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Ons nieuw bestuur -  p.  3

Een volle agenda -  p.  5

Onze advocaten aan het
woord -  p.  6-7

Nu de meeste vaccins werden gezet en de
cijfers normaliseren, stellen wij u terug
een goedgevuld programma voor.
Blokkeer alvast uw agenda!

Nr. 1

Burg. Nolfstraat 10A (case 255), 8500 Kortrijk  |  info@cjbkortrijk.be  |  vu Simon Vereecke

Hoe ziet ons nieuw bestuur eruit? En wie
bekleedt er welke functies binnen dit
bestuur? Op pagina 3 geven we u een kort
overzicht.

Leer ook beter ons nieuw bestuurslid
kennen, mr. Charlotte Declerq. Aan de
hand van een kort interview verwerven wij
inzichten in haar ultieme drijfveren en
interesses.

Een gekend gezicht in de
kijker -  p.  8

In dit nummer...

Voor(zitters)woord -  p.  2
Naar traditie vatten we onze gazet aan
met een kort woordje van onze voorzitter. 

In deze gloednieuwe rubriek laten we
advocaten van onze balie aan het woord.
Ze hebben het over recente zaken die ze
behandelden die ook voor uw praktijk
relevant kunnen zijn.

We plaatsen Sophie Vanhoegaerden in de
kijker, hét vriendelijke gezicht dat ons
steeds verwelkomt aan het onthaal in
gerechtsgebouw 2.

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.

Baliescoop en Q&A -  
p.  9-10

Voor(zitters)woord -  p.  2
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Voor(zitters)woord

Simon Vereecke

Een nieuw gerechtelijk jaar vat aan en de
Conferentie Jonge Balie Kortrijk is terug
van nooit weggeweest! Veel dingen
veranderen, en eindelijk in de positieve
zin. Evenementen kunnen terug doorgaan
en advocaten hoeven elkaar niet langer
(fysiek) buiten de rechtbank te schuwen. 

Hierin spelen de Conferenties opnieuw
een belangrijke rol. Wij kunnen met de
start van dit nieuwe werkjaar onmiddellijk
het onderste uit de kan halen en
confraters terug samenbrengen. Dit besef
is binnen onze groep van jonge
geëngageerde bestuursleden (zie
hieronder) meer dan ooit aanwezig.
Gedurende menig vakantievergaderingen
werden ideeën uitgewisseld, activiteiten
uitgewerkt en uitnodigingen geschreven.

We maakten de bewuste keuze om dit
jaar te laten aanvangen met een gezellige
receptie onder het motto: 'geef de
mensen wat ze willen' of liever, 'waar ze al
veel te lang op moeten wachten'. 

De activiteiten die volgen, bouwen hierop
verder. Veel gekende klassiekers keren
terug, maar u zult zien dat sommige zaken
toch wel vernieuwend zijn. Zo willen wij in
oktober samen met u ons eigen bier
samenstellen, dat wij zullen serveren op
onze toekomstige activiteiten. U leest het
allemaal verder in onze gazet.

Recepties, activiteiten en feesten zijn leuk,
maar ook de stagiairs mogen uiteraard
niet worden vergeten. Zeker voor hen was
het afgelopen coronajaar met online-
lessen, een vernieuwde beroepsopleiding,  
thuiswerken vanaf dag één, enz.
allesbehalve gemakkelijk. Het vormt onze
absolute ambitie om hen zoveel mogelijk
te betrekken in onze activiteiten en snel
vertrouwd te maken met de leukste kant
van onze balie.

Niet alleen vieren we het (hopelijk
definitieve) afscheid van de maatregelen,
we beginnen ook het vierde levensjaar van
onze eengemaakte balie. 

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 BE 43 6301 3850 0501 met referentie 'lid 21-

22 + naam'.

US
JOIN

Ook de Conferenties werken steeds
nauwer samen, met o.a. deze week nog
een gezamenlijke bijeenkomst in
Roeselare voor onze oudere stagiairs.

Het belooft een boeiend jaar te worden,
waarin veel tot misschien wel alles terug
mogelijk zal zijn. 

Wij kunnen niet meer wachten, en hopen
u allen spoedig terug te zien.
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Lise Breine
Ondervoorzitter

Delphine Taveirne
Penningmeester

Jean-Marc Simoens
Secretaris

Niki Allary
Stagiairsverantwoordelijke

Tine Heemeryck
Stagiairsverantwoordelijke

Charlotte Vermeulen
Bestuurslid

Michiel Descheemaeker
Bestuurslid

Anne Tricot
Bestuurslid

niet veel mogelijkheden zijn om je
medestagiaires te leren kennen.

