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CJB KORTRIJK - GAZET

In dit nummer...
Voor(zitters)woord - p. 2
Voor(zitters)woord - p. 2

Naar traditie vatten we onze gazet aan
met een kort woordje van onze voorzitter.

Ons nieuw bestuur - p. 2-3
Hoe ziet ons nieuw bestuur eruit? En wie
bekleedt er welke functies binnen dit
bestuur? Op pagina's 2 en 3 geven we u
een kort overzicht.
Aan de hand van enkele interessante
vragen en de nog interessantere
antwoorden leert u onze nieuwe
bestuursleden kennen.

Een volle agenda - p. 5
Wij stellen u graag opnieuw een
goedgevuld programma voor. Blokkeer
alvast uw agenda!

Meindert Mijndert - p. 6
Meindert mijmert - p. 8

Baliescoop en Q&A p. 12-13
Bent u stagiair en heeft u enkele vragen
omtrent stageverplichtingen? Of wil u
nagaan of de sterren u de komende
periode gunstig zijn gestemd? De
antwoorden op deze vragen vindt u hier.

In deze gloednieuwe rubriek laten we mr.
Meindert Gees aan het woord.

Een gekend gezicht in de
kijker - p. 9-10
We plaatsen de heer Wim Orbie in de
kijker, hoofdgriffier van de rechtbank van
eerste aanleg West-Vlaanderen.

Burg. Nolfstraat 10A (case 255), 8500 Kortrijk | info@cjbkortrijk.be | v.u. Delphine Taveirne
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Voor(zitters)woord
Na een zwoele en hete zomer staat het
nieuw gerechtelijk jaar voor de deur. Wij
slaagden er vorig jaar met onze bestuur in
om de knaldrang om te zetten in een
fantastisch knaljaar, waarbij wij menig
confrater opnieuw mochten verwelkomen
op onze activiteiten. Langs deze weg wens
ik het oud bestuur nogmaals te bedanken
voor hun inzet en gedrevenheid het
afgelopen jaar.
Conferentie Jonge Balie Kortrijk zal dit jaar
ongenaakbaar verder surfen op deze
good vibes. Ik ben vooreerst ongelofelijk
vereerd en sta verder vol ambitie en
enthousiasme te popelen om u als
kersverse voorzitter ons nieuw bestuur en
tal van gevarieerde activiteiten voor te
stellen.

met als ultieme bestemming … een eigen
balieblend?
De overige activiteiten die wij aanbieden
zijn een mix van cultuur, sport, creativiteit
en avontuur. Van een lezing over het leven
van Napoleon tot het karikatuur tekenen
van je favoriete collega of patron. Kortom,
er is werkelijk voor elk wat wils.
Naast het organiseren van dergelijke
activiteiten en opleidingen wenst de
Conferentie Jonge Balie Kortrijk ook dit
jaar opnieuw haar steentje bij te dragen
tijdens de warmste week. Haal daarom uw
kaartskills en warmste hart boven tijdens
ons ‘Manillen toernooi’ (p. 6), waarbij de
opbrengst integraal aan een goed doel zal
worden geschonken.

Confraters zet u schrap, want de
Conferentie Jonge Balie Kortrijk is klaar om
er dit gerechtelijk jaar een ferme lap op te
geven!
Wij hopen u alvast in grote getale te
mogen ontmoeten op onze activiteiten,
tot dan!

Volgend op het ongelofelijke succes van
ons baliebier ‘747’, dat bovendien thans te
koop is (!) (zie p. 4), wensen wij dit jaar uit
te pakken met een andere lievelingsdrank
van de advocaat, jawel hoor ‘koffie’.
Tijdens een workshop die ongetwijfeld zal
gesmaakt worden, neemt onze barista u
mee op een unieke koffieontdekkingsreis

Delphine Taveirne

Onze bekende gezichten

Tine Heemeryck

Jean-Marc Simoens
Secretaris

Penningmeester

Michiel Descheemaeker

Anne Tricot

Charlotte Declercq

Ondervoorzitter

Bestuurslid
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Bestuurslid

Niki Allary

Stagiairsverantwoordelijke
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Onze nieuwe bestuursleden
Zoals reeds aangekondigd, mochten we 3 nieuwe bestuursleden verwelkomen die met een oprecht enthousiasme het nieuwe
werkingsjaar aftrappen.
Wat was je ultieme drijfveer om het bestuur te vervoegen?
Felix: Ik haal veel energie uit engagement. Maar ook nieuwe mensen leren kennen was en is een
belangrijke drijfveer.
Hélène: Ik heb mij altijd graag geëngageerd; zo heb ik 15 jaar in de KSA gezeten waarvan 5 jaar
als leidster. Na deel te nemen aan de leuke activiteiten van het CJB, was ik snel overtuigd om mij
kandidaat te stellen. Het CJB is ideaal om confraters te leren kennen en als stagiair vind ik het
aangenaam om mij tot jonge advocaten te kunnen richten met bepaalde vragen.

