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Ook dit voorjaar is opnieuw goed gevuld.
We organiseren verschillende activiteiten
die vast wel door menig confrater
gesmaakt kunnen worden. We rekenen op
uw talrijke aanwezigheid!

Zoals ieder jaar bieden wij daarnaast ook
een uitgebreid aanbod permanente
vorming. Bekijk zeker onze brochure!
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Burg. Nolfstraat 10A (case 255), 8500 Kortrijk  |  info@cjbkortrijk.be  |  vu Delphine Taveirne

Zoals elk jaar zette CJB Kortrijk zich in voor
het goede doel. Naast de jaarlijkse
verkoop van de sintzakjes organiseerden
we de Advokaarting.

Hieronder leest u de totale winst!

Gelukkig nieuwjaar vanwege het voltallige bestuur!

We blikken terug op onze activiteiten
tijdens het najaar 2022.

In deze rubriek laten we u wat beter
kennis maken met mevrouw Hilde
Geldhof, onthaalmedewerker van het
gerechtsgebouw in de Burgemeester
Nolfstraat.

Mr. Jens Rau geeft ons zijn opinie over
onze Instagrampoll betreffende de vraag
of een bekwaamheidsattest voor
stagemeesters een goed idee zou zijn.

Mr. Wout Verheye laat zijn licht schijnen
op de regels omtrent de vertrouwelijkheid
van briefwisseling.

Opinie:  mr. Jens Rau en
mr. Wout Verheye -  p.  12
en 13

Een terugblik op onze
activiteiten -  p.  2-4

In de kijker:  Hilde Geldhof
- p.  14

http://www.cjbkortrijk.be/
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Een terugblik
23 september 2022 - openingsactiviteit

De aftrap van het gerechtelijk jaar vond plaats in de
historische en illustere setting van de Broeltorens, in het
bijzonder de Speyetoren. Voormalig journalist en
bestsellerauteur Johan Op de Beeck boeide ons met een
interessante lezing over de kleine Corsicaan die het schopte
tot keizer der Fransen, Napoleon. 

Na de lezing was er niet enkel de mogelijkheid om
gesigneerde boeken aan te kopen – een kans die (te) veel
confraters niet aan zich lieten voorbijgaan – maar ook om
met de nodige bubbels te klinken op het weerzien na een
deugddoend gerechtelijk verlof. 

8 oktober 2022 - rede en openingsconferentie

Naar jaarlijkse gewoonte vond op 7 oktober de Plechtige
Openingszitting van de Balie West-Vlaanderen plaats.

Heel wat confraters zakten na 3 jaar opnieuw af naar het hartje
van ons mooie West-Vlaanderen, het Fabriekspand te Roeselare,
om er een enorm boeiende rede van prof. dr. Dorothy Gruyaert
over duurzaamheid en recht bij te wonen. 

Zal ons rechtssysteem daadwerkelijk een verandering moeten
ondergaan teneinde tegemoet te komen aan de vele evoluties in
onze duurzamere samenleving of is ons recht al volledig mee
geëvolueerd? Stafhouder Carmen Matthijs zette alvast haar
eigen scherpzinnige visie omtrent recht en haar duurzaamheid
uiteen in haar repliek.

Het onderwerp leende zich alvast tot voer voor conversatie op
de receptie die op de Openingsrede volgde.

Het aansluitende avonddiner en -feest, waarbij wij vertoefden in
een Arabische sfeer, waren werkelijk een magische én meer dan
geslaagde afsluiter van de Plechtige Openingszitting. 

Dit jaar bereikte het avondfeest een record aantal inschrijvingen
en waren er maar liefst 450 advocaten aanwezig. 

Wij vonden het alvast een geslaagde editie en hopen u volgend
jaar opnieuw talrijk te mogen verwelkomen ! 
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17 november 2022 - karikatuurtekenen

Tijdens een workshop karikatuurtekenen heeft karikaturist Marc
DE ROO ons in sneltempo de basisprincipes van het
karikatuurtekenen aangeleerd. 