Waar kunnen we je vinden wanneer je
niet aan het werk bent?

In het zwembad! Van kinds af aan zit ik in
de reddingsclub van Izegem, waarmee we
wekelijks zwemmen. De weekends breng
ik graag door aan zee.

Naar welke activiteit kijk je meest uit
nu de coronamaatregelen hopelijk
zullen verdwijnen?

Dan ga ik voor de openingsconferentie.

Over de vorige edities is iedereen zeer
enthousiast. Vorig jaar heb ik de “light-
versie” van de openingsconferentie
kunnen meemaken en dit smaakte zeker
naar meer. Ik kijk ernaar uit om de
volgende editie – hopelijk in haar
gebruikelijke vorm – mee te maken en
mee te organiseren.  

Favoriete guilty pleasure? 

Een uitgebreide brunch met verse koffie
en boterkoeken. Ik bak heel graag en de
geur van verse boterkoeken in de ochtend
blijft voor mij toch één van de beste
dingen die er is. 

Met welk drankje kunnen we je meest
plezieren? 

Een goeie gin-tonic, een klassieker die
altijd smaakt! 

... en 1 nieuw bestuurslid!

Maar liefst 8 vertrouwde gezichten

De 4 kandidaturen getuigen dat een
plaatsje bij ons bestuur wederom gegeerd
was. Dit jaar kon slechts één confrater ons
team vervoegen. We verwelkomen graag
Charlotte Declercq. Graag stelt zij haar
voor door middel van een kort interview.

Wat was je ultieme drijfveer om het
bestuur te vervoegen? 

In mijn studentenjaren heb ik in het kader
van vrijwilligerswerk te Peru en als redder
aan zee verschillende activiteiten
georganiseerd. Nu mijn eerste jaar als
stagiaire erop zit, wil ik mij als advocate
graag verder engageren en de conferentie
biedt hiervoor de uitgelezen kans. Het lijkt
mij een uitdaging en een groot plezier om
samen met een enthousiaste groep
activiteiten te organiseren die de
advocaten ook buiten de werksfeer
samenbrengt. Daarnaast heb ik het
afgelopen jaar ondervonden dat het
eerste jaar aan de balie overweldigend kan
zijn, zeker in deze coronatijd waarin er 

Charlotte Declercq
Bestuurslid



COMINGCOMING
SOON!SOON!

door,
voor,
mét
advocaten
VOLG ONZE OKTOBERACTIVITEIT...
EN HELP ONS EIGEN BIER SAMENSTELLEN!

Ons vakmanschap drink je met verstand
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Kalender

23 september 2021 - openingsactiviteit

De maatregelen zijn eindelijk versoepeld,
waardoor we terug op een veilige manier
fysiek kunnen samenkomen. We starten het
gerechtelijk jaar dan ook onmiddellijk met
een gezellige receptie met volksspelen in de
Kortrijkse parel; de 'Oranjerie', in de tuin
van het voormalig Broelmuseum.

28 oktober 2021 - beer crafting

In oktober krijgen de aanwezige confraters
een unieke ervaring: zij krijgen als pioniers
de kans om ons eigen bier samen te stellen.
We worden hierin begeleid door een
specialist ter zake in de brouwerij 'De
Meester' te Stasegem. Bij deze belangrijke
taak hoort natuurlijk ook een heerlijke
maaltijd ter plaatse.

18 november 2021 - initiatie chocolatier

We leren niet alleen bier brouwen, maar
volgen in november ook een workshop
chocolade. Na een korte uitleg van de
specialisten van Beugnies Les Chocolats
kunnen we zelf aan de slag, waarbij we onze
eigen figuren kunnen samenstellen.

25 november 2021 - kartING

Ondertussen kunnen wij onze jaarlijkse race
op het circuit Worldkarts te Kortrijk een
echte traditie noemen. De winnaar mag
zichzelf dan ook minstens 1 jaar de snelste
confrater van het jaar noemen. Al is
deelnemen natuurlijk ook belangrijk...