Felix Daem
Bestuurslid

Maarten: Ik ben tijdens mijn studententijd jarenlang actief geweest als leider in een lokale
jeugdbeweging. Engagementen aangaan en het organiseren van activiteiten en evenementen,
tezamen met een groep enthousiastelingen, klonk voor mij aldus als – bekende – muziek in de
oren.
Waar kunnen we je vinden wanneer je niet aan het werk bent?
Felix: Op de fiets, aan het lopen, in een concertzaal,… maar ook regelmatig op café, het
onderhouden van de vriendschapsbanden,... is ook iets waaraan ik veel waarde hecht. 😉
Hélène: Mijn hobby is koken, dus thuis kan je mij vaak in de keuken vinden. In het weekend ben
ik meestal op stap met mijn vrienden en/of mijn lief.
Maarten: Naast het werk ben ik voornamelijk op stap met vrienden van mijn voormalige
jeugdbeweging, ga ik al graag eens zwemmen en vind ik het fantastisch om rommelmarkten en
vintage winkels af te schuimen.

Hélène Decraene
Bestuurslid

Wat is je favoriete guilty pleasure?
Felix: Met voorsprong het tv-programma ‘Ex on the beach’. Reality tv op z’n best.
Hélène: Ik zing heel graag, maar kan het jammergenoeg niet goed. Het liefst van al zing ik
luidkeels in de auto of in de douche.
Maarten: (zoals in) kort geding procedures.

Met welk drankje kunnen we je het meest plezieren?
Felix: Moscow Mule
Hélène: Een glaasje wijn is altijd fijn! Het liefst van al een rosétje.
Maarten: Op een vrijdagavond kan je me het meest plezieren met een Moscow Mule, op een
zondagochtend dan weer met een warme gemberthee. Als er maar gember in zit.

Maarten Windels

Stagiairsverantwoordelijke

Mocht je een totem voor jezelf kunnen kiezen, welke zou dit dan zijn?
Felix: Eetlustige ezel (kenmerken: eigenzinnigheid, uithoudingsvermogen en vriendelijkheid).
Hélène: Genietende Golden Retriever (kenmerken: vriendelijk, open, leergierig en trouw).
Maarten: Doordachte Ara (kenmerken: rustig, ernstig, volgzaam, trouw, intelligent en
nieuwsgierig).
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FOR SALE
Na heel wat positieve reacties en een succesvolle
lancering op onze activiteiten is ons baliebier '747', op
vraag van menig confrater, nu ook te koop.

1 BAK: 45 EUR
3 BAKKEN: 120 EUR
5 BAKKEN: 175 EUR
Bestellen doe je door een mailtje te sturen
naar info@cjbkortrijk.be

Ons vakmanschap drink je met verstand
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Kalender 2022
(Inschrijvingsmail per activiteit volgt)

15
SEPTEMBER

Openingsactiviteit - Lezing Johan Op de Beeck
over Napoleon met aansluitende receptie
Johan Op de Beeck is auteur van verschillende bejubelde
bestsellers en wordt beschouwd als dé Napoleonkenner.
Op donderdag 15 september zal hij ons meer vertellen
over het leven van Napoleon waarna we onze nieuwe
inzichten kunnen delen op de aansluitende receptie.

Locatie: Speyetoren (Zuidelijke Broeltoren), Kortrijk

Koffieworkshop met taart
Een advocaat zonder koffie is als een café zonder bier (of
een bakker zonder brood). Op 20 oktober worden we door
een ware barista ondergedompeld in de verschillende
smaken en geuren van koffie. Iedere confrater kan zo
ontdekken welke koffie hem/haar het best kan pruimen.
We voorzien verschillende taartjes waarmee u uw koffie
kan doorspoelen.

Locatie: Maison Parazaar, Voorstraat 37, Kortrijk

17
NOVEMBER

20
OKTOBER

Workshop karikatuurtekenen
Tijdens een workshop leren deelnemers de basisprincipes
van het karikatuurtekenen. Dit is alvast de ideale
gelegenheid om confraters eens op een totaal andere
manier te bekijken, wat gegarandeerd leuke en
verrassende resultaten zal opleveren. Tekenervaring is
trouwens niet vereist!

Locatie: regio Kortrijk (verdere info volgt)

KartING
Deze traditie staat jaarlijks vastgepind in de kalender
van menig confrater en is ook dit jaar incontournable.
De winnende confrater mag zich 1 jaar lang de
snelste van jaar noemen. Uiteraard is iedere
deelnemer een winnaar...

Locatie: Worldkarts, Spinnerijkaai 67b, Kortrijk

29
NOVEMBER
5

Net zoals de voorgaande jaren
zet CJB Kortrijk zich in voor een
goed doel in functie van de
Warmste Week

MANILLEN
TOERNOOI
15 DECEMBER 2022
De opbrengst gaat integraal naar een goed doel.
Meer info volgt!

De afgebeelde kaarten worden niet gebruikt tijdens het toernooi.

