
 1

Veiligheidsbeleid 
 

1. Omgeving 

De goede werking van een OCMW hangt van een geheel van factoren af: 

- zijn personeel en zijn vakkennis (ervaring); 

- zijn informatie (sociale gegevens, boekhoudkundige gegevens, wettelijke 

gegevens); 

- zijn mogelijkheden om informatie in te winnen (informatica, instellingen van 

sociale zekerheid, ziekenfondsen, enz.); 

- zijn organisatie en de wetgeving (werking van de diensten, interne 

reglementen, organieke wet, wetgeving, …). 

Een OCMW levert diensten: hulp aan de minst bedeelden, toekenning van het RMI, 

schuldbemiddeling, bijstand voor vluchtelingen, opvang in geval van rampen en nog 

tal van andere opdrachten. 

In onze samenleving is het OCMW wellicht de laatste bescherming tegen het 

onvermijdelijke, de laatste kans voor sommige personen op zoek naar hulp, een 

onderkomen, materiële bijstand. Het is dus belangrijk dat het OCMW deze 

dienstverlening kan garanderen door zich beschermen tegen iedere gebeurtenis die 

zijn werking zou kunnen bedreigen. Wat zijn de eventuele risico's voor een OCMW 

of gelijk welke instelling ? 

 

2. De risico's 

De risico's die schade kunnen berokkenen zijn talrijk en vaak onderschat omdat ze 

onvoldoende gekend zijn: 

- ongeoorloofde toegang tot lokalen of computers; 

- diefstal van informatie of materieel; 

- fraude; 

- fysische of informatica-agressie (gegevensdiefstal, -beschadiging, -verlies); 

- vandalisme; 

- natuurlijke risico's; 

- technische mankementen. 

In het veiligheidsbeleid van het OCMW moet dus bijzondere aandacht besteed 

worden aan de risico's die in zijn werkomgeving zouden kunnen ontstaan. Daartoe 
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moet het OCMW proberen de risico's waarmee het geconfronteerd kan worden te 

verminderen. 

Opgelet: ieder OCMW moet het hoofd bieden aan risico's die minder of meer 

aanwezig zijn naar gelang van zijn situatie: 

- overstromingsrisico indien het OCMW langs een stroom gelegen is; 

- brandrisico indien het om oude en houten gebouwen gaat; 

- diefstalrisico indien de schermen en computers onbewaakt zijn; 

- mogelijke gegevensdiefstal indien de computerkrakers zich gemakkelijk op 

het informaticanetwerk kunnen aansluiten; 

- vandalismerisico indien het OCMW in een economisch achtergestelde buurt 

gelegen is; 

- enz. 

De risico's zullen niet even groot zijn in alle OCMW's. Het ene OCMW is gelegen in 

een buurt waar de politie verschillende klachten inzake vandalisme per dag registreert, 

een ander OCMW heeft reeds drie overstromingen gehad, bij nog een ander OCMW 

werd een deel van zijn lokalen door brand vernietigd en heeft het centrum geen 

brandbeveiligingsmaatregelen kunnen nemen. 

 

3. Definitie 

Het veiligheidsbeleid is ontworpen om veiligheidsmaatregelen te treffen teneinde de 

risico's en de schade te beperken. Het veiligheidsbeleid moet het personeel 

beschermen, de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en de integriteit van de 

goederen, diensten en informatie vrijwaren en de continuïteit van de werking van het 

OCMW garanderen.  

Aangezien de OCMW's (steeds meer) een beroep doen op informatietechnologieën 

(informatica), wordt in het veiligheidsbeleid de nadruk gelegd op het feit dat ze hun 

elektronische operaties moeten controleren en beveiligen. 

 

4. Doel van het veiligheidsbeleid 

Het personeel en de goederen vrijwaren en zorgen voor de continuïteit van de 

werking. 
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5. Hoe moet een veiligheidsbeleid worden uitgestippeld ? 

