
IN SAMENWERKING 
MET

DONDERDAG 25 MEI 2023  | 9U00 - 16U45 | BRUSSEL

ACTUELE KWESTIES IN HET
AMBTENARENRECHT HELDER TOEGELICHT

Organized by

www.ebpevents.be/cfpnl

Ons doel is om ambtenaren voortdurend te ondersteunen 
bij de uitvoering van hun taken.
Daarom organiseren wij jaarlijks het Congres van het 
Openbaar Ambt met het laatste juridische nieuws en 
praktische zaken op de agenda. 

Dit jaar vindt de 17de editie van het congres plaats op 
donderdag 25 mei 2023. Aan bod komen de juridische 
actualiteiten en brandende kwesties waarmee u als 
Human  Resources manager of expert in de publieke 
sector momenteel  wordt geconfronteerd. Er zullen 
ruimschoots praktijkgevallen en oplossingen aan bod 
komen die direct toepasbaar zijn in het dagelijkse werk. 

Deze editie richt zich tot iedereen die betrokken 
is bij het Openbaar Ambt: gemeentesecretarissen, 
emeenteontvangers, algemene directeurs, financiële 
directeurs, leden van  OCMW’s, HR-medewerkers, 
juristen, burgemeesters en schepenen. Maar ook 
advocaten, juristen en consultants die hun klanten over 
deze onderwerpen adviseren, zijn meer dan welkom!

Congres voor
het Openbaar Ambt

17de Editie

http://www.ebpevents.be/cfpnl
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NEDERLANDSTALIGE ZAAL
Presentator: EWOUD HACKE

FRANSTALIGE ZAAL

9u00 - 10u00 o Wetswijziging inzake arbeidsovereenkomsten in de overheidssector o La loi sur la motivation du licenciement des contractuels du secteur public
MAUREEN DEGUELDRE, SOTRA

10u00 - 11u00 o  Tips & tricks voor tuchtoverheden bij het doorlopen van een tuchtprocedure 
JARIEN BLOEMEN, MONARD LAW

o Conseils et astuces pour les autorités disciplinaires lors d’une procédure disciplinaire

11u00 - 11u15  Koffiepauze

11u15 - 12u30 o Juridische actualiteiten 2022 - 2023 o Actualités juridiques 2022 - 2023
JONATHAN DE WILDE D’ESTMAEL, SOTRA

12u30 - 13u30  Lunch

13u30 - 14u30 o De Klokkenluiders en de rol van de ombudsman o Les Lanceurs d’alertes et le rôle du médiateur

14u30 - 15u30 o Absenteïsme, arbeidsongevallen, pensioen,... en de integratie van Medex
KATTY CAUWERTS, MEDEX, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu

o L’absentéisme, les accidents de travail, la pension,… et l’intégration de Medex 
JEAN-PAUL GABRYS, MEDEX SPF SANTÉ PUBLIQUE

15u30 - 15u45  Koffiepauze

15u45 - 16u45 o o

16u45 Einde
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JARIEN BLOEMEN
Advocaat
MONARD LAW

KATTY CAUWERTS  
MEDEX, FOD Volksgezondheid, 
Voedselveiligheid en Leefmilieu

SPREKERS

08h30 - 09h00 Verwelkoming

09u00 - 10u00

Wetswijziging inzake arbeidsovereenkomsten in de overheidssector
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een voorontwerp van wet goed teneinde de 
motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector te regelen.
Het voorontwerp beoogt tegemoet te komen aan een arrest van het Grondwettelijk Hof en conform te zijn met de wet betreffende de 
invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende 
maatregelen.
Het voorontwerp wordt voorgelegd aan syndicale onderhandelingen en zal daarna voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

10u00 - 11u00

Tips & tricks voor tuchtoverheden bij het doorlopen van een tuchtprocedure
Een tuchtprocedure wordt gekenmerkt door een veelheid aan regels en beginselen die de tuchtoverheid moet respecteren. Het correct 
opleggen van een tuchtstraf aan een personeelslid vergt een doorgedreven kennis van de toepasselijke tuchtregels. In deze sessie geven 
we een overzicht van de belangrijkste (mogelijke) struikelblokken in een tuchtprocedure en lichten we toe hoe ermee om te gaan. Daarbij 
denken we onder meer aan tips & tricks in het kader van de rechten van verdediging tijdens de tuchtprocedure, het verschil met de 
strafprocedure, de samenstelling van het tuchtdossier, de hoorplicht van de tuchtrechtelijk vervolgde, de motivering van de tuchtstraf,…