9 december 2021 - karaoke

Uitstel is geen afstel! Deze uiterst amusante
activiteit, die vorig jaar helaas niet kon
plaatsvinden, kon uiteraard niet ontbreken.
We zakken af naar de 'Pitch' in Heule, waar
we allen onze mooiste zangstemmen zullen
demonstreren. Geen schrik: alvorens het
gezang, splitsen we ons reeds op in kleinere
groepjes. 

december 2021 - warmste week

Net zoals de voorgaande jaren zet CJB
Kortrijk zich weer ten volle in voor een goed
doel. Meer info volgt!

Locatie: Burg. Tayaertstraat,
Kortrijk

 
17 EUR leden 

20 EUR niet-leden
 

Inschrijven: klik hier / zie
uitnodigingsmail 

Locatie: Steenbrugstraat 187,
Stasegem

 
17 EUR leden 

20 EUR niet-leden
 

 Inschrijven: klik hier /
uitnodigingsmail volgt 

Locatie: Aardweg 8, Marke
 

12 EUR leden 
15 EUR niet-leden

 
Inschrijven: klik hier /

uitnodigingsmail volgt 

Locatie: 
Moorseelsestraat 113a,

Heule
 

8 EUR leden 
13 EUR niet-leden

 
Inschrijven: klik hier /

uitnodigingsmail volgt  

Locatie: Spinnerijkaai 67b,
Kortrijk

 
20 EUR leden 

 27 EUR niet-leden
 

Inschrijven: klik hier /
uitnodigingsmail volgt 

Problemen bij het inschrijven? 
Mail gerust naar info@cjbkortrijk.be

https://cjbkortrijk.us6.list-manage.com/track/click?u=508a82eaad31d8ffd73b6a89d&id=7ca3a5797b&e=3e23323f3e
https://forms.gle/7LrtrB6VnGQA9Dra7
https://forms.gle/2Kpq9j3dxXQ3oRm19
https://forms.gle/c4Ukqk42e5LfYnNGA
https://forms.gle/KVoPz8HqVmNWePCY6
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Wat wel nieuw was, en waarop de kritiek
vanuit academische hoek hoofdzakelijk
gericht werd, was dat het belangrijkste
democratische orgaan binnen de trias
politica – de wetgever – in het hele debat
compleet ter zijde werd geschoven. Het is
vooral dit gegeven dat de vraag deed
rijzen naar de democratische legitimiteit
van de maatregelen. 

In verschillende dossiers wierp men
daarom de exceptie van onwettigheid op
voor de strafrechter (doorgaans de
Politierechtbank) ter verdediging van een
cliënt die een inbreuk op de maatregelen
had begaan. Enkele politierechters gingen
hierin mee – zoals de politierechter te
Charleroi, wiens uitgebreid gemotiveerd
vonnis onmiddellijk viraal ging onder
advocaten – maar over het algemeen
zagen de meeste politierechters geen
graten in de oplegging van
coronamaatregelen via MB. 

Helaas waren deze vonnissen eerder kort
in hun motivering. Het was dus wachten
op de eerste onderbouwde rechtspraak
van een hogere rechtbank waarin de
exceptie van onwettigheid ten volle zou
worden onderzocht. 

En dat is wat de correctionele rechtbank
te Kortrijk, zetelend in hoger beroep en
bestaande uit drie rechters, naar mijn
weten voor het eerst gedaan heeft: de
rechtbank brengt eerst de principes
omtrent de bevoegdheid van de wetgever
en de delegatie van bevoegdheden in
herinnering; vervolgens geeft zij een zeer
uitgebreide analyse van de ontstaans-
geschiedenis en ratio legis van de wetten
op basis waarvan de coronamaatregelen
gerechtvaardigd worden in de aanhef van
de Ministeriële Besluiten, waarbij de Wet
Civiele Veiligheid van 2007 eigenlijk de
enige relevante is. De pertinente vraag
voor de rechtbank was dus om na te gaan
of de wetgever in de Wet Civiele Veiligheid
van 2007 al dan niet een uitdrukkelijke
bevoegdheid heeft willen geven aan de
Minister om in geval van een pandemie
bepaalde verregaande vrijheids-
beperkende maatregelen te nemen én
om de niet-naleving daarvan strafbaar te
stellen. 

"Geen wet, geen misdrijf" - Coronastraffen onwettig
verklaard bij gebrek aan wettelijke basis

In een vonnis van 21 mei 2021 van de REA
West-Vlaanderen, afd. Kortrijk zetelend in
beroep (K.11) werden de
coronamaatregelen onwettig verklaard.
Maar wat betekent dit nu concreet? 

