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ADVIES NR 04/19 VAN 4 MEI 2004 M.B.T. HET VERZOEK VAN HET OPENBAAR 
CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SPRIMONT OM DE 
TAKEN VAN DE INFORMATIEVEILIGHEIDSDIENST TOE TE VERTROUWEN 
AAN EEN ERKENDE GESPECIALISEERDE VEILIGHEIDSDIENST 
 
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 aanvraag van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sprimont van 
26 maart 2004; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 31 maart 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende  de organisatie van de 

informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid bepaalt dat het Sectoraal 
Comité van de Sociale Zekerheid de socialezekerheidsinstellingen kan toestaan, onder de 
voorwaarden die het Comité bepaalt, de taken van de informatieveiligheidsdienst toe te 
vertrouwen aan een erkende gespecialiseerde veiligheidsdienst. 

 
Tijdens zijn zitting van 11 januari 1994 bepaalde het Toezichtscomité de voorwaarden 
waaronder een socialezekerheidsinstelling dergelijke toelating kan bekomen, met name: 

 
- het moet een kleine instelling betreffen, die niet de mogelijkheid heeft een eigen 

informatieveiligheidsdienst in te richten; 
 
- de instelling mag geen achterliggend netwerk beheren; 
 
- de risico’s inzake informatieveiligheid die de instelling genereert, moeten relatief 

gering zijn (geen gevoelige / medische gegevens verwerken, geen voor andere 
instellingen belangrijke gegevens ter beschikking stellen van het netwerk, ...). 

 
In zijn advies nr. 99/09 van 9 november 1999, gewijzigd op 25 juli 2000 en op 2 april 
2002, betreffende een aantal vragen uitgaande van het ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu met betrekking tot de opdracht van de 
veiligheidsconsulenten in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bevestigde 
het Toezichtscomité dat de kleinere OCMW’s – mits machtiging – de taak van 
veiligheidsconsulent mogen toevertrouwen aan een erkende gespecialiseerde 
veiligheidsdienst (punt 2.3.). 
 



B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Grootte van de instelling 
 
2.1.  In zijn brief meldt het OCMW van Sprimont dat het 10 personeelsleden telt en dat er niemand 

als verantwoordelijke aangesteld werd voor de informaticadienst die 9 potentiële gebruikers 
telt. 

 
 Er dient opgemerkt dat de taak van veiligheidsconsulent geen betrekking heeft op de taken 

van het OCMW inzake beheer van rusthuizen, crèches, onderhoudsdienst, ...  
 
 Het OCMW van Sprimont kan beschouwd worden als een kleine instelling. 
 
 

Beheer van een netwerk 
 
2.2.  Het OCMW van Sprimont maakt zelf deel uit van het secundaire netwerk van de FOD 

Sociale Zekerheid. 
 
 

Risico’s met betrekking tot de informatieveiligheid 
 
2.3. Het Toezichtscomité heeft volgende machtigingen verleend voor de mededeling van 

sociale gegevens van persoonlijke aard aan/door de OCMW’s: 
 

- beraadslaging nr. 99/34 van 2 maart 1999: raadpleging door de OCMW’s van het 
verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank en het sectorieel 
verwijzingsrepertorium van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en 
Leefmilieu; 

 
- beraadslaging nr. 99/36 van 2 maart 1999: raadpleging door de OCMW’s van de 

SFDF-bestanden van de onderscheiden ziekenfondsen; 
 

- beraadslaging nr. 99/88 van 5 oktober 1999: mededeling van sociale gegevens van 
persoonlijke aard door de OCMW’s aan de ziekenfondsen (via het Ministerie van 
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, de Kruispuntbank en het 
Nationaal Intermutualistisch College) met het oog op de automatische toekenning 
van bijkomende rechten aan OCMW-cliënten en de efficiëntere uitoefening van het 
terugvorderingsrecht in hoofde van de OCMW’s (bericht A036); 

 
- beraadslaging nr. 00/36 van 7 maart 2000: raadpleging door de OCMW’s van het 

opvolgingsbestand met betrekking tot de elektronische berichten A036, beheerd 
door het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu; 

 
- beraadslaging nr. 00/80 van 20 september 2000: mededeling van sociale gegevens 

van persoonlijke aard door de Kruispuntbank aan de OCMW’s (via het Ministerie 
van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu) met oog op de controle op de 
toekenning van een forfaitaire tegemoetkoming in de huisbrandoliekosten; 
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- beraadslaging nr. 00/83 van 5 december 2000: mededeling van sociale gegevens 
van persoonlijke aard door de Kruispuntbank en de socialezekerheidsinstellingen 
aan de OCMW’s met het oog op de terugvordering van kosten van 
maatschappelijke dienstverlening; 

 
- beraadslaging nr. 01/90 van 11 december 2001: mededeling door de OCMW’s aan 

de RKW en de kinderbijslagfondsen (via het ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu en de Kruispuntbank) van sociale gegevens van 
persoonlijke aard met het oog op de verwerking van aanvragen met betrekking tot 
het recht op gewaarborgde gezinsbijslag en de terugbetaling van de voorschotten 
op gezinsbijslag betaald door de OCMW’s (bericht A036); 

 
- beraadslaging nr 03/69 van 17 juni 2003: enerzijds raadpleging door de OCMW’s 

van het personeelsbestand van de bij de RSZ of RSZPPO ingeschreven werkgevers 
(bericht L950) en mededeling van de mutaties van dit personeelsbestand aan de 
OCMW’s (bericht A950) en anderzijds raadpleging door de OCMW’s van het 
werkgeversrepertorium van de RSZ/RSZPPO (bericht L701) en mededeling van de 
mutaties van dit werkgeversrepertorium (bericht A701). 

 
 

Voormelde gegevensstromen hebben vooral betrekking op administratieve sociale 
gegevens van persoonlijke aard (gegevens betreffende de lonen, het adres, ...) en niet op 
gevoelige / medische gegevens. 
 
Gelet op bovenvermelde elementen, voldoet het OCMW van Sprimont aan de 
voorwaarden vastgesteld door het Sectoraal comité van de sociale zekerheid tot het 
bekomen van een machtiging om de taak van veiligheidsconsulent toe te vertrouwen aan 
een erkende gespecialiseerde veiligheidsdienst. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid  
 
een gunstig advies aan het OCMW van Sprimont om de taak van veiligheidsconsulent toe te 
vertrouwen aan een erkende gespecialiseerde veiligheidsdienst. 
 
 
 
 

 
 

Michel PARISSE 
 


