Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »

SCSZ/08/069
ADVIES NR. 08/09 VAN 8 APRIL 2008 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP, BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING,
WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED IN VERBAND MET DE
KANDIDATUUR VAN MEVROUW THI TIEN DANG LE VOOR DE FUNCTIE VAN
VEILIGHEIDSCONSULENT
Gelet op de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikels 24 en 25 gewijzigd bij de wet
van 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de
informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 4;
Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Gemeenschap, Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van 4 februari 2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 7 maart 2008;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

De Vlaamse Gemeenschap, Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed legt de kandidatuur van mevrouw Thi Tien Dang Le voor de functie
van veiligheidsconsulent ter advies voor aan het Sectoraal comité van de sociale zekerheid
en van de gezondheid, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12
augustus 1993 betreffende de informatieveiligheid.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Uit het curriculum vitae van de kandidate, gevoegd bij de aanvraag, blijkt dat zij globaal
genomen een goede kennis heeft inzake informatica, informatieveiligheid en het netwerk
van de sociale zekerheid.
2.2. De kandidate oefent binnen de instelling geen functies uit die onverenigbaar zijn met die
van veiligheidsconsulent. In het auditoraatsrapport wordt bepaald dat zij haar functie 20
uren per week zal uitoefenen.

Om deze redenen, verleent
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
een gunstig advies.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2741 83 11)

