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e Datum en tijdstip
Donderdag 28 maart 2019, van 9u00 tot 16u50

Locaties
|    ANTWERPEN     |    BRUSSEL    |     NAMEN    |

De drie locaties waar het Congres voor het Openbaar 
Ambt zal plaatsvinden worden uiterlijk 15 dagen voor 
de dag van het evenement per e-mail meegedeeld aan 
eenieder die zich voor het congres heeft ingeschreven.

Inschrijving
Inschrijving op de website www.ebpevents.be

Tarieven
PUBLIEKE SECTOR  € 450 excl btw 
PRIVATE SECTOR  € 650 excl btw

Het inschrijvingsgeld dekt zowel de deelname aan het 
congres als de lunch en dranken gedurende de dag.

Permanente vorming
OVB: 6 punten
KMO-Portefeuille

Aan het einde van de dag krijgt u een 
aanwezigheidsattest. 

Contact 
Aude Richir 
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 05

CONGRES VOOR HET 
OPENBAAR 

AMBT
Actualiteiten inzake wetgeving en rechtspraak 

Concrete prakti jkcases
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eWat is nieuw en relevant voor 
HR-manager en technische 
experts in de publieke sector?

Neemt u de beslissing om een arbeidsovereenkomst 
met een medewerker te beëindigen, behandelt 
u de aanvragen voor pensionering, start u 
tuchtprocedures, bepaalt u de sancties, …? Met 
al deze thema’s wordt u als human resources 
manager of expert in de publieke sector dagelijks  
geconfronteerd.

Het is vanuit onze missie om het Openbaar Ambt 
continu te ondersteunen bij de uitvoering van 
zijn taken dat wij het programma van dit congres 
hebben ontwikkeld. 

De absolute meerwaarde van deze dag bestaat 
erin dat alle deelnemers, gemeentesecretarissen, 
gemeenteontvangers, algemene directeurs, 
financiële directeurs, leden van OCMW’s,  
HR-medewerkers, burgemeesters en schepenen, 
advocaten, consultants en juristen,... worden 
geconfronteerd met de concrete realiteit door 
middel van praktijkgevallen en oplossingen die 
onmiddellijk toepasbaar zijn in het dagelijkse 
werk.

Tijdens deze dag zullen vele deskundigen het woord nemen, zoals  
Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen, Jan Daems, Commissaris-
Verslaggever Vergoedingspensioenen bij de Federale Pensioendienst,  
Brecht Cops, Advocaat bij Younity, en vele anderen die  
u kan terugvinden in het bijgevoegde programma.
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Coördinati e door Aude Richir
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08:30  Verwelkoming

09:00 Uitzendarbeid in de publieke sector

10:10  De recente rechtspraak van de Raad van 
State

11:10   Koffi e-pauze

11:30  De rekening moet kloppen: 
welke toekomst voor ons pensioen?
Ivan Van de Cloot, Hoofdeconoom Itinera 
Institute

12:30  Lunch

13:30 GDPR in de publieke sector
Wouter Van Loon, Advocaat (Claeys & Engels)

14:40 Interactieve sessie

15:50  Het ontslag van contractuelen in de 
publieke sector
Brecht Cops, Advocaat (Younity)

16:50  Einde

ANTWERPEN
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08:30  Verwelkoming

09:00   De langdurige werkonbekwaamheid 
wegens ziekte bij statutaire 
medewerkers en de gevolgen hiervan 
voor de betrokkenen ingeval van een 
vroegtijdige pensionering wegens ziekte
Jan Daems, Commissaris-Verslaggever 
Vergoedingspensioenen bij de Federale 
Pensioendienst

10:10  GDPR in de publieke sector
Wouter Van Loon, Advocaat (Claeys & Engels)

11:10   Koffi e-pauze

11:30  De hervorming van het pensioensysteem 
in de publieke sector
Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen 

12:30  Lunch

13:30  Het ontslag van contractuelen in de 
publieke sector
Brecht Cops, Advocaat (Younity)

14:40   Stressmanagement en burn-out 
preventie
Johan Deleuze, Talentontwikkeling Coach, 
Quasys

15:50   De strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
van publiekrechtelijke rechtspersonen
Stijn Lamberigts, Advocaat (Eubelius)

16:50  Einde

BRUSSEL

Deze onderwerpen worden ook gepresenteerd in
het Frans in een Franstalige zaal.
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08:30  Accueil des participants

09:00   Le Programme Stratégique Transversal: 
une culture de planifi cation et 
d’évaluation
Stefan Kazmierczak, Directeur général de la 
Commune d’Esneux

10:10  Le Change Management dans le secteur 
public
Marie Goransson, Professeur à l’ULB

11: 10 Pause-café

11:30  La réforme du système des pensions 
dans le secteur public: rétrospective et 
prospective
Jean Hindriks, Professeur à l’UCLouvain

12:30 Pause-déjeuner

13:30  Gestion du stress et prévention du 
burnout: approche des plateaux
Jean-Michel Compère, Senior Coach-Compagnon 
en développement de talents, Quasys

14:40  Revue de jurisprudence du Conseil d’Etat 
Julie Kestermans, Attaché juriste auprès du 
Conseil d’Etat

15:50  L’entreprise libérée, applicable aux 
institutions publiques? 
Gilles Custers, Directeur général de la 
Commune de Pont-à-Celles

16:50  Clôture

NAMEN
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