NIEUW

SPORTRUBRIEK

‘Het is al laat, ik ga nu niet meer sporten’, ‘Help, is
mijn summerbody nu al verdwenen?’, ‘Mijn conditie
is precies niet meer wat het geweest is’, ‘Ik wil wel
sporten, maar alleen vind ik het maar niets’, ‘De
kinderen entertainen vergt al genoeg energie‘, ‘Dat
pintje zal nu ook het verschil niet maken’.
Klinkt één van deze stellingen je bekend in de
oren? Wel, CJB Kortrijk heeft dé oplossing voor
onze sportieve en minder sportieve confraters.
Dit jaar wil CJB Kortrijk, onder leiding van mr. Felix
Daem, u begeleiden en aanmoedigen in uw
sportieve ambities.

1ste semester: Padellen
In het eerste semester gaan we van start met een aantal
padelavonden. Ook confraters die nog geen ervaring of
padelraket hebben, zijn van harte welkom!
De eerste padelavond zal doorgaan op maandag 19
september 2022.
Hou uw mailbox en onze socials zeker in de gaten!

2de semester: Start-to-run
Eindejaarskilo’s wegwerken of gewoon zin in een babbel
tijdens het joggen?
In het tweede semester organiseren wij daarom een start-torun met als ultieme doel de ‘Antwerp Miles 2023’ op zondag
23 april 2023.
Meer info volgt in onze tweede gazet.
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Meindert mijmert
Bijdrage door mr. Meindert Gees, vennoot bij Publius advocaten, lid van de
Raad van de Orde van de Balie West-Vlaanderen en (vooral) voormalig
voorzitter van het bestuur van onze Conferentie.
Toegegeven? Het was de schaterlach bij
het voorstellen van deze titel door een
immanent lid van de al even immanente
Conferentie Jonge Balie Kortrijk die mij
overhaalde om mee te stappen in deze
rubriek.
Een schaterlach, kent u dat? Het lijkt (bij)
mij veel weg te hebben van een luid
trompetgeschal, zo eenmalig. Heerlijk is
dat. De knipoog naar Bart’s Branie uit het
toonaangevende baliemagazine Henri
waar de weergaloze oud-stafhouder Bart
Staelens zijn blik op de actua geeft, is op
die manier bijna hoorbaar. Maar dat
laatste blijkt alvast helemaal niet de
bedoeling te zijn, zo werd mij verteld.
Even kort stilstaan bij het leven van de
advocaat, ‘niets intellectueels of zo’. Dat is
niet alleen dankbaar naar het begin van
het gerechtelijk jaar toe, maar ik geloof
dat ik dat nog net kan.
Mijmeren, wat een woord. Een woord dat
naar mijn bescheiden mening hét woord
is dat een advocaat zou kunnen typeren.
‘In gedachten verzonken zijn’, dat is wat
mijmeren juist betekent. Natuurlijk zijn we
allemaal op zich genomen andere
mensen, maar ik kan me niet eenvoudig
een andere beroepsstiel inbeelden die als
hoofdtaak heeft om - in het belang van de
cliënt selbstverständlich - naar buiten te
turen en om stil te staan en na te denken
welke invalshoek een specifieke casus kan
of zou moeten gebruiken. Akkoord, er zijn
uiteraard
heel
wat
andere
beroepsgroepen die zich zulks ook zullen
toedichten, en terecht. Om het niet te ver
te zoeken, de magistratuur moet daar
bijvoorbeeld
uiteraard
niet
voor
onderdoen, ook dierenartsen niet, maar
laat
deze
geëerde
juridische
beroepsgroep en deze fijne en geliefde
veterinaire kunsten nu eens geen target
uitmaken van deze laudatio.
Mijmeren dus. Een werkwoord dat ons
typeert en dat ons kan laten excelleren in
onze beroepsuitoefening. Even naar
buiten staren met een tas koffie, thee of
naarmate de avond en week vordert,
misschien iets sterkers, en dan go.
Knallen en doen waar we proberen goed
in te zijn.
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Luisteren,
bestuderen,
standpunt
innemen, onderbouwen en (trachten te)
overtuigen. Daarbij evident aan de juiste
kant van het recht proberen te staan.
Deze gazet richt zich hoofdzakelijk op de
jonge West-Vlaamse advocaat-stagiair en
advocaat. Deze katern doet dat dus ook.
Als u zich net aan onze fijne balie komt
aanmelden, welkom. Als u al wat
meedraait:
uiteraard
eveneens
(opnieuw) welkom, maar dan hoef ik u het
klappen van de zweep niet uit te leggen.
Terug naar het mijmeren. Het mag dan
misschien bij sommige onverlaten een
wat pejoratieve klank hebben, maar laat
mij u verzekeren, dat heeft het niet. Of dat
mag het niet hebben. Het is net wat ons
zou moeten typeren. Als advocaat zich
beraden,
bezinnen,
bespiegelen,
reflecteren, stilstaan enz. Er zijn wel
meerdere etymologische verklaringen,
maar laat ons als klassiek beroep toch
opteren voor de Griekse insteek
(mermeros ([waar men aan blijft denken]).
Dat is toch wat we doen? Het is onze
deontologische plicht om het belang van
de cliënt veilig te stellen. Deze zware
taakstelling, samen met het aspect dat we
ook als eerste rechter de zaak van de
cliënt dienen te beoordelen, noodzaakt
inderdaad (doorgaans wel wat) nadenken.
En soms ook blijven nadenken. Niets mis
mee natuurlijk, zeker niet omdat we hier
ook onze boterham mee proberen te
verdienen.

