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SCSZ/04/117 
 
 
ADVIES NR 04/29 VAN 7 DECEMBER 2004 M.B.T. HET VERZOEK VAN HDP 
SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS VOOR ZELFSTANDIGEN EN HDP 
VERREKENKAS VOOR KINDERBIJSLAG 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 HDP Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en HDP 
Verrekenkas voor kinderbijslag van 19 oktober 2004;  
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 28 oktober 2004;  
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.  

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN SITUERING ERVAN 

1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende  de organisatie van de 
informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid voorziet 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: 
 
- 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, ...). 

 
2. Bij brief van 19 oktober 2004 hebben de vzw’s HDP sociaal verzekeringsfonds voor 

zelfstandigen en HDP verrekenkas voor kinderbijslag gevraagd om gebruik te kunnen 
maken van de toepassing van het koninklijk besluit van 12 augustus 2003. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG  
 
 Grootte van de instelling 
 
2.1.  Zoals aangegeven in zijn e-mail volgend op zijn brief van 18 oktober 2004, preciseert de 

aanvrager dat HDP sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen momenteel 32 
personeelsleden telt. Slechts één personeelslid staat in voor de taken met betrekking tot het 
informaticabeheer. 

 
De verrekenkas voor kinderbijslag telt 23 personeelsleden en beschikt niet over een 
informatica-afdeling. 

 
Voormelde vzw’s kunnen als kleine instellingen worden beschouwd. 

 

Beheer van een secundair netwerk 

 
2.2.  Geen van beide vzw’s beheert een secundair netwerk. 

 
 
 Risico’s inzake informatieveiligheid 
 
2.3. Het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen heeft, net als de andere sociale 

verzekeringsfondsen, als voornaamste opdracht de inning van de verplichte 
socialezekerheidsbijdrage bij de aangesloten zelfstandigen. Het staat voorts ook in voor de 
uitbetaling van de kinderbijslag aan de zelfstandigen die bij zijn fonds aangesloten zijn. 

 
De verrekenkas voor kinderbijslag is door de sociale partners belast met de uitbetaling van 
bepaalde sociale voordelen zoals de geboortepremie en de kinderbijslag. 
 
Om deze opdracht te vervullen, beschikt het fonds voornamelijk over gegevens betreffende 
de werknemers, de werkgevers, de bijslagtrekkenden en de kinderen. 
 
Het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen is aangesloten op het netwerk van de 
Kruispuntbank via het RSVZ (zijn beheersinstelling) en de verrekenkas is aangesloten via 
de RKW (zijn beheersinstelling). 
 
Uit het auditoraatsrapport blijkt dat geen van beide vzw’s medische gegevens beheert, noch 
sociale persoonsgegevens ter beschikking stelt van derden. 

 
3.  Gelet op het voormelde blijken het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en de 

verrekenkas voor kinderbijslag te voldoen aan de voorwaarden die door het Sectoraal 
Comité werden vastgelegd om de taken van de informatieveiligheidsdienst te mogen 
toevertrouwen aan een erkende gespecialiseerde informatieveiligheidsdienst. 
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Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging aan de vzw’s HDP sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en HDP 
verrekenkas voor kinderbijslag om de taken van de informatieveiligheidsdienst toe te vertrouwen 
aan een erkende gespecialiseerde veiligheidsdienst. 
 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE  
Voorzitter 

 