Wij vroegen de kritische mening van Mr.
Stéphane Heusequin, advocaat-
medewerker bij Advantius te Kortrijk en 1
van de 6 advocaten die op de zitting van
21 mei 2021 vrijspraak bekwam.  

Waarom is dit vonnis precies zo
baanbrekend?

Vanuit juridisch oogpunt, durf ik het niet
meteen een ‘baanbrekend’ vonnis te
noemen. Het gebeurt wel vaker dat
rechtbanken een KB of MB ‘buiten
beschouwing laten’ wegens
tegenstrijdigheid met de hogere
rechtsnormen. 

Wél is het vonnis vanuit maatschappelijk
oogpunt baanbrekend te noemen. De
maatregelen ter bestrijding van de corona
pandemie begonnen gaandeweg meer de
gemoederen te beroeren dan het virus
zelf. De kritiek kwam hierbij bovendien
niet enkel vanuit de hoek van hysterische
anti-vaxxers; ook binnen academische en
juridische kringen werden de
wenkbrauwen gaandeweg meer en meer
gefronst. In dit kamp, was de kritiek niet
zozeer gericht op de noodzakelijkheid,
doeltreffendheid of gerechtvaardigdheid
van de maatregelen an sich. Wél was er
kritiek op de manier waarop deze
maatregelen werden uitgevaardigd, meer
bepaald via de techniek van ‘simpele’
Ministeriële Besluiten. 

Dat grondrechten beperkt worden ter
bescherming van andere grondrechten is
natuurlijk niets nieuws. Zo weten we
allemaal dat de vrijheid van meningsuiting
niet absoluut is, wat noodzakelijk is ter
bescherming van de vrijheid van anderen.
De coronamaatregelen kunnen op
dezelfde manier gelegitimeerd worden:
de bewegingsvrijheid van velen wordt
beperkt, ter bescherming van het recht
op gezondheid en leven van een
kwetsbare groep mensen. 

Interview met mr. Stéphane Heusequin

De correctionele rechtbank te Kortrijk gaat
in haar vonnissen zeer ver: op basis van
grondige overwegingen, komen de drie
rechters ondubbelzinnig tot het besluit dat
geen enkele maatregel waarvan sprake in
de coronabesluiten binnen het
toepassingsgebied van de Wet Civiele
Veiligheid kan vallen. 

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor
cliënten die in het verleden onterecht
hun coronaboete hebben betaald?
Kunnen zij deze gelden terugvorderen
van de Belgische Staat?

In theorie zou men dit inderdaad kunnen
vragen. Voor een boete van 250,00 EUR
lijkt het mij weinig waarschijnlijk dat veel
mensen de Belgische Staat zouden
dagvaarden, maar mensen die een veel
zwaardere boete hebben gekregen, zullen
dit mogelijks wel overwegen.

Hierbij kan ook de bedenking worden
gemaakt dat corona-overtreders  niet
enkel werden veroordeeld tot de betaling
van geldboetes, maar ook tot
gevangenisstraffen die inmiddels definitief
zijn. 

Voor elke afzonderlijke situatie, zal een
creatieve aanpak nodig zijn. Het zijn nog
steeds slechte tijden voor de
rechtszekerheid, maar wel boeiende tijden
voor de advocaat. 
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In tweede instantie worden inbreuken op
het Wetboek Economisch Recht
opgeworpen en weerhouden. De
rechtbank oordeelt dat er sprake is van
een misleidende handelspraktijk (art. VI.99
§2 WER) gezien dit belangrijk en essentieel
herroepingsbeding louter wordt vermeld
in de algemene voorwaarden en niet op
de voorzijde van het contract in de buurt
van de handtekening op een opvallende
plaats. De keukenbouwer zou hebben
gefaald in haar informatieplicht en niet
kunnen aantonen dat zij de consument
ook maar op enig ogenblik zou hebben
gewezen op de kwestieuze clausule.

Waarom verdient dit vonnis
bijzondere aandacht?

Tot op heden werd door veel rechtbanken
in dergelijke situatie beslist om het
schadebeding/verbrekingsbeding te
herleiden op basis van het matigingsrecht
van de bodemrechter (artikel 1231 oud
BW). Een schadebeding van 30% werd
doorgaans herleid naar 10%, hetgeen
beter aansluit bij de mogelijk geleden
schade van de keukenbouwer.