Hierna werd iedereen in duo’s opgedeeld, waarna de
deelnemers elkaar in profiel dienden na te tekenen volgens de
regels van het karikatuurtekenen. 

Dit was alvast de ideale gelegenheid om confraters eens op een
totaal andere manier te bekijken en dit resulteerde alvast in een
aantal leuke (en verrassend goede) resultaten

20 oktober 2022 - koffie workshop

Het tweede deel van oktober stond in het teken van het zwarte
goud. We werden door een ware barista ondergedompeld in
verschillende koffiearoma’s, de ene al straffer dan de andere.
We ontdekten onder meer het verschil tussen arabica en
robusta, hoe aciditeit van een koffie smaakt etc. 

Zoals het betaamt, werd de koffie doorgespoeld met de nodige
zoetigheden. Decor voor de koffieworkshop was het
gloednieuwe Maison Parazaar in de Voorstraat. 

Oktober 2022 - padel

We gaven de aftrap van ons sportieve jaar met een partijtje
padel. 

Menig confrater maakte de oversteek naar Zwevegem om er het
beste van zichzelf te geven. 

Ongelukken bleven uit ondanks enkele rake confrontaties met
de muur. 

Na afloop enkel blije (en bloedrode) gezichten. Wegens succes
werd de activiteit tot tweemaal toe verlengd. 

De Kortrijkse advocaat bewijst meer dan enkel een zittend gat te
hebben. Dank aan alle aanwezigen!
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Warmste toga: Advokaarting
Op 15 december 2022 verzamelde het
kruim van de Kortrijkse advocatuur,
magistratuur, kantoormedewerkers en
sympathisanten in JC Tranzit voor de
‘Advokaarting’, onze activiteit in het kader
van de warmste week. 

Aanwezigen konden zich tijdens een
boompje manillen of een
gezelschapsspelletje vergenoegen aan
onze heerlijke breughel- en kaasplanken. 

De warmste week draaide dit jaar rond
het thema kansarmoede. Daarom kozen
wij dit jaar om de winst van de
Advokaarting én van de sint- en
pintzakjesverkoop integraal te schenken
aan VZW De Kier. 

VZW De Kier is een organisatie, bestaande
uit enkel vrijwilligers, waar de deur
letterlijk altijd op een kier staat. Mensen in
armoede kunnen er terecht voor een
babbel of voor een (financieel) duwtje in
de rug, op een heel laagdrempelige
manier. 

Voorafgaand aan de Advokaarting werden
wij uitgenodigd om de werking van VZW
De Kier van dichtbij te leren kennen. 

Paul De Marez, vrijwilliger bij De Kier,
heette ons welkom in ‘de Living’, de
centrale ontmoetingsplaats, voor wat een
hartverwarmend gesprek zou worden.
Paul lichtte ons de concrete werking en
projecten toe en ging ook in op wat het
betekent (en vergt) om vrijwilliger te zijn
bij De Kier.

Het sterkte ons in de gedachte dat De
Kier alle (financiële) steun verdient om
hun activiteiten te kunnen verderzetten. 

We zijn dan ook bijzonder verheugd u te
kunnen meedelen dat wij maar liefst 
€ 2.095,48 kunnen schenken aan de Kier. 

Goedele Vandenbulcke is de gelukkige
winnaar van de Gandaham. Met 2,520 kg
raadde zij het exacte gewicht. 

Duizendmaal dank voor jullie warmte en
gulheid!

Meer weten of geïnteresseerd om meer te doen?

Surf dan zeker naar https://dekier.weebly.com of neem
contact op  met De Kier: 

dekier@skynet.be
056 20 47 05

4

29 november 2022 - kartING

Naar jaarlijkse traditie ging op 29 november 2022
opnieuw onze Mini Grand Prix door op het circuit
Worldkarts te Kortrijk. 

