
 

 

 

KANDIDAATFICHE  

 

 

Kantoorgegevens: (vul in)Strandlaan 269 te 8670 KOKSIJDE 

E-mailadres: (vul in)ives@advocaatfeys.be 

Website: (vul in)http://www.advocaatfeys.be 

Telefoonnummer: (vul in)058/62.72.71 
 

 

Ik stel mij kandidaat voor: (vul in) RAAD VAN ORDE + AV 

Mijn afdeling: (vul in)  VEURNE 

MOTIVATIE (niet verplicht – beperkt tot 1000 karakters) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ik was in het jaar 2019-2020 het enige nieuwe raadslid in de Orde, waardoor het logisch was dat 

het departement Eerstelijnsbijstand van mijn voorganger Els Leenknecht mij werd toebedeeld. 

Ik ben er mijn bewust van dat dit niet het meest “sexy” departement is, maar het is wel een 

departement in volle expansie. Ik ben fier op de realisatie van de chatapplicatie waarmee West-

Vlaanderen de eerste is in gans Vlaanderen om niet alleen fysieke en telefonische maar ook 

elektronische bijstand te verlenen. Ik heb mij in het verdere verleden  ingezet aan de Balie Van 

Veurne waar ik 12 jaar onafgebroken lid van de raad was waarvan de laatste 10 jaar 

penningmeester. Naderhand in het kader van de fusie van de balies van West-Vlaanderen 

maakte ik deel uit van het Orgaan dat de opstart naar de fusies begeleidde. Ik zou mij graag 

verder nuttig maken als lid van de Raad van Orde in 2020-2021 en wil daarbij staan voor wat 

meer syndicalisme onder de advocatuur. Minder de kaas van ons brood laten eten. Meer zoals 

de notarissen lobbyen om nieuwe materies naar de advocatuur toe te trekken. In Frankrijk 

kunnen advocaten onroerend goed verkopen , in heel wat materies in Frankrijk werd recent 

beslist dat de burger niet in persoon zijn verdediging kan waarnemen en zijn ze verplicht zich te 

laten bijstaan door een advocaat. Verder wil ik streven naar een betere dienstverlening naar de 

advocaten toe. Jura- of Strada-abonnement zou bvb kunnen inbegrepen zijn in de baliebijdrage.  
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