Naast de veiligheidsmaatregelen die moeten worden getroffen om aan de 

minimumnormen van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid te voldoen, moet 

rekening worden gehouden met de bestaande risico's of moet een risicoanalyse 

worden gemaakt per veiligheidsdomein  (cf. de minimale veiligheidsnormen). 

a) Organisatie van de veiligheid, inzonderheid het registreren van de 

incidenten, de mededeling van de incidenten en het overleg tussen de 

veiligheidsconsulent en zijn eventuele adjunct, de secretaris, de 

Voorzitter en de Raad voor maatschappelijk welzijn. Een eenvoudig 

en op communicatie en overleg toegespitst beleid kan worden 

uitgestippeld.  

b) Fysische veiligheid. Aan welke risico's moet het OCMW het hoofd 

bieden ? Risico's inzake brand, overstroming, diefstal ? Hoe vaak 

hebben deze risico's zich in het verleden voorgedaan in het OCMW 

of in de omgeving van het OCMW ? Welke schade zou het OCMW 

kunnen oplopen indien een van deze risico's zich voordoet ? Hoe zou 

het OCMW een oplossing kunnen voorzien voor deze risico's en zijn 

werking in stand houden ?  

c) Logische veiligheid. De minimumnormen zijn van toepassing. Er 

moet eraan herinnerd worden dat enkel de gegevens van sociale aard 

hier bedoeld worden maar dat de beveiliging wordt uitgebreid tot 

alle gegevens, applicaties en software die nodig zijn voor het goed 

gebruik van deze sociale gegevens. Een paswoordbeleid wordt 

aanbevolen (hoe moeten paswoorden worden toegekend, aan wie, 

hoe moeten ze hernieuwd worden, wie kan paswoorden toekennen, 

met welke toegang, wat is de lengte van het paswoord, hoe lang is 

het paswoord geldig ?).  

d) Veiligheid van de ontwikkeling en van het onderhoud. Zie de 

minimumnormen die enkel gelden voor de OCMW's die hun 

applicaties zelf ontwikkelen. 

e) Veiligheid van het netwerk. Naast de minimumnormen houdt de 

beveiliging van het netwerk in dat het netwerk enkel toegankelijk is 

voor de gebruikers van het OCMW en dat deze toegang moet 

beveiligd worden indien het om een gedeelde toegang gaat. Dit 
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betekent concreet dat geen enkele gebruiker van een andere 

administratie toegang mag hebben tot het netwerk van het OCMW, 

behalve de verantwoordelijke informaticus. Hetzelfde 

paswoordbeleid als in punt b) is hier van toepassing. 

f) Continuïteitsplan. Wat de risico's ook mogen zijn, ieder OCMW 

moet een continuïteitsplan overwegen. Een exemplaar ervan zal op 

de website van de POD MI kunnen geraadpleegd worden.  

g) Inventaris: een fysische inventaris (meubels, stoelen, pc's, printers) 

moet volgens de organieke OCMW-wet normaal ieder jaar worden 

opgemaakt. Ook een inventaris van de software, applicaties en 

programma's moet ieder jaar worden opgemaakt. Het OCMW kan 

zich richten tot zijn softwarefirma om hem te helpen bij het opmaken 

van deze inventaris of om een software te installeren voor het 

opmaken van deze inventaris (sommige software zijn gratis). 

h) Antivirus. De minimumnormen moeten worden nageleefd. 

i) Audit. De minimumnormen moeten worden nageleefd en de regels 

voor de audit kunnen worden vastgelegd in het kader van een 

auditbeleid. 

 

In onderstaand schema wordt de werkwijze samengevat: 
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6. Toepasbaarheid van het veiligheidsbeleid 

Het veiligheidsbeleid geldt voor het betrokken personeel (wat zijn statuut ook moge 

zijn: vastbenoemd, contractueel, uitzendkrachten, ander) en voor de gegevens van 

sociale aard die op papier of op informaticadragers worden bewaard. 
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7. Voorbeeld van veiligheidsbeleid 

 

A. Inleiding 

Het OCMW van xxxxxxxxx is afhankelijk van zijn personeel en goederen voor zijn 

dienstverlening ten gunste van behoeftige personen. Het OCWM moet zijn 

werkingsmiddelen met een redelijke ijver en overeenkomstig de wetgeving beheren. 

Het moet de passende maatregelen treffen om zijn werkingsmiddelen te beschermen 

tegen alle risico's. 

De risico's die schade kunnen berokkenen aan het personeel en de goederen van het 

OCMW zijn geweldpleging, diefstal, fraude, vandalisme, brand, natuurrampen, 

technische mankementen en toevallige schade. De risico's inzake informatica-

aanvallen en kwaadwillige handelingen via Internet zijn talrijk en kunnen schadelijk 

zijn zowel voor de informatica-uitrusting als voor de goederen van het OCMW. 

Het veiligheidsbeleid van de OCMW's schrijft beschermingsmaatregelen voor om de 

schade te beperken. Dit beleid moet het personeel beschermen, de vertrouwelijkheid, 

de beschikbaarheid en de waarde van de goederen vrijwaren en een permanente 

werking garanderen. Aangezien het OCMW moet vertrouwen op de 

informatietechnologieën voor de goede uitvoering van zijn opdrachten,  wordt in dit 

beleid de nadruk gelegd op het belang van het toezicht op de elektronische operaties 

in het kader van de minimale veiligheidsnormen van de Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid. 

