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Geachte confraters, 

Na enige jaren reeds getwijfeld te hebben, o.m. omdat op mijn vorig kantoor reeds illustere leden van de Raad 

jaar na jaar verkozen werden en het mij wat onzinnig leek om met drie confraters van hetzelfde kantoor aan de 

verkiezingen deel te nemen, heb ik dit jaar besloten om mij kandidaat te stellen voor de Raad van de Orde. 

De advocatuur is een prachtig beroep met tal van uitdagingen waarbij ik inderdaad mee wil bouwen aan de 

toekomst van onze balie en ons beroep. 

Er zijn niet alleen de technologische en digitale evoluties binnen ons beroep die onze aandacht verdienen, maar 

ook de ontwikkelingen op gebied van interprofessionele samenwerkingsverbanden, pleitmonopolie, lobbywerk 

van notarissen en gerechtsdeurwaarders, enz., zorgen er voor dat we met onze beroepsgroep ‘wakker’ moeten 

zijn en blijven, zodat onze beroepsbelangen optimaal verdedigd worden. 

Ik wil mij dan ook ten volle inzetten om de functie en rol van de advocaat in onze maatschappij te optimaliseren, 

zodat elk van ons haar/zijn beroep met verve kan (blijven) uitoefenen. 

Er is natuurlijk ook de lokale context van de verkiezingen, meer in het bijzonder West-Vlaanderen. Als geboren 

en getogen Oostendenaar, ondertussen sedert vele jaren professioneel en privé uitgeweken naar Brugge, ben ik 

uitermate trots op mijn West-Vlaamse roots. De balie West-Vlaanderen is een mooie balie, waarbij hard werk, 

gezond verstand en een no nonsense-aanpak centraal staan. Met deze principes zal ik mijn taken binnen de 

Raad, indien ik verkozen word uiteraard, dan ook met volle goesting en de vereiste grinta uitvoeren. 

Ik hecht tenslotte ook veel belang aan de contacten tussen ons advocaten onderling. Alhoewel we in concrete 

dossiers met getrokken messen tegenover elkaar kunnen staan, vind ik het mooie aan dit beroep precies dat we, 

eens het dossier aan de kant gelegd is, tussen pot en pint over allerlei zaken kunnen debatteren, discussiëren, en 

ja, het mag al eens hoog gaan, maar steeds met wederzijds respect voor elkaar en met een gezonde scheut 

amicaliteit in de gesprekken. De confraterniteit, zeker in deze tijden, dient ons allen. 

Zo, ik hoop mijn kandidatuur met deze toelichting wat verduidelijkt te hebben en hoop Uw stem te mogen 

bekomen.  


