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ADVIES NR 04/17 VAN 6 APRIL 2004 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE 
VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ EN HUISVESTING-ANTWERPEN IN 
VERBAND MET DE KANDIDATUUR VAN DE HEER PETER BULCKAERT VOOR 
DE FUNCTIE VAN VEILIGHEIDSCONSULENT 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op de artikelen 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 Huisvestingsmaatschappij en Huisvesting-Antwerpen van  
26 februari 2004; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 2 maart 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1.  De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en Huisvesting-Antwerpen legt de kandidatuur van 

de heer Peter BULCKAERT voor de functie van veiligheidsconsulent ter advies voor aan 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid, in toepassing van voormeld koninklijk 
besluit van 12 augustus 1993 betreffende de informatieveiligheid. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.  Uit het curriculum vitae van de kandidaat, bijgevoegd bij de aanvraag, blijkt dat hij een 

goede kennis  heeft op het gebied van informatica en dat hij, naargelang het geval, een 
beperkte of goede kennis heeft van de informatieveiligheid en het netwerk van de sociale 
zekerheid, met inbegrip van de Kruispuntbank. 
 

3.1.  De kandidaat oefent echter binnen zijn instelling een functie uit die niet verenigbaar is met 
de functie van veiligheidsconsulent, hij is met name verantwoordelijk voor de 
informaticacel.  
 
Volgens het auditoraatsrapport zou zijn aanstelling als informatieveiligheidsconsulent 
bijgevolg tijdelijk zijn; aan zijn aanstelling zou een einde komen wanneer een andere 
informatieveiligheidsconsulent voorgesteld wordt die aan vermelde voorwaarden voldoet, 
met name voornamelijk op het vlak van de onverenigbaarheid.  
 

3.2. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid bevestigt het principe van de 
onverenigbaarheid tussen de functie van veiligheidsconsulent en de functie van 
verantwoordelijke voor de informaticacel. In voorliggend geval acht het sectoraal comité 
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van de sociale zekerheid het, echter na een afweging van de betrokken belangen – 
enerzijds het respect voor de regels met betrekking tot de onverenigbaarheden, anderzijds 
de bekommernis om een efficiënt veilgheidsbeleid – mogelijk om te voorzien in een 
gunstig advies voor een beperkte periode van zes maanden.  

 
 Tegen 30 september 2004 zal de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ofwel de identiteit 

van een nieuwe veiligheidsconsulent dienen mee te delen ofwel een aanvraag moeten 
indienen om een beroep te doen op een gespecialiseerde informatieveiligheidsdienst. 
 

 
Om deze redenen verleent  
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
een gunstig advies voor een periode van 6 maanden. 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 
 