Nietigheid verbrekingsvergoeding verder scherp
gesteld door de Kortrijkse rechtbank

In een vonnis van 29 juni 2021 van de REA
West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk  (K.6)
wordt geen spaander heel gelaten van de
door een keukenbouwer ingestelde
verbrekingsvergoeding na het annuleren
van de aankoop van een keuken. Net
zoals bij de toepassing van de oude WHPC
en de WMPC is de rechter in de
toepassing van het Wetboek Economisch
Recht bijzonder consumentvriendelijk in
de beoordeling van de geldigheid van
algemene voorwaarden.

Vertel eens, waarover gaat dit?

De problematiek is alom gekend en
wijdverspreid, maar toch lopen
nietsvermoedende consumenten nog
steeds geregeld in de val. Tijdens een
verkooppraatje in de showroom wordt
men warm gemaakt voor een exclusieve
prachtige keuken aan een speciale
actieprijs die uiteraard enkel net dat
weekend geldig is. Om de ‘actieprijs’ te
kunnen ‘vastzetten’ dienen enkele al dan
niet vrijblijvende documenten te worden
getekend. Pas bij het buitenkomen en het
nalezen van het contract beseft men
juridisch verbonden te zijn tot de aankoop
van de bewuste keuken. Wanneer men
vervolgens contact opneemt met de
keukenbouwer blijkt een annulering enkel
mogelijk te zijn mits betaling van een
schadevergoeding ten belope van 30%
van de overeengekomen verkoopprijs.

In eerste instantie wordt gewezen op het
wilsgebrek dwaling waardoor de
toestemming tot contracteren gebrekkig
zou zijn geworden.

In dit geval hadden de consumenten
gedwaald over het feit dat zij zich effectief
verbonden hadden tot een koop-verkoop,
met een daaraan gekoppelde
boeteclausule als zij zouden terugkomen
op hun engagement. De dwaling dient ook
verschoonbaar te zijn om rechtsgevolgen
te kunnen ressorteren. In dit geval heeft
de Kortrijkse rechter geoordeeld dat dit
schadebeding als een essentieel element
van de overeenkomst dient te worden
beschouwd, en dat de dwaling
verschoonbaar is. 

Interview met mr. Bram Van den Bunder

Dat de vordering van de keukenbouwer
wordt afgewezen, louter en alleen op
basis van het feit dat ‘algemene
voorwaarden doorgaans niet worden
gelezen’, is toch wel opmerkelijk. De
algemene voorwaarden op zich worden
op die manier beschouwd als een
misleidende handelspraktijk.

Zullen keukenbouwers hun
'praktijken' aanpassen aan deze
nieuwe realiteit?

Consumenten moeten natuurlijk op de
hoogte zijn van het feit dat niet alle
contractuele bepalingen steeds effectief
afdwingbaar zijn. Daarnaast zullen velen
die dergelijke overeenkomsten
ondertekenen of effectief in de val worden
gelokt met een glad verkooppraatje niet
de moed hebben om schadeclaims
juridisch aan te vechten. De stap naar een
advocaat is nog steeds te groot. De kosten
zijn ook niet min, terwijl het wellicht lange
tijd zal duren alvorens eerst een
rechtbank en vervolgens een hof van
beroep uitspraak zal doen. Ook in dit geval
werd er door de keukenbouwer beroep
aangetekend, en is het voorlopig
afwachten op een beroepsbeslissing.

Het verdient in ieder geval de aandacht de
problematiek aan te kaarten, gezien de
praktijk bij veel professionals zal blijven
bestaan zolang niet ieder protest wordt
aangevochten.  

Eens de juridische strijd voor eens en voor
altijd beslecht is zullen keukenbouwers (en
andere professionals) vermoedelijk hun
bestelbons en contracten aanpassen,
waarbij de verbrekingsbedingen
uitdrukkelijk vermeld staan. Hopelijk gaat
bij vele nietsvermoedende consumenten
dan toch tijdig een belletje rinkelen… 

_

CJB Kortrijk betuigt haar dank aan mr. 
 Heusequin en mr. Van den Bunder.

Confraters die geïnteresseerd zijn in een kopie
van deze vonnissen kunnen dit opvragen via
info@cjbkortrijk.be. Heeft u zelf een
interessant vonnis of arrest? Neem gerust
contact met ons op!
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Dag Sophie, voor de confraters die jou
nog niet zouden kennen: wie ben jij
en wat is jouw taak binnen justitie?

