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TC/02/44 
 
 
 
ADVIES NR. 02/04 VAN 2 APRIL 2002 TOT WIJZIGING VAN ADVIES NR. 99/09 
VAN 9 NOVEMBER 1999 BETREFFENDE EEN AANTAL VRAGEN UITGAANDE 
VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN 
LEEFMILIEU MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING VAN DE 
VEILIGHEIDSCONSULENTEN IN DE OPENBARE CENTRA VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
 
 
Gelet op de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de sociale zekerheid; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de 
informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid; 
 
Gelet op het advies van het Toezichtscomité nr. 99/09 van 9 november 1999 gewijzigd op 25 
juli 2000; 
 
Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van 11 maart 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer F. Ringelheim. 
 
 
ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
In haar brief van 11 maart 2002 wijst de Kruispuntbank erop dat het de bedoeling is van de 
Federale regering om de terugbetaling door de federale overheid van het door de OCMW’s 
toegekende leefloon (het vroegere bestaansminimum) afhankelijk te maken van het elektronisch 
versturen van de terugbetalingsaanvragen via het netwerk van de sociale zekerheid. Om deze 
reden wensen een groot aantal OCMW’s een veiligheidsconsulent aan te stellen zodat ze zo snel 
mogelijk zouden kunnen toetreden tot het netwerk van de sociale zekerheid. 
 
Om deze doelstelling te bereiken, beschikken sommige OCMW’s echter niet over het 
gekwalificeerd personeel om de functie van veiligheidsconsulent waar te nemen en zij wensen 
daarom deze taken toe te vertrouwen aan één of meerdere personeelsleden van de vereniging 
“inter-CPAS” waarvan zij lid zijn. Dit soort vereniging kan immers opgericht worden krachtens 
de artikelen 118 tot 135 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de centra voor 
maatschappelijk welzijn of krachtens de als dusdanig geldende decreten van de Gewesten en 
Gemeenschappen die mutatis mutandis op dezelfde wijze hierover bepalen. Krachtens deze 
artikelen kan een OCMW een vereniging tot stand brengen met een of meer andere openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare besturen en of met rechtspersonen 
andere dan die welke winstoogmerken hebben.  
 
De aanvraag is gewettigd en gegrond. 
 
 



Bijgevolg wijzigt  
 
het Toezichtscomité  
 
de laatste alinea van het antwoord op vraag 2.3. van haar advies nr. 99/09 van 9 november 1999 
als volgt: 
 
“Er wordt eveneens aan herinnerd dat er andere mogelijkheden bestaan: 
  
- meerdere OCMW's kunnen een beroep doen op éénzelfde veiligheidsconsulent; de formule 

die er met name uit bestaat een beroep te doen op een personeelslid van de vereniging 
waarvan het OCMW lid is (vereniging opgericht krachtens artikelen 118 tot 135 van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
of krachtens de als dusdanig geldende decreten van de Gewesten en Gemeenschappen die 
mutatis mutandis op dezelfde wijze hierover bepalen), kan op deze manier bijzonder geschikt 
blijken wanneer ze de terbeschikkingstelling van professioneel en gekwalificeerd personeel 
toelaat;  

 
-  de kleine OCMW's mogen ook de taak van veiligheidsconsulent toevertrouwen aan een 

erkende gespecialiseerde veiligheidsdienst, mits machtiging van het Toezichtscomité.” 
 
 
 
 
 
 
 
      
 F. Ringelheim 
 Voorzitter 
 


