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SCSZ/05/123 
 
 
ADVIES NR. 05/22 VAN 10 OKTOBER 2005 VAN HET SOCIAAL FONDS VAN HET 
AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR BEDIENDEN OM DE 
TAKEN VAN DE INFORMATIEVEILIGHEIDSDIENST TE MOGEN 
TOEVERTROUWEN 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 Sociaal Fonds van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité 
voor Bedienden van 13 juni 2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 9 september 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG  
 
1.1. 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 
om, onder de voorwaarden die het Comité bepaalt, de taken van de 
informatieveiligheidsdienst aan een erkende gespecialiseerde veiligheidsdienst toe te 
vertrouwen. 

 
Tijdens zijn vergadering van 11 januari 1994 bepaalde het Sectoraal comité van de 
sociale zekerheid de voorwaarden waaronder een socialezekerheidsinstelling dergelijke 
toelating kan krijgen, namelijk: 
 
- het moet een kleine instelling betreffen, die niet over de mogelijkheid beschikt om 

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, ...). 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG  
 
 Grootte van de instelling 

 
2.1.  Zoals vermeld in zijn brief van 10 augustus 2005 stelt het Sociaal Fonds van het 

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden op dit ogenblik 5 bedienden te 
werk, waaronder geen enkele informaticus. Het informaticasysteem wordt door een 



 2

externe firma beheerd. 
 

Het fonds voor bestaanszekerheid meldt dat het geen medische gegevens beheert en dat 
het geen sociale persoonsgegevens ter beschikking stelt van derden. 
 

  Beheer van het secundaire netwerk 
 
2.2.  Het Fonds beheert geen secundair netwerk. 
 
 Gegenereerde risico’s 
 
2.3. Het Sociaal Fonds van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden waakt 

over de uitvoering van de maatregelen die in de sectorale CAO’s werden vastgelegd. Dit 
betekent concreet dat werkgevers en bedienden onder bepaalde voorwaarden premies 
kunnen aanvragen bij het Sociaal Fonds. Om na te gaan of de aanvrager recht heeft op 
een premie, moet het Sociaal Fonds over bepaalde sociale gegevens van de 
ondernemingen en bedienden beschikken. 
 

3. Gelet op de elementen aangehaald in punt 2, lijkt het Sociaal Fonds van het Aanvullend 
Nationaal Paritair Comité voor Bedienden te beantwoorden aan de voorwaarden 
vastgesteld door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid voor het verkrijgen van 
een machtiging om de taken van de informatieveiligheidsdienst toe te vertrouwen aan 
een erkende gespecialiseerde veiligheidsdienst. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
een gunstig advies aan het Sociaal Fonds van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor 
Bedienden om de taken van de informatieveiligheidsdienst toe te vertrouwen aan een erkende 
gespecialiseerde veiligheidsdienst. 
 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 
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