Maar liefst 19 confraters gingen de strijd met elkaar
aan om zichzelf één jaar de snelste confrater te
mogen noemen. 

De adrenaline was hoog en de spanning was te
snijden! De 3 snelste mannen en 3 snelste vrouwen
wonnen een waardebon van Coolblue, voorzien
door onze trouwe sponsor ING. 

De snelste mannelijke confrater was mr. Luc
Verbrugghe, de snelste vrouwelijke confrater was
mr. Astrid D’Hondt.
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Kalender 2023
Inschrijvingsmail per activiteit volgt

Nieuwjaarsreceptie

Na twee jaar noodgedwongen afstel zijn wij
bijzonder verheugd u opnieuw te mogen
verwelkomen op onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel,
met walking dinner. 

Samen met u en uw partner wensen wij het glas te
heffen op het nieuwe jaar en dit op een
gloednieuwe en unieke locatie: de showroom van
de Garage Jaguar Land Rover – Dejonckheere
Kortrijk!

Locatie: 8550 Zwevegem, Pluim 11
 
 

JANUARI

 

26

FEBRUARI

 

16
Baliequiz

Wie is er wereldkampioen darts? Hoe heet de
koning van Thailand? In welk jaar vond het eerste
Eurosongfestival plaats?

U hoort het al, het is weer tijd voor onze aloude
traditie: de baliequiz. Bereid u alvast voor met uw
team van 4 tot 6 personen en zet 16 februari
zeker in uw agenda. Tot dan!

Locatie: OC Marke, Hellestraat 6, 8510 Marke
 
 

MAART

 

9
Afterwork

Ook het CJB Kortrijk doet graag mee aan de hype
van ‘afterworks’. Kom gezellig eentje drinken met
de confraters in het alom gekende Paleitje. 

Een leuk moment om na te praten over de
belevenissen op de rechtbank en om je Kortrijkse
confraters wat beter te leren kennen. 

Wij voorzien een welkomstdrankje, jullie zorgen
enkel voor jullie aanwezigheid. Er is geen
inschrijving nodig voor deze activiteit

Locatie: Paleitje, Kortrijk (concreet adres overbodig)
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MAART

 

27
Comedynight: Philippe Geubels

Jawel, het CJB heeft de enige echte koning
van de droge humor kunnen strikken:
Philippe Geubels! Het is te zeggen blijkbaar
treedt hij op datzelfde moment ook nog op
voor andere aanwezigen in de
stadsschouwburg. Hij laat vanuit zijn badkuip
zijn licht schijnen over te dure foodtrucks,
kerstversiering bij begrafenisondernemers
en de ontstaansgeschiedenis van de kroket. 

Het belooft alvast een avond te worden vol
gelach. Om het met de woorden van
Frederik Nietzsche te zeggen: “Lachen is
leedvermaak maar dan met een zuiver
geweten.” 

U kan zich dus zonder zorgen volledig laten
gaan!

Initiatie schermen

Wekelijks kruisen we de degens in de
rechtbank. Argumenten worden naar elkaar
geslingerd, de ene a-fortiori-rederering
beukt in op de andere a-contrario-
redenering. De arena die we betreden
getooid in zwart en waar het woord de
scepter zwaait, wisselen we eenmalig in. 

Het CJB vraagt u om het advocatenzwart om
te ruilen voor het schermerswit. Voor een
keer mag u uw achtbare confrater wel
degelijk ad-hominem bekampen. In april
nodigen wij u dan ook graag uit op een
scherminitiatie.

APRIL

 

27
Locatie: Kortrijk, verdere info volgt

 
 

APRIL

 

23
Antwerp Ten Miles

Wilt u uw goede voornemens concreet
maken? 

Zet 23 april dan zeker in uw agenda en
blader zeker verder. Met CJB start to run kan
u zich voorbereiden op dit doel.