Genoeg over de titel van deze rubriek,
terug naar de essentie. De schaterlach. Ik
heb hierboven aangetoond dat ik niet
anders ben dan u, beste lezer, laat staan
dat ik een meer indringende kijk heb op
wat we als advocaat juist moeten doen. We
zitten allemaal met dezelfde realiteit. Het is
dat de titel van deze rubriek nu eenmaal
lekker bekt. En bovenal, dat deze titel bij
mij alvast een schaterlach teweeg bracht.
We kijken intussen allen ontegensprekelijk
aan tegen woelige tijden. Als advocaat, als
ondernemer en als burger. Laten we ons
hoogste goed als mens zoveel als mogelijk
trachten te cultiveren: de lach én als het
even kan (het werkt meteen ook louterend)
de trompetterende schaterlach.
Voorlopig opties ten over om dat in ieder
geval
samen
te
beleven.
De
openingsconferentie van de balie WestVlaanderen op 7 oktober is de eerste en ik
zag intussen in het laatste Henri
baliemagazine ook het voornemen van de
Conferenties Jonge Balie West-Vlaanderen
om op vrijdag 16 juni 2023 een revue te
organiseren.
Zelfspot is het begin van alle wijsheid, dat
weten we allemaal.
Mijmeren?
Doen.
Schaterlach(en)
daarentegen is van moeten!

Ik hoef u niet de les te spellen, wil u niet
de les spellen en ben er vrijwel zeker van
dat het ook niet de insteek was van de
fijne mensen van de al even fijne
Conferentie Jonge Balie Kortrijk. Maar er is
dus niets mis met mijmeren an sich, en al
zeker niet als advocaat. Godbetert,
mijmeren zou ons handelsmerk moeten
zijn, of misschien zelfs wel onze
specialisatie?

CJB Kortrijk betuigt haar dank aan haar
voormalig voorzitter mr. Gees voor zijn
inzichtvolle bijdrage.

Conferentie Jonge Balie Kortrijk - Werkjaar 2022-2023

Nr. 1

In de kijker: Wim Orbie
Hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

Naar goede gewoonte zetten wij in onze
baliegazet telkens een medewerker van
justitie in de kijker.
Voor onze
septembereditie hadden wij dan ook
graag
–
de
immer
sympathieke
hoofdgriffier – Wim Orbie in de spotlight
gezet aan de hand van een interview.
Dag Wim, kunt u ons wat meer
vertellen over uzelf en uw functie?
Ik ben geboren in Poperinge op 2
augustus 1964. Ik woon al 27 jaar samen
met mijn echtgenote in Vlamertinge.
Sinds 2014 (hervorming van het
gerechtelijk landschap) oefen ik de functie
van hoofdgriffier van de rechtbank van
eerste aanleg West-Vlaanderen uit. Dit
eerst als waarnemend hoofdgriffier om
vervolgens een jaar later benoemd te
worden als hoofdgriffier.
De functie van hoofdgriffier is een zéér
boeiende functie en dit om verschillende
redenen. In eerste instantie diende een
totaal nieuwe organisatie geleid te
worden. Vier tot dan zelfstandige
rechtbanken met eigen werkprocessen en
gewoontes dienden op niveau van de
griffie tot één geheel gesmeed te worden.
Hoe ziet een doordeweekse dag er
voor u uit?
Mijn werkdagen zijn druk en vol variatie. Ik
hou mij op dagdagelijkse basis vooral
bezig met de volgende zaken:
Voorbereiden
en
leiden
van
vergaderingen;
Selectieproeven organiseren;
HR-problematieken behandelen;
ICT-beleid opvolgen;
Het logistieke luik van de rechtbank
coördineren;
De (beperkte) financiën van de
rechtbank opvolgen;
Instaan voor de interne communicatie
naar de leden van de magistratuur en
het gerechtspersoneel;
Evenementen, zoals teambuildings,
coördineren;…

