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SCSZ/06/020 
 
 
 
ADVIES NR 06/02 VAN 14 FEBRUARI 2006 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN 
DE FOD FINANCIEN - THESAURIE IN VERBAND MET DE KANDIDATUUR VAN 
DE HEER ROBERT DE RON VOOR DE FUNCTIE VAN 
VEILIGHEIDSCONSULENT 
 
Gelet op de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 
een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikels 24 en 25 gewijzigd bij 
de wet van 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de 
informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 4; 
 
Gelet op de aanvraag van de FOD Financiën - Thesaurie van 17 januari 2006; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 januari 2006; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG  

 
1. De FOD Financiën - Thesaurie legt de kandidatuur van de heer Robert De Ron voor de 

functie van veiligheidsconsulent ter advies voor aan het Sectoraal comité van de sociale 
zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 augustus 
1993 betreffende de informatieveiligheid. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG  

2.1. Uit het curriculum vitae van de kandidaat, gevoegd bij de aanvraag, blijkt dat hij op veel 
kennisdomeinen slechts een beperkte kennis heeft.  

 
 Het auditoraatsrapport merkt op dat de kandidaat reeds ingeschreven is voor de 

opleiding met betrekking tot het netwerk van de sociale zekerheid die voor de 
veiligheidsconsulenten is bestemd. 

 
 Gelet op het voorgaande acht het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid het 

wenselijk zijn advies te beperken tot een welbepaalde periode, met name 2 jaar, waarna 
opnieuw een evaluatie dient te worden doorgevoerd. 

 
2.2.  De kandidaat oefent binnen de instelling geen functies uit die onverenigbaar zijn met 

die van veiligheidsconsulent. In het auditoraatsrapport wordt bepaald dat hij zijn functie 
3 dagen per week zal uitoefenen.  
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Om deze redenen, verleent 

het Sectoraal comité van de sociale zekerheid  
 
een gunstig advies voor een periode van 2 jaar, rekening houdende met het volgen door 
betrokkene van een opleiding als veiligheidsconsulent. 
 
Na verloop van voormelde periode van 2 jaar dient een nieuwe evaluatie te worden 
doorgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter
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