Locatie: Stadsschouwburg Kortrijk
 

Locatie: 't Stad (tenminste volgens Antwerpse
confraters)
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JUNI

 

9
West Boutique - Festival

Na een meer dan geslaagde eerste editie
keert onze afsluiter van het gerechtelijk
jaar terug.

Dit jaar zoeken we de tegenstellingen op
en krijgen zowel confraters als
kantoormedewerkers de kans om zijn/haar
innerlijke Angel of Demon los te laten.
Diegene die (nog) geen kant willen kiezen,
zijn uiteraard evenzeer welkom.

Net zoals vorig jaar wordt de avond
voorzien van fantastische bands en
magnifieke spijs en drank. 

Locatie: Het Sacrament,
Moorseelsesteenweg 129, 8800 Roeselare

 
 

MEI

 

6
CJB ééndagsreis - Mechelen

Onze ééndaagse reis gaat dit jaar door in
het prachtige Mechelen. Een stad vol
bezienswaardigheden en een ongelofelijk
mooi historisch centrum. 

Zin om het Bourgondische leven te
ontdekken tijdens een dag vol plezier?
Blokkeer dan deze datum in uw agenda.
Uw partner is uiteraard ook welkom.
 
Meer info volgt snel.

Locatie: Mechelen, where else?
 
 

JUNI

 

16
Revue

Een activiteit die gedragen wordt doorheen
de ganse balie en waarop er tijdens de
openingsconferentie al eens werd
gealludeerd.

Deze traditie wordt in ere hersteld door de
conferenties en verschillende 'experten'.

Zet 16 juni dus zeker in uw agenda.

Locatie: Stadsschouwburg Brugge
 
 



CJB Start to run

‘New year, new me’ weerklonk ongetwijfeld vaak aan de feestdis op oudejaarsavond. 
Ieder jaar opnieuw het goede voornemen om healthier te gaan leven. 

 
Dit jaar bieden we jullie de gelegenheid om dit goede voornemen ook daadwerkelijk kracht bij te zetten tijdens

onze ‘Start to Run’. 
 

8 weken lang, telkens op maandagavond, gaan wij samen lopen met als uiteindelijke doel deelname aan de
Antwerp Ten Miles op zondag 23 april 2023. 

 
Deelnemers hebben de keuze tussen het lopen van de volledige ten miles (16km) of de short run (6,8km) langs

een parcours doorheen de prachtige Scheldestad. 
 

Het hebben van een basisconditie is niet vereist (maar kan uiteraard geen kwaad). We volgen een loopschema en
bouwen gestaag op richting het einddoel. 

 
De trainingen starten op maandag 27 februari 2023. We spreken telkens af om 19u aan het oude

gerechtsgebouw te Kortrijk. 
 

Meer info over de inschrijving volgt later per mail.
 

We hopen op jullie talrijke opkomst!
 

Sportieve groeten,
 

Het Bestuur 
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DE WIELERPRONOSTIEK IS TERUG!DE WIELERPRONOSTIEK IS TERUG!DE WIELERPRONOSTIEK IS TERUG!
 

Hou uw mailbox in het oog! Verdere info volgt.
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We zijn verheugd dat de studiecyclus vanaf dit jaar opnieuw volledig
in fysieke vorm kan doorgaan. Daarom bieden wij tijdens de pauze

van iedere studieavond naargelang de avond een glaasje en een
aangepast hapje aan (zoals een tapasplank, luxebroodjes…). Dit zal

telkens aangekondigd worden in de uitnodiging voor de
desbetreffende studieavond. Een reden te meer om de studiecyclus
fysiek bij te wonen en bij te praten met uw confraters of de spreker! 

