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Ik ga akkoord met de online publicatie van mijn kandidaatfiche op www.henribaliemagazine.be   

Ik kijk dankbaar terug op mijn tweede jaar in de raad. Er valt nog steeds veel te leren en het kan 

daarbij m.i. altijd beter. Ik wil dit heel graag aan de hand van een aantal speerpunten: 

1. Heldere communicatie en transparantie zijn absolute noodzaken. Met een grote balie 

moet de informatie ook op maat zijn. Verdere verbetering kan altijd, maar vraagt ook tijd. 

Daar werken we aan.  

 

2. Voor het tweede jaar op rij mocht ik het departement permanente vorming vorm geven. 

Dit jaar werd een systeem op poten gezet om iedereen gelijk te kunnen behandelen. Op 

basis van objectieve parameters werd voorzien in advies voor de stafhouder, met ruimte 

voor vrijstelling, opvolging én aanbod. Op het einde van het gerechtelijk jaar wordt nog een 

lesmarathon georganiseerd met kwaliteit van eigen bodem. 

 

3. Verder blijven professionaliseren. De schaalvergroting heeft het mogelijk gemaakt om 

een juriste aan te werven die de stafhouder bijstaat maar ook de vertegenwoordiging van 

onze balie bij de OVB ondersteunt. Voorts moet er blijvend werk gemaakt worden van een 

verdere digitalisering. De verwezenlijkingen die de afgelopen barre periode plotsklaps 

mogelijk werden bij justitie mogen niet verloren gaan. 

 

4 Laatste speerpunt is natuurlijk de conferenties. De conferenties zijn onze lokale lijm en in 

onze grote  balie zijn de conferenties als trefpunt ook een lokale klankgroep. Door vanuit 

de raad mede het samenbrengen van advocaten te faciliteren, blijft de verbondenheid met 

het buikgevoel behouden. Doorgedreven verjonging is daarbij onmisbaar. 

 

In een notendop een aantal zaken waarop ik mij - met uw stem - wil focussen in de raad van de 

Orde.  
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