Congres voor
het Openbaar Ambt
26 SEPTEMBER 2019 | 9U00 - 16U45 | BRUSSEL

Nationale editie
Georganiseerd door

ACTUALITEITEN INZAKE WETGEVING EN RECHTSPRAAK
CONCRETE PRAKTIJKCASES
Bij het opstellen van het programma voor de 12de editie van dit
congres is onze wens om een echte ervaringsuitwisseling tussen de
sprekers en de deelnemers op te zetten.
Daarom stellen we 4 sessies voor, niet in de vorm van «ex cathedra»
maar onder een andere formule, inclusief een eerste theoretische
presentatie gevolgd door een gezamenlijke workshop waar de
deelnemers de praktijkcases zullen oplossen. Er zal dus een echte
interactie volgen, die hen in staat zal stellen om na te denken over
hun dagelijkse praktijk.
Wat het programma betreft, zijn de kwesties en onderwerpen die
tijdens het congres aan de orde komen, gericht aan alle overheden,
maar ook aan advocaten, consultants en juristen die geïnteresseerd
zijn in deze materie. We zullen de laatste ontwikkelingen op het
gebied van arbeidsongevallen, ontslag, pensioenen en tuchtrecht
onderzoeken aan de hand van de arresten van de Raad van State.
Deze dag zal dan ook gewijd zijn aan puur juridische actualiteiten
inzake actueel HR-management in de publieke sector.

IN SAMENWERKING
MET

Intussen hebben we ook een ander evenement ontwikkeld, «Smart
Admins», dat op 3 oktober zal plaatsvinden en waarvan een van
de onderdelen betrekking zal hebben op managementinnovatie in
de publieke sector: overzicht van de evolutie van de functies in de
publieke sector, hefbomen om de aantrekkelijkheid van de overheid
te vergroten, antwoorden op de bezorgdheid over de digitalisering
van de taken, enz.
Deze twee conferentiedagen zijn dus complementair en profiteren
van een korting in het geval van een gezamenlijke inschrijving.

Tijdens deze dag zullen vele deskundigen het woord nemen, onder hen: Youri
Musschebroeck, Advocaat bij CMS DeBacker, Jan Daems, CommissarisVerslaggever Vergoedingspensioenen bij de Federale Pensioendienst, Ria
Janvier, Professor bij Universiteit Antwerpen en Wouter Van Loon, Advocaat
bij Claeys & Engels die u kan terugvinden in het bijgevoegde programma.

PROGRAMMA
ZAAL

SALLE

CONGRES VOOR HET OPENBAAR AMBT

CONGRÈS DE LA FONCTION PUBLIQUE

08u30

Verwelkoming

08h30

Accueil des participants

09u00

De recente rechtspraak van de Raad van State over de
tuchtprocedure

09h00

Droit disciplinaire des agents statutaires actualités jurisprudentielles

YOURI MUSSCHEBROECK, Advocaat (CMS DEBACKER)

10u30

10u45

MARC OSWALD, Premier Auditeur (CONSEIL D’ETAT)

Koffie-pauze
Het in aanmerking nemen van perioden van
loopbaanonderbreking bij de berekening van het
ambtenarenpensioen

10h45

JAN DAEMS, Commissaris-Verslaggever Vergoedingspensioenen
(FEDERALE PENSIOENDIENST)

12u15

13u30

15u15



16u45

Le point sur la mise à disposition et le travail intérimaire
dans la fonction publique
ALAN YERNAUX, Avocat (SOTRA)

Lunch

Lunch

12h15

W
 erkongevallen en ziekte bij ambtenaren en
contractuelen

13h30

RIA JANVIER, Professor (UNIVERSITEIT ANTWERPEN)

15u00

Pause-café

10h30

Le point sur le licenciement des agents contractuels
dans le secteur public
JONATHAN DE WILDE D’ESTMAEL, Avocat (SOTRA)

Koffie-pauze

Pause-café

15h00

Het ontslag van de contractuelen in de publieke sector

15h15

WOUTER VAN LOON, Advocaat (CLAEYS & ENGELS)

LAURENCE MARKEY, Avocate (YOUNITY)



Einde

A
 ccidents de travail et maladies professionnelles des
fonctionnaires et agents contractuels

16h45

Clôture

PRAKTISCHE INFORMATIE

TARIEVEN
TARIEF
Congres voor het Openbaar Ambt
PUBLIEKE SECTOR €450 excl btw
PRIVE SECTOR
€650 excl btw

DATUM EN TIJDSTIP
Donderdag 26 september 2019
van 9u00 tot 16u45
LOCATIE*
Hotel Sofitel Brussels Le Louise
Gulden-Vlieslaan 40
1050 Brussel
*EBP behoudt zich het recht voor om de
bovengenoemde locatie op een later tijdstip te wijzigen.
INSCHRIJVING
Inschrijving Congres voor het Openbaar Ambt op
www.ebpevents.be
Inscription Congres voor het Openbaar Ambt en
Smart Admins op www.ebpevents.be/nl/multievents-nl/

TARIEF
Congres voor het Openbaar Ambt + Smart Admin
PUBLIEKE & PRIVE SECTORS: korting van €150
op de multievents inschrijving*
*Niet cumulatief met andere kortingen
Het inschrijvingsgeld dekt zowel de deelname
aan de conferentie als de lunch en dranken
gedurende de hele dag.

GEDETAILLEERD PROGRAMMA EN INSCHRIJVING OP

WWW.EBPEVENTS.BE

PERMANENTE VORMING
OVB: 6 punten
Na het evenement ontvangt
u een aanwezigheidsattest
via email.
CONTACT
Aude RICHIR
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 05

