
Beste confraters van West–Vlaanderen,
 
Zoals u ondertussen wel al weet, zijn alle balies van West–Vlaanderen 
op dit ogenblik intensieve gesprekken aan het voeren met het oog op 
een mogelijke fusie tot één West–Vlaamse balie. Deze gesprekken 
verlopen goed en in een constructieve sfeer.
 
We willen bij het voeren van deze gesprekken uiteraard ook u als 
advocaat niet vergeten. We willen al onze advocaten erg graag in het 
debat betrekken en uitzoeken welke bezorgdheden of bedenkingen u 
als advocaat heeft met betrekking tot een eventuele fusie.

In die context hebben we samen een aantal beslissingen genomen. 
 
Eerst en vooral wordt op korte termijn een trajectwebsite opgestart 
met de link www.dewegnaardefusie.be. Op dit ogenblik zijn we hard 
aan het werk om de website tegen pakweg begin december 2017 
online te krijgen. Dit wordt hét platform om het fusieverhaal mee op 
te volgen én input te geven. In dat kader werd ondertussen ook al een 
huisstijl en logo uitgewerkt, dat u in deze uitnodiging bij primeur kan 
bewonderen. Meer informatie ontvangt u hierover snel.
 
Vervolgens organiseren we met de vier verschillende balies ook een 
debatavond op woensdag 13 december 2017 in Roeselare, het 
hart van West–Vlaanderen. Nadat eerst door alle stafhouders een 
toelichting wordt gegeven over de actuele stand van zaken, kunnen 
alle aanwezige advocaten in kleinere groepen (aan tafels) debatteren 
met de leden van het orgaan over alle voor de fusie relevante topics. 
Nadien zal een samenvatting worden gegeven van wat deze debatten 
aan interessante informatie, vragen of bedenkingen hebben 
opgeleverd. Tijdens de avond wordt drank en eten (broodjes) voor 
de aanwezigen voorzien. 
 
We hopen dat u talrijk aanwezig zal zijn. We hopen dat onze oproep 
tot betrokkenheid u zal enthousiasmeren om mee te debatteren en 
na te denken over hoe een evt. eengemaakte balie er kan uitzien.
 
Inschrijven voor de debatavond kan op info@dewegnaardefusie.be

Uw inschrijving is gratis. 

 
Hopelijk tot dan!
Stafhouder Dirk Waeyaert, stafhouder Inge Samoy,  
stafhouder Frédéric Busschaert en stafhouder Johan Persyn.

 woensdag 13 december 2017 

 om 19 uur, Mercure Hotel 

 (Accent Business Park, 

 Kwadestraat Roeselare) 
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