
Waarde confraters,  (maar voor velen onder U inmiddels)   Beste vrienden,                                                                                                                             

Zoals elk jaar moet er ook nu opnieuw een Raad van de Orde worden samengesteld :  Een groep 

van 16 confraters en 1 stafhouder die allerhande problemen voor de balie oplossen : overleg 

met de magistratuur, toezicht houden op de deontologie, permanente vorming, communicatie 

van richtlijnen en info, eerste en tweedelijnsbijstand, begeleiding van de stagiairs, toezien op de 

financiën, tussenkomen bij de verzekeraars,  beheer van de bibliotheken.. enz enz.                        

Ik draai nu al enkele jaren mee in het baliebestuur, zodat de meesten mij onderhand wel kennen 

Ik zal mij geen kwaliteiten toedichten en zeker geen ijle beloftes doen.   De afgelopen 2 jaren 

heb ik mij hoofdzakelijk toegelegd op het tuchtbeleid. Niet precies het sympathiekste werk, 

maar toch is het van belang dat U allen weet dat er aan onze balie een goed-werkend en 

rechtvaardig tuchtbeleid wordt gevoerd.     Daarnaast ligt mijn hart nog steeds bij de curatoren 

en hun opleiding.     Ik werd bestuurder van de Voorzorgskas en  het Solidariteitsfonds en word 

het in Precura, en zal daar geen blad voor de mond nemen. Ook in de  AV van de OVB heb ik 

steeds gezegd waar het op staat en ik ben van plan dit te blijven doen.                                                  

Ondanks het druk beroepsleven, heb ik echt nog goesting om nog wat te doen voor de balie.  Als 

U mij nog ziet zitten, krijg ik graag Uw stem als lid van de Raad en als lid van de AV van de OVB.       

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAATFICHE  

 

 

Kantoorgegevens: Brigitte VANDER MEULEN 

E-mailadres: brigitte@advocaat-vandermeulen.be 

Website: www.advocaatvandermeulen.be 

Telefoonnummer: 051 40 32 70 
 

 

Ik stel mij kandidaat voor: lid van de Raad de Orde en lid van de algemene vergadering OVB 

Mijn afdeling : voorheen Brugge, thans West-Vlaanderen 

MOTIVATIE (niet verplicht – beperkt tot 1000 karakters) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.advocaatvandermeulen.be/
http://www.henribaliemagazine.be/