Dit beleid vult de bestaande regelingen aan, namelijk inzake personeelsbeheer, 

taalgebruik, beheer van de regio's, van het materieel en van de werkingsmiddelen van 

de OCMW's. 

 

B. Doel van het veiligheidsbeleid 

Het personeel en de goederen van het OCMW vrijwaren en zorgen voor zijn 

permanente werking. 

 

C. Wettelijke verplichtingen 

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de 

informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid, Belgisch Staatsblad van 
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21 augustus 1993, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1998 (Belgisch 

Staatsblad van 24 december 1998). 

Minimale veiligheidsnormen die de sociale instellingen moeten naleven voor hun 

aansluiting op het netwerk van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. 

 

D. Veiligheid inzake telecommunicatie 

Wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het 

afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie. 

 

E. Persoonlijke levenssfeer 

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.  

Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke 

personen. 

Wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het 

afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie. 

Wet van 21 mars 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 

overheidsbedrijven 

Koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale 

gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid. 

 

F. Informaticafraude  

Wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit. 

 

G. Bescherming van informaticaprogramma's 

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. 

Wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 

van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. 

 

H. Databanken 

Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese 

richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. 

 

 



 8

I. Elektronische commerciële communicatie 

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 

betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de 

naburige rechten in de informatiemaatschappij. 

Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het 

juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. 

 

J. Bescherming van halfgeleiderproducten 

Wet van 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van 

halfgeleiderproducten. 

 

K. Sociaal recht 

CAO nr. 81 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten 

opzichte van de controle op de elektronische on line-communicatiegegevens. 

 

L. Verantwoordelijkheden 

De persoon die instaat voor het dagelijks beheer van het OCMW is verantwoordelijk 

voor de correcte toepassing van het veiligheidsbeleid. 

De verantwoordelijkheden van de veiligheidsconsulent zijn bepaald in het koninklijk 

besluit van 12 augustus 19931. 

De dienst informatica moet te werk gaan overeenkomstig het veiligheidsbeleid van 

het OCMW en moet de veiligheidsconsulent en de gebruikers bijstaan opdat ze hun 

opdrachten zouden kunnen vervullen.  

 

M. Organisatie van de veiligheid 

De minimumnormen zijn van toepassing. Een veiligheidsbeleid moet worden gevolgd 

om informatie aan de veiligheidsconsulent mede te delen teneinde hem in te lichten 

zodat hij zijn opdracht kan vervullen.  

De veiligheid moet geregeld besproken worden met alle betrokken personen (elke 

week of elke maand of elk kwartaal en wanneer dit nodig blijkt). 

                                                 
1 Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de 

instellingen van sociale zekerheid, Belgisch Staatsblad van 21 augustus 1993, gewijzigd bij het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1998 (Belgisch Staatsblad van 24 december 1998). 
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N. Veiligheid inzake personeel 

Dit beleid heeft tot doel de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid in stand te 

houden. Het personeel moet ingelicht worden over de risico's verbonden aan het 

gebruik van gegevens van sociale aard, aan e-mailberichten, aan de toegang tot 

Internet en over de bestaande veiligheidssystemen.  

 

Voorbeelden van een nuttig veiligheidsbeleid dat ieder OCMW kan aanpassen naar 

gelang van zijn situatie: 

- administratieve procedure over de manier waarop toegangstoelatingen worden 

verleend; 

- procedure over de manier waarop de toegangstoelatingen worden ingetrokken 

bij vertrek, verandering van dienst of als sanctie; 

- te volgen veiligheidsprocedure bij de indienstneming; 

- procedure voor e-mailberichten; 

- procedure voor het gebruik van Internet; 

- beleid voor het al dan niet intern gebruik van informatica-apparatuur; 

- procedure in geval van niet-naleving van het beleid, 

- enz. 

 

O. Fysische veiligheid 

Dit beleid heeft tot doel te voorkomen dat vertrouwelijke en sociale informatie ofwel 

in de dossiers ofwel in de informaticabestanden zonder toelating toegankelijk is, dat 

informatie wordt gewijzigd, verloren gaat of wordt gestolen en dat er een 

werkonderbreking of gelijk welke gebeurtenis die nadelige gevolgen heeft voor het 

OCMW zou voorvallen.  

