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MOTIVATIE (niet verplicht – beperkt tot 1000 karakters) 

  
Waarde  confraters, 

 

        De balie West-Vlaanderen is een feit.   Na het eerste jaar blijkt dat alle vooroordelen en vroegere 

bezwaren tegen de fusie onterecht waren :   De meesten onder U zullen moeten toegeven dat er  eigenlijk  

niet zo veel veranderd is voor de “advocaat on the field”.   Uiteindelijk zijn we allemaal (hard werkende, no-

nonsense) West-Vlamingen  en de gelijkenissen overstijgen ruimschoots de kleine verschillen. 

        Voor de stafhouder en de Raad van de Orde is het  anderzijds wel duidelijk dat er meer naar West-

Vlaanderen geluisterd wordt, zowel in de contacten met de magistratuur, als in de AV van de OVB, als in de 

commissies.   Bepaalde nieuwe reglementen en KB’s dragen duidelijk een West-Vlaamse stempel. 

         De schaalvergroting heeft er ook voor gezorgd dat de Raad van de Orde een ploeg geworden is die 

mensen samenbrengt van de 4 vroegere afdelingen.   Dit was even wennen, maar na enkele maanden 

bleek algauw dat we mekaar zeer goed verstaan, mekaar aanvullen en altijd tot een consensus komen.  

         Waar ik afgelopen jaar Uw vice-stafhouder mocht zijn, doe ik dit jaar een stapje opzij.   

Mijn goede vriend Rik Crivits zit vol energie en enthousiasme om die fakkel over te nemen en zal Uw stem 

vragen.  Samen met onze stafhouder Antoine zal dit een sterke tandem zijn om de balie te leiden. 

         Zelf  zou ik natuurlijk wel verder deel willen uitmaken van de Raad, omdat ik denk dat ik met mijn 

eigen(gereide ?) manier van doen, mijn pragmatisme en mijn ervaring nog veel kan doen voor ons allen.  

Mijn ambities om de balie te leiden zijn dus helemaal niet verdwenen, enkel even “on hold”. 

          Mag ik U dan ook om Uw stem vragen.  

       Oprecht confraterneel 

       Brigitte Vander Meulen 

    

 

 

 


