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Geboren in Roeselare op 10/07/1947
Doctor in de rechten en licentiaat notariaat
Secretaris Generaal van de Liberale Mutualiteiten
Zetelt in de beleidsorganen van het RIZIV(de nationale Commissie
Geneesheren-en Tandheelkundigen - ziekenfondsen
Lid van het Verzekeringscomité gezondheidszorgen
Voorzitter van de Erkenningsraad voor Orthopedisten van het RIZIV
Voorzitter van de Mutualistische Alarmcentrale Mutas België
Uitgever van het tijdschrift van de Liberale Ziekenfondsen
Ere-provincieraadslid
Nationaal secretaris van de zelfstandigenorganisatie LVZ (Liberaal
Verbond voor Zelfstandigen)
Schepen van de stad Roeselare (1998 - 2006)
o Bevoegdheden:
o Sport, binding sportverenigingen, sportanimatie
o Leefmilieu, reinigingsdienst, afvalproblematiek, hinderlijke inrichtingen
o Informatica
o Vaderlandslievende verenigingen
Ereschepen van de Stad Roeselare sedert 2007
Gemeenteraadslid Roeselare 1982 - 2012
Auteur van het boek "Onvoltooide symfonie" - september 2007
Auteur van het boek "Gezondheid is geen koopwaar" - juni 2009
Ook in het frans vertaald "La santé n'est pas une marchandise" - november 2009
Co-auteur van het huldeboek Emile Flamant 1933-1994 (15 juni 2011)
Auteur vanhet boek "Uitdagingen voor de ziekenfondsen in de 21ste eeuw" - februari 2012
Auteur van het boek "Gezondheidszorg, meer dan geneeskunde" - juni 2013
Auteur van het boek “Op uw gezondheid” – april 2015
Effectief lid in de Federale Adviesraad voor Ouderen namens de Landsbond van Liberale mutualiteiten
(KB 13/11/2012)
Bijzonder voorzorgsereteken 1ste en 2de klasse
Ridder in de kroonorde
Gouden erekenteken van de Eliten van de arbeid van België - januari 2010
Voorzitter van de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap - april 2010
Voorzitter van de Nationale vereniging van miliciens en beroepsmilitairen van Belgie -regio Roeselare
(april2010)
Lid van de algemene vergadering Attentia (sedert 1/1/2016 Incozina) Brugge Sociaal verzekeringsfonds
(sedert 2010)
Voorzitter van de werkgroep "Milieu & Gezondheid" bij de internationale organisatie AIM www.AIMmutual.org (oktober 2010)
Lid van de Algemene vergadering vzw Solidariteit voor het Gezin (thuisverplegingsdienst - bejaarden- en
gezinszorg - enz...)
Lid van het Directiecomité en bestuurder van de Intercommunale MIROM (Milieuzorg Roeselare en
Menen) - (1998 - januari 2007)
Bestuurder en Lid van de Algemene Vergadering bij de VZW Cevi (softwarehouse) - (1998 - januari
2007)
Voorzitter LVSW - Liberale vereniging voor socio-culturele werking voor langdurig zieken, invaliden,
personen met een handicap en hun ruime omgeving (tot december 2013)
Ondervoorzitter "50 jaar Actief"









Voorzitter Verbroedering van Vaderlandslievende verenigingen Roeselare (vanaf 7 maart 2014)
Bestuurslid Roeselaars liefhebbersverbond vanaf 21 juni 2014
Mede oprichter en gewezen secretaris van vzw OK - Ontmoeting & Ontspanning Kanker
Gewezen voorzitter Computerclub Roeselare
Gewezen voorzitter Willemsfonds
Gewezen voorzitter Koninklijke Rederijkerskamer "Zeegbare Herten" Roeselare
Bestuurs -en werkend lid van diverse culturele, sportieve en politieke verenigingen
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