaken van de proeffase
• Planning voor de verwezenlijking van de 

nieuwe infrastructuur
• Planning voor de omschakeling van de 

gemeenten
• Antwoorden op de nota 7666/08
• Het testen van de webservices
• Vragen
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Stand van zaken van de proeffase

- Tot 50.000 transacties per dag
- De meeste transacties zijn beschikbaar via 

webservices
- Transactie met output in xml

%XM25 beschikbaar
%XM40 beschikbaar
%XM36/37 beschikbaar – einde april 2008
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Planning voor de verwezenlijking van de 
nieuwe infrastructuur

• PRODUCTIE-INFRASTRUCTUUR
• Publicatie van het lastenboek: september 2007
• Neerlegging van de offertes: november 2007
• Evaluatie van de opdracht: december 2007
• Kennisgeving: 13 februari 2008
• Uitvoeringstermijn: 6 tot 8 maanden oktober 2008
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Planning voor de omschakeling van de 
gemeenten

• OMSCHAKELING VAN DE GEMEENTEN ( ten laatste
op  1/1/2010 )

• Vergadering met elke informaticaleverancier de 
voorwaarden voor de omschakeling bepalen ( ten 
laatste op 30/06/2008 )

• Fase voor het uitvoeren van testen op de omgeving
van het RR ( ten laatste beëindigd op 1/6/2008)

• Streefkalender voor de omschakeling van de 
gemeenten op 1/7/2008

• Validatie van de testen op de nieuwe
productieomgeving ( ten laatste op 1/11/2008 )

• Omschakeling van de gemeenten ( van 1/11/2008 tot  
31/12/2009 )
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Antwoorden op de nota III/35/7666/07

• Nota verstuurd op het einde van januari 2008 naar
informaticaleveranciers om voor de gemeenten de 
financiële gevolgen te kennen van de verwezenlijking
van de webservices

• 3 ontvangen antwoorden:
- CEVI;
- Schaubroeck;
- Remmicom

• Herinneringsbrief aan de anderen : begin april 2008
• Vergadering in april voor degenen die vertraging

hebben
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Antwoorden op de nota III/35/7666/07

Naam Installatie
van de 
module

Onderhoud Diverse 
kosten

Verbintenis
voor 1/1/2010

Leverancier 1 0 0 0

Leverancier 2 Volledig
nieuwe

toepassing in 
ontwikkeling

Ja

Leverancier 3 1240 €
excl.BTW

248 € excl. 
BTW

500 € excl. 
BTW
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Het testen van webservices

• Testen die met een goed gevolg uitgevoerd werden:
- CEVI;
- Schaubroeck;
- Stesud;
- Remmicom;
- Cipal.

• Testen die nog niet afgelopen zijn en dus nog aan de 
gang zijn:

- Adehis.
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Het testen van webservices

• Lijst van de gemeenten met een toepassing die intern
ontwikkeld wordt :

- ANTWERPEN (DIGIPOLIS); Contacten aan de 

gang

- GENT (verbinding via CEVI);
- KORTRIJK (verbinding via CIPAL) ;
- HASSELT (verbinding via CIPAL);
- CHARLEROI;
- LUIK.
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HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT!
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