
 

 

 

KANDIDATUUR RAADSLID ORDE 

BART STAELENS 

 

 

Afdeling 

 

Brugge 

Kantoorgegevens: Phibalex – Gerard Davidstraat 46/1 – 8000 Brugge 

Geraar 
 

E-mailadres: bart.staelens@phibalex.be 

Website: www.phibalex.be 

Telefoonnummer: 050/31.04.61 
 

 
  

MOTIVATIE (optioneel) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarde Confraters, 

Luc Huyse was de door vele generaties studenten geliefde professor rechtssociologie.  Hij had het ook over 

justitie, de orde, de balie.  Enkele decennia later kan er worden vastgesteld dat er zich enorme evoluties 

hebben voorgedaan. 

Het heeft me steeds geboeid om als klein actortje in deze evolutie mee te fungeren.  En het interesseert 

me ook om dat verder te doen. 

De advocaat is een ondernemer, dit staat nu als een juridische paal boven water.  Hoe organiseren we ons 

beroep dus verder om zo adequaat mogelijke ondernemers te kunnen zijn.  En hoe bewaken we daarbij ook 

onze eigenheid als advocaat, met de specifieke waarden die we in acht moeten nemen en waarmee we ons 

ook onderscheiden.  Die evenwichtsoefening moet ook gemaakt worden binnen de balie West-Vlaanderen 

en binnen de Orde Vlaamse Balies. 

Daaraan verder meewerken, daarvoor ben ik dus kandidaat. 

Samen met het jonge geweld in de Raad zou ik daaraan dus graag verder mijn bijdrage verlenen.  En of “het 

geweld” nu enkel aanwezig is bij de jongeren, dat is dan nog een andere vraag. 

En hopelijk kan in de post-Coronatijd opnieuw meer en veel meer aandacht worden besteed aan 

bijeenkomsten waarbij alle West-Vlaamse confraters elkaar beter kunnen leren kennen.  De ontmoetingen, 

anders dan via Teams en Zoom, zijn toch veel aangenamer.  En dat creëert net het klimaat waarin 

confraterniteit en vertrouwelijkheid veel beter gedijen. 

Dit jaar heb ik als verantwoordelijke OVB-delegatie in de Algemene Vergadering en als lid van de 

Stagecommissie zeer interessante taken kunnen vervullen binnen de Raad.  Ook op tuchtrechtelijk vlak heb 

ik mijn steen bijgedragen.  Soms was het een beetje pijnlijk om te zien wat er op tuchtvlak gebeurde – dit 

toont des te meer aan dat de balie best zo goed mogelijk georganiseerd wordt om die pijnlijke situaties te 

voorkomen. 

Bart STAELENS 


