
Innovatieve ideeën voor een goed beheer van uw investeringen

Overheidsinvesteringen hebben niet alleen een grote 
impact op de economie van ons land, zij beïnvloeden 
ook de lokale en regionale financiële situatie. Het 
goede beheer van deze investeringen is de basis 
voor een financiële efficiëntie. Hoe overheidsgelden 
intelligent gebruiken: overheidsopdrachten, 
audits, ratio’s, KPI’s, boekhoudkundige technieken, 
financieringsmogelijkheden door private fondsen, 
digitalisatie van financiële processen, enz. Er zijn 
verschillende manieren van aanpak.

Het programma van deze dag werd samengesteld om 
de publieke sector in deze materie te ondersteunen 

door hen oplossingen, goede praktijken en 
innovatieve ideeën aan te reiken.

Deze eerste editie van de Finance Day richt zich ook 
tot de particuliere spelers, die de overheid moeten 
bijstaan bij het goede beheer van hun vermogen en 
bij de opvolging van hun investeringen.

Tijdens deze dag zullen vele deskundigen het woord nemen, onder hen:  
Lien Wauters-Van der Taelen, Projecteam e-procurement en Johan Van Steelandt, 
Projectleiding e-invoicing, Vlaamse Overheid, Bob Martens, Advocaat, DLA Piper,  
Paul-Marie Empain, Empaincoaching Oprichter, en vele anderen die u kan 
terugvinden in het bijgevoegde programma. 
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Praktische informatie 

Datum en tijdstip
Dinsdag 19 november 2019, van 9u00 tot 16u50

Locatie* 
Hotel NH Brussels Bloom
(Kruidtuin) 
Koningsstraat 250 
1210 Brussel 

* EBP behoudt zich het recht voor om de 
bovengenoemde locatie op een later tijdstip te 
wijzigen.  

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 
de conferentie als de lunch en dranken gedurende 
de hele dag.

Permanente vorming
OVB: In aanvraag.
IBJ: 6 punten.

Na het evenement ontvangt 
u een aanwezigheidsattest via 
email. 

Contact
Aude Richir
seminars@ebp.be
+32 (0)2 246 01 73  

08:30  Accueil des participants

09:00   Bonne gouvernance des investissements publics: 
méthodologie et bonnes pratiques 
Michel Cornélis, Directeur financier, Ville de Wavre et  
Arnaud Dessoy, Senior analyst Public Finance Research, Belfius 

10:10  Les enjeux d’un service achat performant  
Sophie Czerwonogora, Receveur, Commune de Berchem-Sainte-
Agathe et Corentin Brisbois, Consultant, EBP

11: 10   Pause-café

11:30  Développement et renouvellement des techniques 
d’audit d’évaluation. Screening de l’efficacité des actions 
menées, de l’efficience et de l’économie de la dépense  
Philip Mariscal, Premier auditeur - réviseur, Cour des Comptes

12:30   Pause-déjeuner 

13:30  La facturation électronique est à vos portes: êtes-vous 
prêt et conscient de toutes les implications de cette 
évolution majeure? 
Chloé Hartman, Juriste, Commune de Jette

14:40    La comptabilité patrimoniale comme aide à la rentabilité 
sociétale et financière 
Paul-Marie Empain, Fondateur, Empaincoaching

15:50   Opportunités de financement par des fonds privés:  
PPP et délégations de services publics 
Kim Möric, Avocat, Maître de conférences (ULB) 

16:50  Clôture

08:30  Verwelkoming

09:00  Het beheer van investeringen: methodologie en praktijk

10:10  Overheidsopdrachten als hefboom naar een optimaal 
financieel beheer

11:10   Koffie-pauze

11:30   De nieuwe audit- en evaluatietechnieken.  
Welke middelen aanwenden om efficiënter en zuiniger 
om te gaan met budgetten?

12:30   Lunch

13:30  E-invoice, wat is de impact ervan voor uw organisatie? 
Bent u er klaar voor? 
Lien Wauters-Van der Taelen, Projectteam e-procurement en  
Johan Van Steelandt, Projectleiding e-invoicing, Vlaamse Overheid

14:40   Financiering via privé fondsen : publiek - private 
samenwerking (PPS) en delegatie van openbare diensten 
Bob Martens, Advocaat, DLA Piper

15:50  Vermogensboekhouding als leidraad voor een grotere 
maatschappelijke en financiële rentabiliteit 
Paul-Marie Empain, Oprichter, Empaincoaching

16:50 Einde


