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

 
 
 

SCSZ/12/005 
 
 
ADVIES NR 12/02 VAN 10 JANUARI 2012 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE 
RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE IN VERBAND MET DE 
KANDIDATUUR VAN DE HEER PATRICK LÉVÊQUE 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 Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie van 20 november 2011; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 december 2011; 
 
Gelet op het verslag van de Voorzitter. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG  
 
1. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie legt de kandidatuur van de heer Patrick Lévêque 

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. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG  

2.1. Uit het curriculum vitae van de kandidaat, gevoegd bij de aanvraag, blijkt dat hij, globaal 
genomen, een goede kennis heeft inzake informatica, informatieveiligheid en het netwerk 
van de sociale zekerheid, met inbegrip van de Kruispuntbank.  

 
De kandidaat heeft reeds de opleiding “informatieveiligheid” gevolgd die bestemd is voor 
veiligheidsconsulenten en georganiseerd wordt door de erkende gespecialiseerde 
veiligheidsdienst van Smals. 

 
2.2.  In het auditoraatsrapport wordt bepaald dat hij 52 dagen per jaar zal besteden aan de 

uitoefening van zijn functie als veiligheidsconsulent.  
 
 De kandidaat oefent tevens de functie uit van IT-administrator. Tot eind 2011 wordt hij in 

zijn rol van veiligheidsconsulent tijdelijk bijgestaan door een externe expert in 
informatieveiligheid (de heer Bavo Van de Heuvel – zie ook advies N° 11/04 van 5 april 
2011). Vanaf 2012 is deze ondersteuning er niet meer. Gelet op het feit dat de RJV de 
beheersinstelling is van het secundaire netwerk van de jaarlijkse vakantiekassen en het feit 
dat veiligheidsconsulent voorheen een voltijdse positie was binnen de RJV, dient de 
voorziene tijdsbesteding voor de kandidaat significant verhoogd te worden. Een voltijdse 
positie voor de veiligheidsconsulent wordt aanbevolen (zoals voorheen). 

  
  
Om deze redenen, verleent 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid  
 
een negatief advies. De voorziene tijdsbesteding dienst significant te worden verhoogd. De 
kandidaat wordt er tevens aan herinnerd dat op het aanvraagformulier de beschikbare tijd dient 
uitgedrukt te worden in “aantal uren per week”. 
 
 
 
 
 

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. 32-2-
741 83 11)  


