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1. Universitaire studies en secundair onderwijs 

 
 

      - Voortgezette academische opleiding (huidige ‘Master na Master’) in het Internationaal en  

                    Europees Recht (optie Europees Recht) aan de Université Catholique de Louvain: 

          diploma uitgereikt in juni 2004, met grote onderscheiding; 

 

     - Kandidaat en licentiaat (huidige ‘Master’) in de Rechten aan de Université Catholique de Louvain: 

                   diploma uitgereikt in juni 2003, met grote onderscheiding; 

 

      - Humaniora: studierichting Grieks-Latijn aan het Athénée Royal van Thuin: 

        diploma uitgereikt in juni 1994. 

 

2. Werkervaring 

 

 
- Juriste bij de L’autorité centrale communautaire (ACC) van de Franse Gemeenschap sinds  

  1 augustus 2005. Binnen die functie heb ik opdrachten in het buitenland uitgevoerd en  

  kom ik geregeld in contact met de burger. 

 

 

3. Stage - seminars 
 

 

       - Stage in november 2002 bij de Liga voor Mensenrechten; 

 

       - Seminar Grondwettelijk Recht, onder leiding van professor F. DELPEREE: “Tours et 

          détours de la réforme COPERNIC, une (r)évolution?”; 

 

- Seminar Europees Materieel Recht, onder leiding van professor J.Y. CARLIER: “La 

          Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne”. 

 

 

 
 



   4. Talenkennis 
 

 

         - Frans:  moedertaal 

         - Engels:  middelmatig 

         - Nederlands: basis 

         - Italiaans: gevorderd 

         - Spaans:  basis 

 

 

     5. Informaticakennis 
 

 

          - Tekstverwerking in Word 

          - Internet en e-mail 

          - Typen 

 

 

     6. Activiteiten aan de universiteit 
 

 

- Lid van het “kot-à-projet” (KAP, studentenhuis rond een sociaal thema) “Droit International 

   Humanitaire” in 1999/2000 en verantwoordelijke voor datzelfde KAP van 2000 tot 2002;  

   in het kader daarvan werd jaarlijks, in samenwerking met het Belgische Rode Kruis, een  

   interuniversitaire wedstrijd georganiseerd rond Internationaal Humanitair Recht, met een  

   fictief proces voor het Internationaal Strafhof; 

 

           - Verantwoordelijke voor het KAP “Kotidien” in 2002/2003 en lid van datzelfde KAP in 2003/2004, 

             met als thema de sensibilisering van het grote publiek voor handicaps in al hun vormen. 

 

 

        7. Hobby’s 
 

 

             Lezen, reizen en allerhande sportieve bezigheden. 

 

 

       8. Specifieke opmerkingen 
 

 

             Visuele handicap die in 2
de

 kandidatuur kwam opzetten en leidde tot de spreiding van de licenties  

                         over vijf jaar.  

             De handicap mondde uiteindelijk uit in volledige blindheid. 

 

             Dat staat geenszins mijn grote zelfstandigheid in de weg, dankzij aangepaste apparatuur, en dan  

                        vooral een computer uitgerust met spraaksynthese. 

 

 

 