VERNIEUWD
CONCEPT

 

Het nieuwe verbintenissenrecht: capita selecta

voor de advocatuur

Inleiding vreemdelingenrecht: internationale

bescherming en gezinshereniging

Rol en werking van het justitiehuis in het kader

van strafrechtelijke mandaten

Het nieuwe jeugddelinquentierecht in al zijn

facetten - Herstelrecht en alternatieve

maatregelen to the point

Een nieuwe start voor de collectieve

schuldenregeling met JustRestart

Deontologie: capita selecta

Actualia insolventierecht

DATUM THEMA SPREKER

Dr. Benjamin Verheye

Mevrouw Helena De Vylder

De heer Tom Vallaeys

(Justitiehuis Kortrijk)

Jeugdrechters Godelieve

Scherrens en Ellen Van

Royen met COHEsie

Afdelingsvoorzitter

arbeidsrechtbank Gent

Steven Bouckaert

Mr. Nicolaas Vinckier

Mr. Dominique De Marez

di. 07/02

di. 28/02

di. 14/03

di. 28/03

di. 18/04

di. 16/05

di. 23/05

Uitgebreide info vindt
u in onze brochure

Studiecyclus 2023 - overzicht

Inschrijven voor volledige cyclus

 

Per studieavond: 70 EUR leden / 80 EUR niet-leden

Volledige cyclus: 425 EUR leden / 500 EUR niet-leden

Fysiek: Kulak, 8500 Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53
Webinar: via toegangslink die u per mail ontvangt

https://cjbkortrijk.be/studiecyclus
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZUfhY4F13bvZk7DcmcJQDvA8ZbcCgJLeio4XT_W75L5aYlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZUfhY4F13bvZk7DcmcJQDvA8ZbcCgJLeio4XT_W75L5aYlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZUfhY4F13bvZk7DcmcJQDvA8ZbcCgJLeio4XT_W75L5aYlw/viewform


Opinie: bekwaamheidsattest voor stagemeesters
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Kaf en Koren

Het bestuur van CJB Kortrijk bedankt mr. Rau
voor zijn inzichtelijke opinie.

Door mr. Jens Rau

De week voor Kerst, toen dit stuk werd
geschreven, is een Bijbels citaat nooit ver
weg. Voor de (ver)stedelijk(t)e confraters
onder u even een korte duiding: rond een
graankorrel zit een oneetbaar taai vliesje
dat van de graankorrel moet worden
gescheiden. Het kaf van het koren
scheiden (Mattheüs 3: 11-12) staat
synoniem voor het goede van het kwade
of het waardeloze van het waardevolle te
scheiden. Het is onder de Bijbelse citaten
een ware klassieker die qua
toepasselijkheid haar gelijke niet kent.
 
De CJB Kortrijk postte enkele weken terug
een Instagram poll om te peilen of de
stagemeester zou moeten worden
onderworpen aan een
bekwaamheidsattest. Als koren onder de
advocaten zit u op uw dossiers, het kaf
beantwoordt Instagram polls van de CJB.
Zo ook ondergetekende die zich aansloot
bij het nee-kamp dat een 70 procent
meerderheid liet noteren.

Bovendien is de opname op de lijst van
stagemeesters nu al onderworpen aan
een controle door de raad van de Orde
die jaarlijks opnieuw nagaat of een
patroon op adequate wijze invulling geeft
aan zijn verplichtingen als stagemeester.
Als de kandidaat-patroon er niet in slaagt
de hand in eigen boezem te steken
(Exodus 4:6-8), zou de raad de ongelovige
Thomas (Johannes 20:29) de schellen van
de ogen moeten laten vallen (Handelingen
9:18) en het Salomonsoordeel moeten
voltrekken (Koningen 3:16-28). 

Als er aan een iets noodzaak zou zijn, is
het een betere, meer inhoudelijke,
controle op de stagemeester. Een slechte
en onvolkomen controle verpakken als
een bekwaamheidsattest, is slechts oude
wijn in nieuwe zakken (Mattheüs 9:17).

