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Ik beleefde het voorbije jaar mijn eerste jaar in de raad van de Orde van balie West-Vlaanderen.  

Samen met Mr. Meindert Gees en Mr. Frederic Busschaert stond ik in voor het departement 

communicatie en IT.   

Wat communicatie betreft beschikken we, met dank aan onze voorganger Mr. Bram Vandromme, reeds 

over de schitterende tool HENRI. Ik heb mij ingezet om u via dit kanaal  (en ook via  de ‘socials’– VOLG UW 

BALIE OP       EN    ! ) steeds zo helder mogelijk in te lichten over nieuws  van balie, rechtbanken en andere 

instanties. Maar ook om die, soms wat ‘droge’, content aan te vullen met interessante bijdragen over 

diverse onderwerpen die de advocatuur aanbelangen of sprekende columns die onze balie wat extra 

kleur en karakter geven. Modellen en reglementen die blijvend geconsulteerd moeten kunnen worden en 

snel teruggevonden, hebben we voortaan samen gefixeerd in de nieuwe ‘buttons’ die binnenkort 

linksboven op HENRI terug te vinden zijn. 

Ook op IT-vlak waren er een aantal ontwikkelingen dit jaar die ik als vertegenwoordiger van uw balie mee 

opvolgde, zoals E-dossier in de burgerlijke rechtbank Kortrijk, de ontwikkeling van de digitale rol die, op 

initiatief van onze procureur Filiep Jodts, momenteel uitgewerkt wordt door de IT-partners, de 

videozitting in strafzaken, en het op poten zetten van de live stream voor de algemene vergadering 

binnenkort. 

Ik hoop van u mandaat te krijgen om deze opdrachten, en ook de andere thema’s binnen de raad,  verder 

te mogen opvolgen. 

Het was overigens een jaar met bijzonder weinig recepties en feesten, zodat een verlenging toestaan 

bijna een morele verplichting is (of toch minstens sterk gewaardeerd zou worden .    ). Work hard, play 

hard blijft het devies!  

Alvast  mijn oprechte dank. 

http://www.crivitspersyn.be/