Dit alles leidt tot enorm veel administratie
maar gelukkig word ik hierin bijgestaan
door een schitterend team. Het betreft
enerzijds operationeel afdelingsgriffier
Alain De Cloedt (Noord) en anderzijds
operationeel afdelingsgriffier Fabienne
Fermont (Zuid). Op hun beurt worden zij
bijgestaan door griffiers-hoofden van
dienst,
griffiers
en
administratieve
medewerkers. Daarnaast zijn er ook twee
strategische
afdelingsgriffiers,
zijnde
Marjan D’hulster en Wouter Delbeke.
Tot slot kan ik meedelen dat ik steeds
probeer alle vier de afdelingen wekelijks te
bezoeken.
Recentelijk werd een nieuwe stap
gezet in de digitalisering van justitie
door
strafdossiers
online
raadpleegbaar te maken. Welke
dossiers krijgen voorrang en hoe
zullen wij deze dossiers concreet
kunnen raadplegen?
Eigenlijk is deze nieuwe stap slechts een
tussenstap, uitgaande van de Minister van
Justitie. De bedoeling is om op termijn
(men spreekt van 2025) te komen tot een
volledig digitaal dossier waarbij zowel op
burgerlijk als op correctioneel niveau niet
meer dient ingescand te worden, doch
waarbij alle stukken van rechtszoekenden,
advocaten, deskundigen, politie, …)
onmiddellijk digitaal worden overgemaakt
en automatisch in het correcte dossier
belanden.
De Minister van Justitie wou dit echter niet
afwachten en besliste kort voor het
gerechtelijk verlof dat in eerste instantie
alle dossiers, die betrekking hebben op
gerechtelijke
onderzoeken
met
delictscode 30, 37 en 43 dienden
ingescand
te
worden
door
de
griffiediensten.

raadplegen. Vanaf september 2022 is het
ook de bedoeling dat dossiers in
opsporingsonderzoeken
met
deze
delictscode worden ingescand door de
parketsecretariaten en de correctionele
griffies. Daarna komen alle andere
dossiers in opsporings- en gerechtelijke
onderzoeken aan bod. Teneinde dit
proces vlot te laten verlopen werden voor
de maanden juli, augustus en september
2022 jobstudenten aangeworven, die –
het moet gezegd zijn –, reeds schitterend
werk hebben geleverd.
Betekent dit het einde van
tijdrovende griffiebezoeken?

de

Dit kan. Immers, indien een aanvraag
binnenkomt via Just-on-Web, dienen de
bevoegde griffiemedewerkers binnen de
24 uur, indien dit toegelaten wordt door
de betrokken magistraat, het ingescande
dossier volledig of gedeeltelijk voor een
welbepaalde
termijn
digitaal
ter
beschikking te stellen. Vanaf dat moment
kan
iedere
rechtszoekende/advocaat
vanop gelijk welke locatie dit digitaal
dossier via een laptop, tablet of gsm
inzien.
Rechtszoekenden of advocaten die het
dossier nog ter griffie willen inzien, kunnen
dit ook. Een slachtoffer van een crimineel
feit kan er bv. voor kiezen om samen met
de
medewerkers
van
de
Dienst
Slachtofferhulp het dossier in te kijken ter
griffie. In dit laatste geval kunnen zij dan
het dossier digitaal inzien op een kiosk-pc
of kunnen zij beslissen om het volledige
papieren dossier in te zien, dat nog steeds
voorhanden is.
Hieronder volgt een korte beschrijving van
welke stappen men moet ondernemen
om een digitale consultatie van een
strafdossier aan te vragen.

Waarom specifiek deze codes?
Dit betreffen zaken rond drugsdelicten,
zedenfeiten e.d. waaromtrent de Minister
van Justitie wou dat de kwetsbare
personen (slachtoffers) de kans kregen
om, indien gewenst, dergelijke dossiers in
een meer vertrouwde omgeving te

9

Conferentie Jonge Balie Kortrijk - Werkjaar 2022-2023

Om een verzoek in te dienen voor toegang
tot het gerechtelijk dossier moeten dan
volgende stappen worden genomen:

De boog kan natuurlijk niet altijd
gespannen staan. Wat doet u in uw
vrije tijd en wat zijn uw passies?

Open de volgende link naar Just-OnWeb: https://justonweb.be/;
Klik op “gerechtelijk dossier”;
Inloggen met e-id of itsme;
Klikken op “vraag toegang tot een
dossier” + alle vereiste gegevens
invullen en verzoek indienen;
Ten laatste op de volgende werkdag
zal er een antwoord worden gegeven
door de griffie als het dossier al dan
niet digitaal beschikbaar is;
Indien het dossier digitaal beschikbaar
is en er inzagerecht is, zal de griffie
dan
het
dossier
digitaal
ter
beschikking stellen. Er wordt hiervoor
een mail verstuurd.
Om
het
dossier
effectief
te
raadplegen: de stappen 1, 2 en 3
herhalen en dan klikken op “raadpleeg
een gerechtelijk dossier”.

Mijn eerste passie is ‘muziek’. Zelf bespeel
ik volgende instrumenten: hobo en
klarinet. Daarnaast kan ik ook ‘mijn plan
trekken’ op een piano. Verder luister ik
graag naar Gregoriaanse gezangen. Ik ben
trouwens gedurende vele jaren dirigent
geweest van het Gregoriaans Koor ‘Cum
Jubilo’ en later de Mannenschola ‘Viri
Galilaei’ uit Watou.

Nr. 1

Ik was tevens in de beginjaren
medeorganisator van het Internationaal
Gregoriaans Festival van Watou.
Tot slot lees ik graag boeken rond politiek
en geschiedenis. Momenteel ben ik bezig
aan het werk ‘Napoleon’ van Bart Van Loo.
U bent een ware homo universalis!
Hartelijk bedankt om, ondanks uw
zeer drukke agenda, de tijd te vinden
voor dit interview. Tot in de
rechtbank!