Een pleister op een
houten been

De kwestieuze poll legt uiteraard een
gekend fenomeen en wellicht oud zeer
bloot. Mochten de patroons van het kaf
ontdaan zijn, zouden er geen stemmen
opgaan om een bekwaamheidsattest in
het leven te roepen. De vraag is uiteraard
of een bekwaamheidsattest dé oplossing
is voor het probleem dat zich klaarblijkelijk
stelt. 

Een bekwaamheidsattest is niets nieuws
onder de zon. Als er nog geen haarbos uit
uw oren groeit, is de kans groot dat u
slaagde voor het BUBA-examen en u dus
houder bent van het bekwaamheidsattest
tot het uitoefenen van het beroep van
advocaat. 

De garanties en de meerwaarde die dat
bekwaamheidsattest biedt, zouden
moeten volstaan om te beseffen dat nòg
een bekwaamheidsattest een pleister op
een houten been is. 

Le maréchal des logis-chef Ludovic Cruchot (rechts), toonaangevende patroon



Opinie: wijziging reglement vertrouwelijkheid
briefwisseling
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Eén klik op het bericht van CJB Kortrijk op
Instagram leverde mij een telefoontje op
van de fiere CJB-voorzitter mr. Delphine
Taveirne. Er werd mij gevraagd om een
opiniestuk te schrijven omtrent de
wijziging van het reglement vertrouwelijke
briefwisseling tussen advocaten. Na een
filosofisch gesprek met één van mijn
leermeesters, mr. Thomas Goethals,
kwam ik tot de volgende conclusie.

Als jong veulen dat nog maar sinds 1
oktober ll. op het tableau werd
opgenomen kan ik uit mijn - bescheiden –
eigen ervaring niet ontkennen dat het
bestaande reglement soms tot onbegrip
leidt. 

Doorgaans wordt erop vertrouwd dat het
officieel karakter van een feitelijke repliek
uitgestuurd door een advocaat als reactie
op een eerste aanmaning uitgaande van
een advocaat – die rechtstreeks aan een
partij of cliënt werd gericht - niet zonder
meer betwist zal worden. Wordt dit wel
betwist, dan is de oplossing eenvoudig, de
advocaat laat zijn cliënt rechtstreeks een
antwoord uitsturen met gelijke inhoud als
de repliek waarvan het niet vertrouwelijk
karakter werd betwist. Een pragmatische,
doch weinig efficiënte oplossing. 

Nu de deontologische regel niet in een
termijn voorziet om het officieel karakter
van dergelijke repliek te betwisten bestaat
er steeds een risico op een latere
betwisting. Dergelijke latere of ontijdige
betwisting kan ertoe leiden dat het
verweer, gesteund op de gecontesteerde
betwisting, op de helling komt te staan.
 
Indien het officieel karakter van de repliek
niet wordt aanvaard, mag enerzijds niet
ontkend worden dat er werd ‘gereageerd’,
doch mag de inhoud van deze ‘reactie’
niet worden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld
op het vlak van het tijdig en gegrond
protesteren van een factuur tot penibele
situaties leiden nu het louter vermelden
van het bestaan van een reactie niets zegt
over de inhoud ervan. Meer nog, er kan
hieruit niet worden afgeleid of de reactie
werkelijk een betwisting inhield... 

Door mr. Wout Verheye

In de praktijk stel ik vast dat het niet
vertrouwelijk karakter in principe vaak
(stilzwijgend) wordt aanvaard. Slechts bij
uitzondering wordt het officieel karakter
betwist.  Dergelijke discussies leiden niet
alleen tot een vertraging in de
behandeling van het dossier, tegelijk heeft
dit vaak een nefaste invloed op de relatie
tussen de confraters en staan zij al sneller
met getrokken messen tegenover elkaar –
zeker wanneer de betwisting laattijdig
gebeurt, dan wel wanneer het om een
betwising gaat op grond van de regel op
zich en dit zonder enige andere reden.

Het is niet ondenkbaar dat het bereiken
van een minnelijke regeling als gevolg
hiervan steeds verder weg ebt, hetgeen
niet te rijmen valt met onze beroepsplicht.

