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Vooraf
Dit voorontwerp van ordonnantie tot oprichting van een gegevensbank genaamd het Observatorium
van de Gewestelijke Publieke Werkgelegenheid heeft tot doel de Regering een volledige en relevante
diagnose te leveren van de beschikbare menselijke middelen in haar bestuur en in de beoogde
instellingen, en dit om vooruit te lopen op de ontwikkeling van de werkgelegenheid en om een beleid
voor het openbaar ambt te ontwikkelen.
Omwille van het beroep op gegevens uit authentieke bronnen werd er gevraagd om via een
ordonnantie te gaan, krachtens artikel 5, § 2, lid 1 van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de
oprichting en organisatie van een gewestelijke dienstenintegrator.
Dit voorontwerp van ordonnantie heeft betrekking op de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de
instellingen van openbaar nut van het type A en B, de paragewestelijke instellingen van publiek recht
of van openbaar nut en de vzw’s die op initiatief van de Regering zijn opgericht.
De gewestelijke dienstenintegrator (binnen het CIBG) zal de gegevensbank hosten en Brussel
Openbaar Ambt zal met het beheer van de gegevens uit de gegevensbank worden belast.

Advies
1. Algemene beschouwingen
De Raad benadrukt op een positieve wijze het nut van dit initiatief en het feit dat men een
gegevensbank inzake de werkgelegenheid van het openbaar ambt wil verkrijgen, teneinde over een
betere kijk erop te beschikken en dit op een correcte en objectieve basis. Tevens wijst hij op de
verschillende samenwerkingen met het BISA, ACTIRIS, de VDAB of Bruxelles Formation, die van
fundamenteel belang zijn in dit project.
Niettemin geeft de Raad aan dat de instrumenten en middelen die momenteel zijn voorzien
waarschijnlijk ontoereikend of onaangepast zullen zijn voor de vooropgestelde doelen. Tevens heeft
hij vragen bij de begrotingsimpact en de computerprogramma’s waarover het personeel zou kunnen
beschikken om hun opdracht inzake het beheer van de gegevens te vervullen.
Bovendien stelt de Raad vast dat dit Observatorium binnen Brussel Openbaar Ambt wordt opgericht.
Terwijl er overigens al een Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en Opleiding bestaat, dat
al over een aantal computerinstrumenten en procedures ter zake beschikt. De Raad is van oordeel dat
de samenwerkingen tussen de beide Observatoria zouden moeten worden bevorderd en dat er over
een mogelijke hereniging op langere termijn van beide Observatoria zou kunnen worden nagedacht.

2. Bijzondere beschouwingen
2.1 Hoofdstuk 2 : toepassingsgebied
De Raad dringt erop aan dat het belangrijk is om de menselijke middelen van de gemeenten,
verenigingen zonder winstoogmerk of andere instellingen die op initiatief van de Regering zijn
opgericht in aanmerking te nemen bij de doelgroepen die door de gegevensinzameling worden
beoogd. Deze personeelsleden vertegenwoordigen immers een groot deel van de werkgelegenheid
van het openbaar ambt. Hij benadrukt dat deze fase noodzakelijk is om een volledige kennis van de
beschikbare menselijke middelen in het openbaar ambt te verkrijgen.
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2.2 Hoofdstuk 3 : voorwerp en doelstellingen
De Raad vraagt dat het gebruik van deze gegevens het eveneens zou kunnen toelaten om de trajecten
van de personen in de tijd en in hun loopbaan in het openbaar ambt te kennen. Bovendien zouden
deze ontwikkelingen het ook kunnen toelaten om de gevolgen van de digitalisering te evalueren.
De Raad benadrukt dat het personeel in detachering (bijvoorbeeld in een ministerieel Kabinet) en het
contractueel personeel het voorwerp van een specifieke opvolging zullen moeten zijn.
Het ontwerp voorziet dat de statistische gegevens worden gecodeerd door « de openbare
dienstenintegrator » (= FIDUS), die door het CIBG wordt beheerd. De Raad meent dat men zich
bijgevolg ervan moet kunnen verzekeren dat alle instellingen hun gegevens daadwerkelijk ter hand
stellen door een wettelijke verplichting in te voeren.

2.3 Hoofdstuk 4 : gegevens
Opvolgingscomité

uit

authentieke

bronnen

en

het

De Raad vraagt om vertegenwoordigers van de vakbondsorganisaties toe te voegen in het
Opvolgingscomité van het Observatorium van de Gewestelijke Publieke Werkgelegenheid, dat bij
Brussel Openbaar Ambt wordt ingesteld.

2.4 Hoofdstuk 6 : opmaak van statistische verslagen, periodiciteit en
vertrouwelijkheid
De Raad vraagt om over de jaarverslagen betreffende de werkgelegenheid in de publieke sector van
het Brussels Gewest te worden geïnformeerd.
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