(De foto werd gemaakt naar aanleiding van het
werkbezoek van de Minister van Justitie aan de
afdeling Kortrijk. Afdelingsgriffier Wim Orbie staat
tweede van rechts.)

JOIN
US

WORD NU LID!
En geniet van hoge kortingen bij al onze activiteiten.
Leden krijgen ook mooie korting op onze studiecyclus.
Lidmaatschap kost 25 EUR voor tweede- en derdejaarsstagiairs.
Eerstejaarsstagiairs zijn van rechtswege lid en dit kosteloos.
Alle andere advocaten kunnen lid worden voor een bedrag van 40 EUR.
Lid worden doet u via een overschrijving van 25/40 EUR op het
rekeningnummer BE43 6301 3850 0501 met referentie 'lid 22-23
+ naam'.
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De stelling: 'Moet het aantal
bladzijden van conclusies
beperkt worden?'
Advocaten zijn het niet altijd met elkaar eens. Deze
tegenstellingen zijn dikwijls het onderwerp van conclusies die
grote, dan wel kleine proporties kunnen aannemen. In
Nederland bepaalt een nieuw procesreglement sinds kort
dat processtukken, zoals conclusies, maximaal 25 pagina's
mogen bevatten. Aangezien dit intussen tot bijzonder veel
discussie heeft geleid bij onze noorderburen leek het ons
gepast deze stelling voor te leggen aan een geselecteerd
panel van specialisten (lees: onze instagramvolgers). De
uitslag van deze poll ziet u hieronder.
Daarnaast legden we deze vraag voor aan twee confraters
die voor- of tegenstander zijn van dergelijk initiatief.

CONTRA

Mr. Michiel Hoet

Ik begrijp waar de vraag vandaan komt. Net als elke andere
confrater heb ik ook al (veel) te lange conclusies in bepaalde
dossiers zien passeren. En net als elke andere confrater heb ik
mij ongetwijfeld ook zelf al bezondigd aan het opstellen van te
lijvige conclusies. Ik denk echter dat het ‘probleem’ van te lange
conclusies niet mag worden overdreven.
Ik geloof in een zekere mate van zelfreflectie en –‘correctie’ bij
advocaten; aangezien te lange conclusies uw zaak meestal
weinig goed doen. Daarnaast erger ik mij sowieso al aan de
steeds toenemende reglementitis en heeft de balie op dit punt
geen urgente nood aan extra dwingende spelregels.
Tot slot maar niet in het minst vraag ik mij ook af hoe een
dergelijk gebod in de praktijk ooit concreet zou werken. Het
aantal pagina’s klakkeloos beperken in functie van de geldelijke
inzet van een zaak lijkt geen correct criterium en is in bepaalde
materies totaal onbruikbaar. Als het beperken van het aantal
pagina’s dan weer per concreet dossier door de rechtbank zou
gebeuren, zullen ongetwijfeld talloze nevendiscussies volgen
over vooringenomenheid of vermeende schendingen van de
rechten van verdediging. En dan schiet de regel ook zijn doel
voorbij.

Nr. 1

PRO
Mr. Els De Frene
Naar mijn bescheiden mening en me dunkt ook naar deze van
heel wat familierechters, wordt er te veel inkt verspild in
familiedossiers waar men, onder het motto van feiten,
meedogenloos met modder naar elkaar gaat smijten in een
schalkse poging het hoofdverblijf van één of meerdere kinderen
te bekomen.
Sommigen vergeten ook nog dat de ouders na de zitting of na
het lezen van dergelijke conclusie nog door dezelfde deur
moeten en dit nog voor minstens de duurtijd dat de kinderen
minderjarig zijn.
Om dan nog niet te spreken over hoe, onder het motto van
middelen, gepoogd wordt zich van de betaalplicht van
onderhoudsgeld voor de kinderen te ontdoen of geprobeerd
wordt munt te slaan.
Precies daarom werkten de familierechters samen een
methode uit, dewelke op basis van een excel poogt de
berekening van het onderhoudsgeld van de kinderen te
objectiveren.
Het is frappant hoe men de rekentool probeert te frustreren of
te omzeilen om toch nog het resultaat te kunnen manipuleren.
Een en ander is dermate uit de hand gelopen dat de
familierechtbank Gent nu nog een stap verder zal gaan en
inzake het onderhoudsgeld voor kinderen vanaf 1 september
met voorgedrukte papieren zal werken.
Inzake de echtscheidingen ben ik een grote voorstander van de
korte conclusie in de zin van: echtscheiding: vermelding
grondslag
oud
BW.,
voorlopige
maatregelen
(voor
onderhoudsgelden zie onder): vermelding aanspraken en bij
afwijking van de gebruikelijke aanspraken, een korte uitleg
waarom deze afwijking in het dossier noodzakelijk is,
onderhoudsgeld voor de kinderen: enkel de nodige stukken
zonder commentaar voegen en eventueel de berekeningswijze (
tool of geen tool), persoonlijk onderhoudsgeld: verwijzing naar
de levensstandaard of behoefte met voeging van de gevraagde
inkomstenbewijzen en uitgaven.
Een en ander zou het leven van de familieadvocaten en
familierechters veel vereenvoudigen en wellicht ook ten goede
komen van de belangrijke verstandhouding tussen de ouders.
We zouden wellicht als advocatuur beter scoren bij de
magistratuur die gebukt gaat onder een overaanbod van
dossiers, waarbij we hopelijk ook nog een steentje zouden
hebben kunnen bijdragen bij het wegwerken van de
gerechtelijke achterstand.
Laat ons met goede nieuwe moed aan een nieuw gerechtelijk
jaar beginnen en gaan voor de korte gestructureerde conclusie.
Let’s KEEP IT SHORT AND SIMPLE (K.I.S.S).
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Baliescoop
Je bent constant bezig met denksport:
moeilijke conclusies schrijven, juridische
artikels lezen... Vergeet echter niet fysiek te
sporten, want mens sana in corpore sano.
Haal je loopschoenen boven en begin alvast
aan je summerbody 2023.

