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ETHISCHE GEDRAGSCODE VOOR
VEILIGHEIDSCONSULENTEN

I - VOORBESCHOUWINGEN
De ethische gedragscode voor veiligheidsconsulenten werd uitgewerkt door de werkgroep
"Informatieveiligheid" van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank.

1. De veiligheidsconsulent voert zijn veiligheidstaken uit in het kader van:

a) de artikelen 24 en 25 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid (verder Kruispuntbankwet genoemd);

b) de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie
van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid (verder KB-
veiligheid genoemd).

Verder laat hij zich bij de uitvoering van zijn veiligheidsopdracht in het bijzonder leiden door:

a) de minimale veiligheidsnormen die moeten worden nageleefd door de sociale
instellingen met het oog op hun aansluiting op het netwerk van de Kruispuntbank van de
sociale zekerheid;

b) de veiligheidsrichtlijnen op het niveau van de instellingen die deel uitmaken van het
netwerk dat wordt beheerd door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

c) het handboek "Informatieveiligheid sociale zekerheid";
d) het document "Synthese van de belangrijkste besprekingen binnen de schoot van de

subwerkgroep "Medische gegevens" inzake de beveiliging van medische gegevens".

2. Alle veiligheidsconsulenten verbinden zich ertoe deze ethische gedragscode in al haar aspecten na
te leven.

3. De huidige tekst is te verspreiden onder alle instellingen van sociale zekerheid, zoals vermeld in
artikel 2, eerste lid, 2° van de Kruispuntbankwet en in het bijzonder onder hun
veiligheidsconsulenten. Tevens dient zij overgemaakt aan elke erkende gespecialiseerde
veiligheidsdienst.

4. De instellingen beschikken met deze ethische gedragscode over een bijkomend hulpmiddel bij de
selectie van veiligheidsconsulenten.

De aanpassing van dit document behoort tot de bevoegdheid van het Algemeen Coördinatiecomité van de
Kruispuntbank, op voorstel van de werkgroep "Informatieveiligheid".

II - DEFINITIES

Artikel 1 - Definitie van veiligheidsconsulent

Onder de term veiligheidsconsulent wordt in onderhavig document elke natuurlijke persoon bedoeld:

a) waarvan sprake in de artikelen 24 en 25 van de Kruispuntbankwet en waarvan sprake in artikel 4
van het KB-veiligheid, met name de veiligheidsconsulent en de eventuele adjunkten.

b) waarvan sprake in artikel 11 van het KB-veiligheid, met name de leden van een erkende
gespecialiseerde veiligheidsdienst.
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Artikel 2 - Definitie van instelling

Onder de term instelling wordt in onderhavig document alle instellingen van sociale zekerheid verstaan,
zoals vermeld in artikel 2, eerste lid, 2° van de Kruispuntbankwet.

III - ETHISCHE GEDRAGSREGELS

Artikel 1 - Objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid

De veiligheidsconsulent moet steeds, ongeacht het feit of hij in één of verschillende instellingen een
veiligheidsfunctie vervult, de nodige objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid in acht nemen bij
het formuleren van adviezen en aanbevelingen. Deze adviezen en aanbevelingen moeten met de vereiste
deskundigheid terzake gegeven worden.

Artikel 2 - Professionele ingesteldheid

De veiligheidsconsulent moet de nodige beroepsernst aan de dag leggen.

Artikel 3 - Interdisciplinair karakter van de functie

De veiligheidsconsulent moet openstaan voor andere vakgebieden (bv. sociale zekerheid, problemen m.b.t.
medische gegevens, informatica,...) en er de nodige interesse voor hebben. Tevens geeft de
veiligheidsconsulent blijk van een open geest en vertoont hij de bereidheid om met anderen te dialogeren.

Artikel 4 - Loyauteit

De veiligheidsconsulent neemt de principes van de oprechtheid, eerlijkheid en getrouwheid in acht t.o.v. de
instelling waar hij zijn veiligheidsfunctie waarneemt.

Artikel 5 - Inroepen van bijstand

Wanneer een veiligheidsconsulent, m.b.t. een bepaald veiligheidsprobleem of -materie, oordeelt niet over
de nodige tijd of kundigheid terzake te beschikken, kan hij adviseren, de hulp of de bijstand in te roepen
van meer bevoegde of meer ervaren personen.

Artikel 6 - Vertrouwelijkheid

De veiligheidsconsulent verplicht zich ertoe alle informatie die hem wordt toevertrouwd of die hij kan
inzien, horen of lezen in het kader van zijn opdrachten of beroepsactiviteiten strikt vertrouwelijk te houden
en dit zowel voor wat de informatie betreft die op zijn opdracht betrekking heeft als voor de informatie
m.b.t. zijn vakgenoten.

De veiligheidsconsulent mag van deze algemene regel van vertrouwelijkheid van informatie enkel in de
volgende twee gevallen afwijken:

Ø in de door de wetgever voorziene gevallen;
Ø na het bekomen van het akkoord van de derde(n) (instelling, vakgenoten,...) die door de onthulling

zal (zullen) getroffen worden.
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De veiligheidsconsulent waakt er tevens over dat deze verplichte vertrouwelijkheid wordt nageleefd door
zijn medewerkers en door iedere persoon die onder zijn verantwoordelijkheid tussenkomt in het kader van
een opdracht.

Artikel 7 - Eerbiediging van vakgenoten

De veiligheidsconsulent eerbiedigt de opinie van zijn vakgenoten en vermijdt hen in diskrediet te brengen.
Hij onderneemt geen actie die de eer of de goede naam van zijn vakgenoten kan aantasten.

Artikel 8 - Melding van veiligheidsproblemen aan de
(sub)werkgroep "Informatieveiligheid"

Wanneer de veiligheidsconsulent oordeelt dat het veiligheidsprobleem waarmee hij, binnen de instelling
waar hij een veiligheidsfunctie vervult, geconfronteerd werd de andere consulenten kan aanbelangen, kan
hij, alvorens het probleem te rapporteren aan de (sub)werkgroep "Informatieveiligheid", aan de persoon
belast met het dagelijks beheer van de instelling vragen of hij door deze mededeling niet riskeert zijn
instelling in diskrediet te brengen.


