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CSSS/05/143 
 
 
ADVIES NR. 06/05 VAN 7 MAART 2006 BETREFFENDE DE KANDIDATUUR VAN 
DE VEILIGHEIDSCONSULENT VOOR DE SOCIALE 
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de brief van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 januari 2006; 
 
Gelet op het verslag voorgesteld door de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

De sociale huisvestingsmaatschappijen leggen de kandidatuur van de heer Peter 
Bulckaert 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  

Vooraf: 
 

Tijdens zijn vergadering van 20 december 2005 heeft het Sectoraal Comité van de 
Sociale Zekerheid beslist om de beslissing met betrekking tot de erkenning van de heer 
P. Bulckaert als veiligheidsconsulent voor alle sociale huisvestingsmaatschappijen uit te 
stellen en informatie in te winnen bij de overkoepelende instelling Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij over de tijd die de kandidaat werkelijk zal besteden aan de 
uitvoering van zijn opdracht van veiligheidsconsulent binnen elk van de betrokken 
entiteiten teneinde de onverkorte toepassing te waarborgen van de minimale 
veiligheidsnormen die de toegang tot het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid regelen. 

 
 In antwoord op de vraag hoeveel tijd de kandidaat werkelijk zal besteden aan zijn 

opdracht van veiligheidsconsulent bij elk van de 64 sociale huisvestingsmaatschappijen, 
verduidelijkt de overkoepelende instelling de beoogde aanpak door de volgende 
aspecten te preciseren:  
 

1. de opdracht die aan de veiligheidsconsulent van de overkoepelende instelling, de 
heer Henk Baert, toevertrouwd wordt en die erin bestaat op basis van de ISO-
norm 17799 gemeenschappelijke veiligheidspolicy’s uit te werken voor alle 
sociale huisvestingsmaatschappijen; 

2. de aanwerving op middellange termijn (april / mei 2006) van een externe kracht 
die, in het kader van een permanente activiteit, belast zal zijn met de 
implementatie en met de controle van de effectieve implementatie van deze 
policy’s bij elk van de 64 entiteiten. 
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De opdracht van de kandidaat-veiligheidsconsulent, de heer Bulckaert, bestaat er 
derhalve in om toe te zien op de realisatie van de aldus vooropgestelde strategie en 
daarbij toe te zien op de toepassing van de minimale veiligheidsnormen van het netwerk 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
 
Kwaliteit van de kandidaat : 
 
Uit het curriculum vitae van de kandidaat, die bij de aanvraag van elk van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen gevoegd is, blijkt dat hij beschikt over een goede 
informaticakennis en dat zijn kennis inzake informatieveiligheid globaal als voldoende 
kan worden beschouwd. 
 

 
Om deze redenen,  
 
- verleent het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid een gunstig advies. 
- nodigt het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid de overkoepelende instelling 

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij echter uit om het Comité op de hoogte te brengen 
van de indiensttreding van de externe kracht die belast zal zijn met de implementatie 
van de veiligheidspolicy’s. 

 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