Een jonge confrater vraagt je om advies.
Haal je wijsheden van de voorbije jaren
boven en probeer te helpen waar je kan.
Vergeet niet dat iedereen moest beginnen
bij het begin.

Je hebt een mooie reis achter de rug, maar
je geraakt maar niet in het ritme van jouw
conclusiekalenders. Je had de rust verdiend,
maar nu is het tijd om er terug in te vliegen.
Get your head in the game!

Tijdens de verduistering van Jupiter zal je
sociale kring groter worden en worden
vreemde confraters in een mum van tijd je
nieuwe BCF's. Je kan je alvast met hen
inschrijven voor de activiteiten van de jonge
balie.

Probeer je niet af te sluiten op je werk, maar
blijf investeren in de goede band met je
collega's. Neem de tijd om hen te helpen en
neem de tijd om eens een babbeltje te
slaan over hun weekend (ook al heb jij zelf
dat verzoekschrift moeten nalezen).

Je bureau is een grote chaos. Start het
gerechtelijk jaar met een goed voornemen
en leg die stapel dossiers eindelijk eens in
de kast. Als ze al 6 maanden op je bureau
liggen, gaan ze niet direct weglopen.

Let op, Steenbok! Jouw koppigheid kan er
voor zorgen dat je dat recent arrest van het
Hof van Cassatie niet hebt gezien. Verlies
die nakende beroepstermijn niet uit het
oog. Dat recent arrest zou wel eens van pas
kunnen komen.

Je bent deze maand erg scherp en snel.
Maak daar gebruik van. Binnenkort een
moeilijk dossier te bekijken? Plan dit dan
snel in. Orde scheppen in onduidelijke
situaties is zeker aan jou besteed.

Pas op! De komende periode is zeer cruciaal
op je werk. Door de combinatie van Venus
met Neptunus zal je binnenkort de vruchten
plukken van een dossier waar je al lang mee
bezig bent. Het gaat je dus bijzonder
voorspoedig, althans op carrièrevlak.
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Weegschaal, de komende periode zal je
enkele beproevingen moeten doorstaan die
nieuw zijn voor jou. Deins evenwel niet
terug en bijt door. Uiteindelijk zal je beloond
worden voor jouw inspanningen. Wees
echter waakzaam, een foutje is vlug
gebeurd.

Het contact van Jupiter met je eigen planeet
Uranus zorgt voor verwarring in je hoofd.
Schep eens een luchtje en wandel eens
rond het Gerechtsgebouw zodat je dat
vervelend verzoekschrift op tijd kan
neerleggen.

Twee
verduisteringen
activeren
je
professionele
chakra's
waardoor
je
prestaties in de spotlight komen te staan.
Misschien het uitgelezen moment om
tijdens jouw evaluatie ook jouw vergoeding
te evalueren? One can only hope...
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Vragen over CJB of onze werking?
Lees hieronder zeker de Q&A!
Wat is dat eigenlijk... die Jonge Balie?
De Conferentie Jonge Balie Kortrijk is een
vereniging die tot doel heeft een tref- en
aanspreekpunt te zijn voor alle Kortrijkse,
en - bij uitbreiding - West-Vlaamse
advocaten.
We organiseren tal van activiteiten en
opleidingen ter bevordering van de
confraterniteit. Onze studiecyclus start
bijvoorbeeld in het voorjaar 2023.
Daarnaast zetten we ons onder andere
ook in voor de integratie van de advocaatstagiair aan onze balie.

CJB Kortrijk... hoort dat niet CJB WestVlaanderen te zijn?

Ik begin mijn stage aan de balie. Wat
nu?

De West-Vlaamse Conferenties hebben
ervoor gekozen om niet te fusioneren
zoals de balie West-Vlaanderen, maar
werken wel nauw samen.