 

Voorbeelden van een nuttig veiligheidsbeleid dat ieder OCMW kan aanpassen naar 

gelang van zijn situatie: 

- procedure voor de manier waarop de toegang tot de kantoren van het OCMW 

wordt gecontroleerd;  

- preventiebeleid in verband met bescherming, detectie, het blussen en het 

optreden in geval van brand, inbraak en waterschade; 
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- procedure voor ontruiming in geval van brand, interventieprocedure, procedure 

voor het detecteren van inbraak. 

 

P. Intern beheer 

In het veiligheidsbeleid van het OCMW moet bijzondere aandacht besteed worden 

aan volgende punten: 

* voor de OCMW's die zelf hun applicaties ontwikkelen, moeten de volgende 

procedures worden vastgelegd: 

- de verantwoordelijkheden van het personeel van de dienst informatica, 

- de wijzigingen aangebracht in de toestellen, software en procedures, 

- het verwerken van incidenten; 

- de scheidingen inzake verantwoordelijkheden en informaticaomgevingen. 

* voor alle OCMW's : 

- een vertrouwelijkheidclausule en bijzondere aandacht voor de 

veiligheidsaspecten wanneer het OCMW een beroep doet op de diensten van 

een externe al dan niet informaticafirma; 

- een veiligheidsbeleid voor de back ups (reservekopie van gegevens), 

- een veiligheidsbeleid voor het vrijwaren van programma's, applicaties en 

software. 

 

Q. Logische toegangsveiligheid 

Het beleid inzake logische toegangsveiligheid heeft tot doel de toegang tot de 

netwerken, applicaties en informatie te beveiligen. Dit beleid heeft betrekking op de 

volgende elementen: 

- paswoorden; 

- andere toegangsmogelijkheden (token, pincodes, systemen met vingerafdruk, 

enz.) en de bewaring (in een versleutelde vorm, namelijk onleesbaar); 

- de procedures voor het toekennen van paswoorden; 

- de al dan niet toegelaten toegang tot applicaties, netwerken of onderdelen van 

netwerken; 

- de aansprakelijkheid van de gebruikers (wettelijke aansprakelijkheid); 

- de beveiligingen van netwerken (routers, firewalls, proxy, andere); 

- de beveiligingen van de applicaties door de gebruikers, de netwerkbeheerder 

en de leveranciers; 
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- de bijzondere beveiligingen voor draagbare computers. 

 

R. Ontwikkeling en onderhoud van de systemen  

* Voor de OCMW's die hun applicaties zelf ontwikkelen, worden de 

volgende procedures vastgelegd: 

De bedoeling is ervoor te zorgen dat de ontwikkelde systemen tijdens hun ganse 

levensduur voldoende beveiligd zijn. 

Het veiligheidsbeleid moet dus betrekking hebben op: 

- de veiligheid voor nieuwe applicaties in samenwerking met de 

veiligheidsconsulent; 

- de veiligheid tijdens de ontwikkeling; 

- de documentatie; 

- de veiligheid  van input en output; 

- een systeem voor het verrichten van een audit; 

- een systeem dat hermetisch is ten opzichte van de andere 

communicatiesystemen; 

- het rekening houden met de zwakke punten van sommige talen; 

- de vertrouwelijkheid, de authenticiteit, de beschikbaarheid en de integriteit 

van de gegevens; 

- formele procedures voor wijzigingen en in productie stellingen; 

- het behoud van de vertrouwelijkheid van uitgeteste gegevens; 

- de volgende technieken indien ze worden gebruikt: cryptografie, 

onweerlegbaarheid (non-repudiation) en digitale handtekening. 

 

S. Continuïteit  

Het beleid voor continuïteitsbeheer moet het OCMW toelaten om te reageren in geval 

van kritische problemen. Het OCMW moet zijn activiteiten kunnen herbeginnen 

binnen een periode bepaald door de Raad voor maatschappelijk welzijn. 

In dit beleid moeten dus de volgende aspecten aan bod komen: 

- een continuïteitsplan waarvan een voorbeeld eind 2005 op de website van de 

POD MI zal kunnen worden geraadpleegd; 

- een regelmatige bijwerking van dit plan; 

- het uittesten van dit plan zodra het is opgemaakt; 
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- de eventuele bijstand van externe leveranciers in het kader van 

bijstandscontracten (interventie binnen de x uren). 

 

T. Naleving van het veiligheidsbeleid en audit 

Het veiligheidsbeleid stemt overeen met de wettelijke en contractuele verplichtingen 

inzake veiligheid. Deze naleving moet uit een regelmatige bijwerking en uit een 

interne of externe audit blijken. 


