Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

SCSZG/17/187

ADVIES NR. 17/41 VAN 3 OKTOBER 2017 OVER DE AANDUIDING VAN
INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENTEN IN ZIEKENHUIZEN

A.

ONDERWERP

1.

Sinds geruime tijd evalueert het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid de informatieveiligheidsconsulenten die door de ziekenhuizen worden
aangeduid. Na de beoordeling van diverse criteria (zoals de kwalificaties van de kandidaat
en het aantal uren dat hij aan de functie zal besteden) verstrekt het dan een advies.

2.

Het sectoraal comité heeft echter vastgesteld dat ziekenhuizen voor het invullen van de
functie van informatieveiligheidsconsulent soms een beroep willen doen op personen die
deze rol al vervullen voor meerdere andere ziekenhuizen en zodoende een onredelijk aantal
uren per week als dusdanig actief zouden zijn, weliswaar met bijstand van een groep
consultants.

B.

BEHANDELING

3.

Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid is van oordeel dat de
functie van informatieveiligheidsconsulent steeds moet worden toegewezen aan een
welbepaalde persoon, die zelf kan worden aangesproken en persoonlijk verantwoordelijk is
voor de uitvoering van de essentiële informatieveiligheidstaken bij zijn opdrachtgever,
desnoods met ondersteuning door andere personen. Het volstaat met andere woorden niet
om een loutere “toezichthouder” als informatieveiligheidsconsulent van een ziekenhuis aan
te duiden zonder dat die zelf ten gronde betrokken is bij het dagelijks veiligheidsbeleid van
de opdrachtgever.
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4.

Voorts mag eenzelfde persoon weliswaar diensten verstrekken aan meerdere opdrachtgevers
maar het aantal uren per week dat hij daadwerkelijk als informatieveiligheidsconsulent
optreedt, moet vanzelfsprekend realistisch zijn. Het sectoraal comité is van oordeel dat dit
aantal uren per week (de som van het aantal uren per week in elk betrokken ziekenhuis) in
geen geval de veertig mag overschrijden. Een door een ziekenhuis aangestelde
informatieveiligheidsconsulent moet daarenboven minstens vier uren per week als dusdanig
actief zijn voor datzelfde ziekenhuis, tenzij ten opzichte van het sectoraal comité afdoende
kan worden aangetoond dat dit niet noodzakelijk is.

Gelet op het voorgaande, beslist
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
dat een ziekenhuis steeds de “eigenlijke” informatieveiligheidsconsulent (dus niet de “supervisor”
van het team) met naam moet aanduiden en door het sectoraal comité laten evalueren, dat de
betrokkene minstens vier uren per week voor dat ziekenhuis actief moet zijn en dat diens
activiteiten als informatieveiligheidsconsulent steeds beperkt moeten worden tot een haalbaar
aantal uren per week (in één of meerdere ziekenhuizen) en in geen geval de veertig uren per week
mogen overschrijden.

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83
11).
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