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Het project webservices

• Open standaarden  Interoperabiliteit
• Sterke vraag vanwege gebruikers van het 

Rijksregister
• Progressieve stopzetting van het X.25-protocol
• Mogelijk gebruik van verschillende netwerken  

(Fedman als toegangspunt voor RR, private 
netwerken gebaseerd op IP, Internet global, …) 
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Enkele cijfers (1)

Gegevens van 8/11/2011: tenminste 1 transactie uitgevoerd  door de gemeente tijdens de maand oktober 2011
Gegevens van 5/5/2011: tenminste 1 transactie %WS80 uitgevoerd door de gemeente tijdens de maand april 2011
Gegevens van 8/12/2011: tenminste 1 transactie uitgevoerd  door de gemeente tijdens de maand november 2010

Provincie Aantal Gemeenten
Aantal Gemeenten in 

Webservice
Procent

8/11/2011
Procent 

(5/5/2011)
Procent

(8/12/2010)

Antwerpen 70 42 60,00% 54,28% 38,27%

Brussels Gewest 19 17 89,47% 73,68% 47,37%

Vlaams-Brabant 65 57 87,69% 83,07% 69,23%

Waals-Brabant 27 24 88,89% 77,77% 59,26%

West-Vlaanderen 64 50 78,13% 59,37% 20,31%

Oost-Vlaanderen 65 48 73,85% 50,76% 12,31%

Henegouwen 69 52 75,36% 52,17% 28,99%

Luik 84 78 92,86% 78,57% 48,81%

Limburg 44 25 56,82% 47,72% 45,45%

Luxemburg 44 34 77,27% 59,09% 36,36%

Namen 38 31 81,58% 73,68% 44,74%

Totaal 589 458 77,76% 63,66% 39,39%
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Enkele cijfers (2)

Site RRNWEB
Aantal organismen ‘gebruiker’ = 146

Aantal gemachtigde gebruikers = 2.171

Webservices Rijksregister
Aantal organismen ‘gebruiker’ = 279

Aantal gemeenten = 459 (geregistreerd 553)

Aantal gemachtigde gebruikers = 58.294

Transacties in oktober 2011
Totaal aantal transacties in WS = ± 25.000.000

Totaal aantal tranacties in WS per dag = ± 790.000

Percentage transacties in WS t.o.v. totaal = 56,19% met Belpic

Percentage in XML = 2,1% (bijna 17.000 tx/dag)
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De toekomst

• Juni 2012: einde van het X.25-protocol voor het 
Rijksregister

• Gebruik van het toepassingscertificaat met 
controle van het identificatienummer of het 
ondernemingsnummer (NN, CN en EN-policies)

• Oriëntatie naar XML
• Nieuwe regionale centra
• Gebruik van meerdere toepassingen met dezeldfe 

applicatienaam (finaliteit)
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Beheer van de gebruikers WS via RRNADMIN

• Beheer van de identificatie van de organismen
• Beheer van de applicatienaam (finaliteit)
• Beheer van de gebruikers
• Toegang via de website RRNADMIN
• Directe toegang voor gebruiker van het RR
• Beheerder van de toegangen voor een 

organisme moet vooraf geregistreerd zijn
• Registratie van de beheerder door middel van 

Luik Z (zie website van Rijksregister: 
www.rijksregister.fgov.be)

http://www.rijksregister.fgov.be/�
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Voorstelling van de site (1)
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Voorstelling van de site (2)
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Voorstelling van de site (3)
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De toekomst

• Toevoegen van nieuwe functionaliteiten
• Integratie van de toegangen Belpic
• Integratie van de toepassingscertifcaten
• Integratie van de beheerselementen voor de 

aangiften van adresverandering
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Project migratie naar relationele databank

• Verlenging van het contract 2004/4 (Bull) voor 
een periode van 3 jaar, om af te sluiten eind 
2015 met volgende doelstellingen
- Migratie naar een beheerssysteem van relationele 
databank IDS II

- Vervanging van de centrale eenheden door Helios v4

• Verloop in vier fasen:
- Migratie van de bronnen voor de relationele databanken
- Vergelijking van de performantie
- Omschakeling naar de Helios v4 machines
- Progressieve indienststelling van de relationele 
databanken (vanaf september 2013  6 maanden)
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Stand van zaken

• Een inventaris werd opgesteld en is 
beschikaar voor validatie

• Opbouw van de emigratie-omgeving 
(machines, schijven, netwerk, backup, …)

• Volgorde van de te migreren DB werd 
vastgelegd (te beginnen met SIG, FOT, DEC)

• Indienststelling van ‘change management’ en 
planning van de testen

• Projectmap
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De toekomst

• Stopzetting van IDS II
• Evolutie naar virtuele servers
• Draagbaarheid van de toepassingen
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Dank voor uw aandacht!
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