Onze stagiairsverantwoordelijken brengen
jaarlijks een handige checklist uit, waarmee
je zeer gemakkelijk je verplichtingen als
beginnend stagiair kan nagaan en
afvinken.

Op die manier blijven we dicht bij onze
confraters, maar kunnen we voor
belangrijke evenementen, zoals de
jaarlijkse openingsconferentie en bij de
begeleiding van de stagiairs de krachten
bundelen.

Meer weten? Neem zeker eens een kijkje
op onze website www.cjbkortrijk.be en
volg ons op facebook en instagram!

Benieuwd naar de activiteiten van onze
bevriende conferenties? Bekijk zeker eens
Henri (baliemagazine West-Vlaanderen) of
bezoek hun respectievelijke websites en
socials!

Hoe ik ben geen lid? Ik ben toch
advocaat in regio Kortrijk?

Hoezo ik mag niet meedoen? Ik heb
toch betaald?

We richten ons voornamelijk op de
Kortrijkse advocatuur, maar iedere
advocaat van balie West-Vlaanderen is
meer dan welkom op onze activiteiten.

Een overschrijving alleen volstaat niet als
inschrijving. In onze uitnodigingsmails
voorzien wij eveneens steeds een knop
om je via een online formulier in te
schrijven. Op die manier schrijf je je in
voor een activiteit.

Het lidmaatschap bij CJB Kortrijk rijkt
echter verder. Je betaalt eenmalig 40 EUR
(25 EUR voor tweede- en derdejaars
stagiairs) en geniet daardoor mooie
kortingen op onze studiecyclus en
activiteiten. Aan jullie de keuze!
Eerstejaarsstagiairs
zijn
automatisch
kosteloos lid, waardoor zij sowieso deze
korting genieten.
Meer info over hoe je kan lid worden, vind
je op p. 10.

Studiecyclus, activiteiten...? Ik heb
helemaal niks gekregen!
Ontvang je momenteel (nog) geen e-mails
met uitnodigingen tot onze studiecyclus
en activiteiten? Laat dit dan zeker weten
op info@cjbkortrijk.be!

Hetzelfde geldt voor de studiecyclus: de
betaling geldt op zich niet als inschrijving.
Het is belangrijk dat u zich steeds
inschrijft via het online formulier dan wel
het privaat luik.
Wij rekenen daarenboven uiteraard op uw
confraterniteit aangaande de betalingen
voor onze activiteiten.

Ik ben startend advocaat-stagiair,
maar ik ken niemand?

De eerste stap die wij jou aanraden als
beginnend stagiair, is om zeker contact op
te nemen met het baliesecretariaat, en
hen op de hoogte te brengen van het feit
dat je je stage zal aanvatten bij een WestVlaams kantoor.
Neem zeker ook contact op met onze
stagiairsverantwoordelijken Charlotte en
Maarten (zie p. 2 en 3). Zij staan alvast te
popelen om jou aan onze mooie balie te
verwelkomen. Stuur hen gerust een
berichtje via Facebook of Instagram, of
kom
met
hen
in
contact
via
info@cjbkortrijk.be.

Ik heb een voorval met mijn patron of
met een andere advocaat. Waar kan ik
terecht?
Er bestaan verschillende officiële kanalen
voor dit soort omstandigheden. Zo heeft
de Orde van Vlaamse Balies in 2021 het
concept van ‘de vertrouwensadvocaat’ in
het leven geroepen. Deze functie wordt
aan onze West-Vlaamse balie ingevuld
door mr. Marie Dedeurwaerdere, mr.
Charlotte Van Neste en mr. Marie-Hélène
Debaere.
Misschien ben je hier echter niet klaar
voor of wil je eerst een informele babbel.
Hiervoor kan je zeker bij ons terecht. Onze
deur staat altijd open en discretie is steeds
verzekerd!

Niet getreurd. De activiteiten van de jonge
balie zijn bij uitstek ‘the place to be’ om
confraters te leren kennen.
Daarnaast organiseren wij jaarlijks ‘De dag
en nacht van de stagiair’, zodat u naast de
rechtbank en haar werking eveneens uw
collega advocaat-stagiairs kan leren
kennen. Dit jaar zal deze dag doorgaan op
vrijdag 30 september 2022. Noteer deze
datum alvast in jullie agenda, aangezien
dit ook een stageverplichting is.

13

Terugblik
op een
fantastisch
jaar

En uiteraard...
West Boutique

GEZOCHT:
CREATIEF TALENT
Op vrijdag 16 juni 2023 gaat de eerste Revue van de
eengemaakte balie West-Vlaanderen door in de
Stadsschouwburg te Brugge.
De Conferenties Jonge Balie zijn op zoek naar creatieve
geesten die dit evenement kunnen ondersteunen. In het
bijzonder schrijvers, zangers, acteurs en dansers om het
geheel vorm te geven.
Interesse om deel uit te maken van dit artistiekhumoristische gezelschap? Of je wilt gewoonweg wat meer
info? Stuur dan snel een e-mail naar info@cjbkortrijk.be
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volg ons op

MET DANK AAN
ONZE PARTNERS