JARIEN BLOEMEN
Advocaat

MONARD LAW

11u00 - 11u15  Koffiepauze

11u15 - 12u30  Juridische actualiteiten 2022 - 2023

12u30 - 13u30  Lunch

13u30 - 14u30 De Klokkenluiders en de rol van de ombudsman

14u30 - 15u30 Absenteïsme, arbeidsongevallen, pensioen,... en de integratie van Medex

KATTY CAUWERTS  
MEDEX, FOD 

Volksgezondheid, 
Voedselveiligheid en 

Leefmilieu

15u30 - 15u45  Koffiepauze

15u45 - 16u45

16u45 Einde



MAUREEN DEGUELDRE
 SOTRA

JEAN-PAUL GABRYS
MEDEX SPF SANTÉ PUBLIQUE

JONATHAN DE WILDE D’ESTMAEL
Avocat
SOTRA
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SPREKERS

08u30 - 09u00 Verwelkoming

09u00 - 10u00

La loi sur la motivation du licenciement des contractuels du secteur public
Ce 9 décembre 2022, un avant-projet de loi a été approuvé par le Conseil des ministres. Ce projet concerne la motivation des 
licenciements et le licenciement manifestement déraisonnable des agents contractuels du secteur public. Il vise notamment à répondre 
aux critiques émises par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 30 juin 2016 (arrêt 101/2016) qui avait pointé l’absence d’un régime 
de protection (similaire à la CCT n°109) pour les contractuels de la fonction publique.

MAUREEN DEGUELDRE
 SOTRA

10u00 - 11u00

Conseils et astuces pour les autorités disciplinaires lors d’une procédure disciplinaire
Une procédure disciplinaire se caractérise par une multitude de règles et de principes que l’autorité disciplinaire doit respecter. 
L’imposition correcte d’une sanction disciplinaire à un membre du personnel nécessite une connaissance approfondie des règles 
disciplinaires applicables. Dans cette session, nous donnons un aperçu des principales pierres d’achoppement (potentielles) dans les 
procédures disciplinaires et expliquons comment y faire face. Cela inclut des conseils et des astuces sur les droits de la défense au cours 
des procédures disciplinaires, la différence avec les procédures pénales, la composition du dossier disciplinaire, l’obligation d’entendre la 
personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, la justification de la sanction disciplinaire, etc.

11u00 - 11u15  Koffiepauze

11u15 - 12u30 Actualités juridiques 2022 - 2023
JONATHAN DE WILDE 

D’ESTMAEL
Avocat
SOTRA

12u30 - 13u30  Lunch

13u30 - 14u30 Les Lanceurs d’alertes et le rôle du médiateur

14u30 - 15u30 L’absentéisme, les accidents de travail, la pension,… et l’intégration de Medex
JEAN-PAUL GABRYS
MEDEX SPF SANTÉ 

PUBLIQUE

15u30 - 15u45  Koffiepauze

15u45 - 16u45

16u45 Einde

PROGRAMMA
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DATUM EN TIJDSTIP
Donderdag 25 mei 2023
van 9u00 tot 16u45
 
LOCATIE*
Warwick Brussels Hotel 
Rue Duquesnoy 5 
1000 Brussel
 
* EBP behoudt zich het recht voor om de 
bovengenoemde locatie op een later tijdstip  
te wijzigen.

 
INSCRIPTION
Inschrijving Congres voor het Openbaar Ambt op 
www.ebpevents.be/cfpnl

TARIEVEN
PUBLIEKE SECTOR  €495 excl btw
PRIVE SECTOR  €715 excl btw
 
Het inschrijvingsgeld dekt zowel de deelname aan 
de conferentie als de lunch en dranken gedurende de 
hele dag.

PERMANENTE VORMING
OBFG: aantal punten nog 
niet bekend

Na het evenement ontvangt 
u een aanwezigheidsattest 
via email.

CONTACT
Nikita COLS
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 05

SPREKERS

JARIEN BLOEMEN
KATTY CAUWERTS
MAUREEN DEGUELDRE
JONATHAN DE WILDE D’ESTMAEL
JEAN-PAUL GABRYS 

GEDETAILLEERD PROGRAMMA EN INSCHRIJVING OP 

WWW.EBPEVENTS.BE/CFPNL

http://www.ebpevents.be/cfpnl
http://www.ebpevents.be/cfpnl