De vraag stelt zich waarom een repliek op
een aanmaning die rechtstreeks aan een
cliënt gericht werd per se vertrouwelijk
zou moeten zijn. Waar de
vertrouwelijkheid er voornamelijk toe
strekt om in alle transparantie en
toegeeflijkheid te kunnen communiceren
over een onderhandelde minnelijke
oplossing, is een formele betwisting van
een aanspraak net een boodschap die uit
haar aard een officieel karakter vereist om
enige waarde hebben.

De nieuwe regel maakt het aldus mogelijk
om op efficiënte wijze betwisting te
voeren omtrent aanspraken die  

Begrijpen we de wijziging van het
reglement dan goed in de zin dat de
‘mededeling’ verder gaat en mag gaan
dan de nauwkeurige omschrijving van
precieze feiten en bijvoorbeeld een
volledige redenering kan omvatten?

Quid indien er gratuit wordt beweerd
dat de repliek refereert naar een
vertrouwelijke mondelinge
bespreking?

Wat met de navolgende briefwisseling
en met name de repliek op de repliek?

rechtstreeks aan de cliënt gericht werden
zonder dat er nog langer een risico
bestaat op een latere betwisting omtrent
het officieel karakter ervan. 

Ik heb echter nog de volgende
opmerkingen :

 

Ik deel in elk geval de mening van menig
confrater dat het reglement aan
vernieuwing toe is. De nieuwe regel is een
bevestiging van een bestaande praktijk.
De ratio van de regeling inzake
vertrouwelijkheid kon mijn inziens niet
verantwoorden dat een formele
betwisting van uit hun aard niet
vertrouwelijke aanspraken louter en
alleen om de reden dat ze tussen
advocaten werd uitgestuurd vertrouwelijk
zou moeten zijn.

Het bestuur CJB Kortrijk dankt mr. Verheye
voor zijn interessante inzichten.
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Dag Hilde, kan je ons wat meer vertellen over
jezelf?

Ik ben Hilde Geldhof, geboren te Kortrijk op 31
december 1963, gehuwd en moeder van een tweeling.
Een zevental jaar geleden werden er kandidaten
gevraagd om het onthaal te bemannen. Daar ik mijn
collega soms verving, sprak deze taak me sterk aan.

Wat is het leukste aspect van je job?

Als onthaalmedewerker ben je het eerste
aanspreekpunt en door mijn dienstjaren in de
rechtbank kan ik de advocaten en bezoekers te woord
staan en hen info verschaffen, hen doorsturen naar de
zittingszalen en verschillende griffies, pro-deo-
aanvragers de nodige documenten meegeven etc.

Het werk van een onthaalmedewerker is zeer
uiteenlopend, en alhoewel dit je dagelijkse taak is,
verschilt deze van dag tot dag.

Sinds maart 2021 werden er tevens administratieve
taken aan mijn collega en mijzelf toebedeeld.

Blijkbaar spreek jij ook veel verschillende talen.
Hoeveel spreek je er en hoe heb je dit geleerd?

Tijdens mijn middelbare opleidingen werden de Franse,
Engelse en Duitse taal ons aangeleerd. 

In mijn jeugdjaren waren mijn ouders soms gastgezin
voor Poolse uitwisselingsprojecten. De taal boeide mij
en zo startte ik in het Crombeeinstituut te Gent een
avondopleiding. Doorheen de jaren bezocht ik zelfs
onze vrienden in Polen en zo verdiepte ik mij nog meer
in deze taal.

Zo ontstonden er verschillende contacten en bouwden
we deze tot op heden nog verder uit.

Doordat we enkele jaren een jongetje van Gomel-Rogui
uit Wit-Rusland op bezoek hadden, leerde ik de basis
van het Russisch.

Daar we enkele jaren het zuiderse land Spanje
bezochten, wou ik me kunnen uitdrukken in hun taal, en
startte ik een avondopleiding Spaans in Kortrijk.

