
De raden van de Orde van de vier West-Vlaamse balies stellen vast 
dat  door de vele technologische en maatschappelijke wijzigingen die 
zich in de afgelopen jaren hebben voor gedaan er merkbaar andere 
eisen worden gesteld aan “de advocaat” en aan “de balies”. 
 
Ook de recente wijzigingen van het gerechtelijk landschap, waarbij  
de gerechtelijke organisatie wordt doorgevoerd per provincie of 
zelfs per ressort van het hof van beroep, zorgen er voor dat moet 
worden nagedacht over de  organisatie van de balies.
 
Het is op basis van die vaststellingen dat werd  besloten te streven 
naar een fusie van de balies Brugge, Ieper, Kortrijk en  Veurne tot 
één West-Vlaamse balie.
 
Een ééngemaakte balie, met om en bij de  1450 leden, zal heel wat 
meer mogelijkheden bieden tot een performanter optreden en dit 
op verschillende vlakken:
 

1/ DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE BALIE IN HET 

VERNIEUWDE JURIDISCHE LANDSCHAP

 
Het overleg met de magistratuur verloopt sinds de organisatie 
van de rechtbanken van eerste aanleg per provincie en van 
de rechtbanken van koophandel en de arbeidsrechtbanken 
per ressort, op een andere wijze dan vroeger.  Wanneer de 
balies verder naar behoren willen kunnen overleggen met de 
magistratuur, wanneer zij  bij de magistratuur bepaalde  problemen 
willen aankaarten,  is het noodzakelijk dat de balies  zich op 
een even grote schaal organiseren als de magistratuur.  Door 
ons  te organiseren als één balie West - Vlaanderen  blijven we 
evenwaardige partners van het parket en de zetel.
 

2/ DE PARTICIPATIE BIJ DE VERDERE WIJZIGINGEN VAN  

HET GERECHTELIJK LANDSCHAP

 
De balies zijn er zich van bewust dat de gerechtelijke reorganisatie 
zal worden verdergezet in de volgende jaren. Met die reorganisatie 
wordt een efficiëntere en adequater organisatie van de 
rechtsbedeling nagestreefd. Wij geloven in dit streven naar 
verbetering  van de werking van justitie  doch blijven er van 
overtuigd dat dit streven moet gecombineerd worden met een 
justitie dat voldoende nabij is voor iedere rechtzoekende.
De ééngemaakte balie zal dan ook ééndrachtig het belang van 
rechtsbedeling in de nu bestaande vier afdelingen verder bepleiten 
en verdedigen.
 

ÉÉN  
PERFORMANTE  
BALIE WEST-
VLAANDEREN
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3/ HET MEDE GESTALTE GEVEN AAN DE WERKING VAN DE OVB

 
De balies zijn zich er zich bewust van dat de opmaak van reglementen voor onze beroepsgroep, de 
belangenbehartiging van ons beroep  en de deelname aan het maatschappelijk debat, vooral een taak 
is die toebehoort aan de OVB.  We zijn er evenwel van overtuigd dat  we als één balie West Vlaanderen 
veel meer richting zullen kunnen geven aan de OVB – werking dan dit nu het geval is.
 

4/ DE ORGANISATIE ZELF VAN DE BALIE

 
De eisen die aan de organisatie van de balie zelf  worden gesteld worden steeds omvangrijker.  
Vrijblijvend amateurisme volstaat niet (meer).  Meer en meer blijken confraters terug te schrikken voor 
de behoorlijk zware taken die de balie-organisatie vraagt.  Dit zorgt er voor dat  niet alle functies even 
makkelijk worden ingevuld.
 
Dankzij een schaalvergroting zullen er meer middelen beschikbaar zijn. Hierdoor zullen  mandaten op 
een meer professionele wijze kunnen uitgeoefend worden. Die schaalvergroting zal de balie  in staat 
stellen om onder andere een staf, bestaande uit gemotiveerd en gekwalificeerd personeel, uit te 
bouwen.
 

5/ DE ORGANISATIE VAN DE BALIE OM DE RECHTZOEKENDE DE GARANTIES  

TE BIEDEN DIE VAN EEN ADVOCAAT MOGEN VERWACHT WORDEN

 
In de huidige maatschappij  heeft de rechtzoekende andere verwachtingen ten aanzien van “de 
advocaat” dan bijvoorbeeld dertig jaar geleden.
 