Talen vind ik heel belangrijk. Zo heb je een grotere kans
om sociale contacten uit te bouwen.

Wat doe je in je vrije tijd?

Mijn vrije tijd benut ik door het maken van kralen en
juwelen, bloemschikken en zelf modestukken te maken.

Wat zijn je wensen voor 2023?

Ik wens iedereen een gelukkig, vreugdevol, maar vooral
een gezond 2023!

Het bestuur van CJB Kortrijk wenst Hilde nogmaals te bedanken
voor dit interview!
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Baliescoop

Het lijkt niet te vlotten met het schrijven van
conclusies dezer dagen. Laat je niet te veel
afleiden door de overvloed aan e-mails en
stel duidelijke prioriteiten. Aarzel niet om
een uitstel aan jouw tegenstrever te vragen. 

Jouw enthousiasme en werklust loont: jouw
cliënteel stijgt aanzienlijk! De dossiers
stapelen zich op. Laat al jouw toewijding er
op los en word niet te kieskeurig. Voor je
het weet, kan het tij weer keren. 

Je bent uit je lood geslagen wanneer je de
antwoordconclusie van jouw tegenstrever
ontvangt. Dit is nochtans nergens voor
nodig, want later zal blijken dat je het bij het
rechte eind hebt. Je mag gerust wat
zelfverzekerder zijn. 

Je krijgt een verhitte telefoon van een
confrater. Ga de deur even uit om je
gedachten te ordenen in plaats van
onmiddellijk in de pen te kruipen. Zo zal je
zien dat jouw antwoord constructief is.
Overweeg een ereloonsverhoging. 

Verkoop het vel van de beer niet voor hij
geschoten is! Het is gevaarlijk om nu al te
zeggen dat je binnen afzienbare tijd x-aantal
jaar binnen kantoor werkzaam zal zijn.
Beschouw niets als vanzelfsprekend. 

Het gaat je voor de wind! Jouw
hulpvaardigheid en bereidwilligheid maken
je een graag geziene confrater. Je krijgt
vervangingen bij de vleet. Laat de perikelen
binnen familieverband jouw werk niet
beïnvloeden.

Begin vroeg genoeg met het volgen van
opleidingen zodat jouw puntentotaal niet
onredelijk lang op 0 blijft steken en je
halsoverkop in augustus 2023 punten moet
sprokkelen. Volg bijvoorbeeld de
studiecyclus van CJB Kortrijk om problemen
te vermijden. 

Dagelijkse beslommeringen blijven door je
hoofd spelen. Zoek de buitenlucht op, je zal
zien dat het jouw stressniveau en creativiteit
ten goede komt. De boog kan niet altijd
gespannen staan. Plan gerust ook een
vakantie: je hebt het verdiend! 

Let op dat je jouw mandaat niet te buiten
gaat! Lees nog eens de regels van (niet-)
vertrouwelijke briefwisseling er op na. Zo
vermijd je een deontologisch conflict. 

Jouw initiatieven om mee te werken aan de
bewijsvoering gaan niet onopgemerkt
voorbij. Je wordt hiervoor geprezen door de
Voorzitter. Lees wel goed de volledige
inhoud van al jouw stukken om een
ongunstige wending van het dossier te
vermijden. Toon niet te veel. 

Je werkt bijna dag en nacht om je werk rond
te krijgen. Overweeg om een collega om
hulp te vragen of een nieuwe aanwinst voor
kantoor te zoeken. Op lange termijn zal dat
zijn vruchten afwerpen. 

Je ontdekt dat het leven aan de balie niet
alleen uit hard labeur, maar ook uit veel
plezier bestaat. Leg wel de focus niet alleen
op de (alcoholische) consumpties, maar
besteed ook voldoende aandacht aan
netwerken. Zorg voor voldoende slaap
zodat je werk niet lijdt onder de extra
curriculaire activiteiten.
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