De eengemaakte balie zal, dankzij haar grotere slagkracht, veel adequater kunnen optreden en 
aldus ook makkelijker maatregelen kunnen nemen die leiden tot een betere werking van de balie en 
tot een verhoging van de kwaliteit van de advocaten. Dat dit zal leiden tot een betere service voor de 
rechtzoekende is de evidentie zelve.
 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

 
- De permanente vorming kan intensief worden uitgebouwd.
 Tegen een betaalbare prijs kan er gezorgd worden voor kwalitatief hoogstaande opleidingen.
 
-       De BUBA-opleiding kan worden uitgebouwd op provinciaal niveau.
 
-       De controle van de derdengelden kan verbeterd  worden. Dit zal er voor zorgen dat situaties 

waarbij leden van de balie en bij uitbreiding de ganse balie in opspraak komen veel meer  
vermeden zullen worden.
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- Er kan een provinciale tuchtcel opgericht worden. Een goed functionerende tuchtcel is zowel voor de  

rechtzoekende als voor de advocaten van groot belang. Dergelijke  tuchtcel zal er voor zorgen dat de 
rechtzoekende meer garanties zal hebben dat hij met een correct werkende advocaat te maken krijgt. 
Ook voor de advocaten die hun beroep op een correcte wijze uitoefenen  zal een goed functionerende 
tuchtcel een belangrijk voordeel met zich meebrengen. Door de tuchtcel op provinciaal niveau te 
organiseren  zal er meer afstand gecreëerd worden tussen enerzijds de tuchtcel en anderzijds de 
advocaat die aan een onderzoek wordt onderworpen. Ook dit is een goede zaak.

 
-      De bibliotheek kan dankzij het ter beschikking hebben van een groter budget verder en beter 

uitgebouwd worden. Via het online ter beschikking krijgen van opzoekingen zal het gebruik van de 
bibliotheek op veel efficiëntere gebeuren en dit voor alle advocaten binnen de eengemaakte balie.

 
-       De BJB kan op een meer uniforme wijze worden uitgebouwd tot een sterke garantie voor correcte 

rechtsbijstand voor alle daartoe in aanmerking komende rechtzoekenden in West-Vlaanderen, met 
brede mogelijkheden voor elke advocaat die zich voor de BJB-werking wil inzetten.

 
 
6/ EEN BETERE COMMUNICATIE

 
Door de communicatie te professionaliseren kunnen de troeven en de unieke positie van de advocaat beter 
uitgespeeld worden in de media.
 
Een fusie en de hiermede gepaard gaande schaalvergroting zal  leiden tot  een betere en meer eenvormige 
communicatie ten aanzien van alle confraters alsook  ten aanzien van de rechtzoekenden. Ook dit zal alleen 
maar voordelen opleveren.
 
Bovenstaande overwegingen hebben de vier balies ertoe gebracht een fusie na te streven. Bij het streven 
naar die fusie wordt uiteraard rekening gehouden met de gebruiken, de gevoeligheden en de “culturen” 
van de vier onderscheiden balies.
 
Zo voorziet het  ontwerpverkiezingsreglement, in een overgangsperiode van twee jaar waarbij, met 
uitzondering van  de stafhouder, de 16 leden van de raad  van de Orde (inclusief de vice-stafhouder) 
gecontingenteerd worden in 6 “oud-Bruggelingen”, 6 “oud-Kortrijkzanen”, 2 “oud-Veurnenaars” en 
2 “oud-Ieperlingen”.
 
Het is tevens de intentie om de nabijheid van  het secretariaat en het BJB verder te blijven verzekeren. 
Ook intern blijft proximiteit een belangrijke waarde.
 
De balies drukken unaniem de hoop uit dat deze, overigens broodnodige, fusie, ook een wervende kracht 
zal hebben.  Zij  hopen dat er aldus ook een einde komt aan de voortsluipende bloedarmoede om de steeds 
veeleisendere functies aan de balie in te vullen.  De balies doen dan ook een oproep naar iedereen, oud 
en jong, man en vrouw, om naar de toekomst toe de functies in de raad en in de  diverse commissies op 
enthousiaste wijze in te vullen.
 
Er is werk aan de West-Vlaamse baliewinkel.  Laat de advocaten met vernieuwd enthousiasme in het belang 
van elke advocaat van onze provincie de hand aan de ééngemaakte ploeg slaan!
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