Ik ben Sophie Vanhoegaerden of jullie
beter bekend als de onthaalbediende in
het nieuwe gerechtsgebouw. Sedert 2015
ben ik het eerste aanspreekpunt in het
gerechtsgebouw en sta ik bijgevolg in voor
het dagelijks ontvangst van de mensen. 

Mijn takenpakket bestaat voornamelijk uit
advocaten alsook onze burger wegwijs te
maken in het gerechtsgebouw, hen steeds
met een glimlach door te verwijzen naar
de juiste griffie of zittingszaal, hen te
begeleiden indien zij minder mobiel zijn,
een klankbord voor hen te zijn, enz. 

Klopt het dat je vroeger werkzaam
was op de griffie?

Inderdaad, voordat ik actief was aan het
onthaal van het gerechtsgebouw, heb ik
reeds op verschillende griffies ervaring
opgedaan. Zo was ik onder meer actief bij
het Correctioneel Parket te Ieper, de
Politierechtbank te Kortrijk, het
Vredegerecht te Izegem en het
Vredegerecht te Kortrijk.

Mijn twintig jaar lange ervaring aan justitie
is dan ook een enorme meerwaarde in
mijn gevarieerde job aan het onthaal.
Door mijn reeds opgebouwde ervaring en
kennis kan ik immers mensen makkelijker
begeleiden en informeren omtrent
bijvoorbeeld hun dagvaarding,
verzoekschrift, noem maar op. 

Uiteraard bestaat het leven uit meer
dan onze rechtbank. Waarmee hou jij
je zoal bezig in jouw vrije tijd? 

Ik kan jullie vertellen dat ik ruim dertig jaar
actief bezig ben met mode, in het
bijzonder naai- en patroontekenen.
Vandaag de dag kunnen mensen nog
steeds bij mij terecht voor de nodige
retouches. Deze grote passie heeft ook
aan het onthaal reeds zijn diensten
bewezen. Ik heb namelijk altijd naald en
draad liggen aan het onthaal, waardoor ik
bij sommige advocaten al eens 'in the
moment' snel een knoopje terug aan hun
toga diende te naaien alvorens men moest
pleiten. 

Uiteraard laten we in onze gazet niet
enkel advocaten aan het woord. We
interviewden ook Sophie Vanhoegaerden,
hét vriendelijke gezicht van
gerechtsgebouw 2.

Welke verhalen schuilen er achter dit
gezicht dat ons iedere keer verwelkomt? 

Goed om te weten Sophie, we weten
je te vinden. Ik bemerk alvast dat je
een bezige bij bent, maar af en toe
moeten we ook ontspannen. Welke
zaken zorgen voor jou voor de
ultieme ontspanning?

Als ontspanning kan ik zoals zo velen
onder ons enorm genieten van een goed
glas en de betere keuken. Verder kan ik
ook wandelen en reizen in de categorie
van mijn hobby’s plaatsen. Ik ben
persoonlijk niet te vinden voor reizen in
een ressort of toeristische trekpleisters.
Neen, geef mij maar de zelf uitgestippelde
reizen, waarbij ik dagelijks verborgen
parels mag ontdekken.

Om af te sluiten Sophie, wat is jouw
levensvisie?

"Horen, zien en zwijgen", is absoluut mijn
motto als onthaalbediende.

Mijn levensvisie is dan weer: “Alles komt
goed”.

_

Sophie, CJB Kortrijk wil je graag uit naam van
de volledige balie bedanken voor dit interview
en voor de vele hulp die je ons reeds
jarenlang hebt geboden in de rechtbank. 

Merci!
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Baliescoop

Weg met chaos! Jupiter zorgt ervoor dat
alles in je hoofd klaar en duidelijk wordt.
Mogelijk word je hierdoor overvallen door
opruimwoede. En waarom zou je dit
gerechtelijk jaar niet van start gaan met een
perfect symmetrische dossierkast en
uitgelijnd archief?

Het gaat je voor de wind! Alvast op het vlak
van dossiers; je positieve optreden en je
vermogen tot logisch denken zijn
opmerkelijk. Wees wel op je hoede en
vergeet niet om op tijd innerlijke rust te
zoeken zodat je terug op krachten kan
komen. Vermijd zeker watersport en
vliegende voorwerpen!

Kom op voor je mening, maar verlies je
confraters niet uit het oog. Ze maken je
soms het leven moeilijk maar besef dat je ze
liever rijk bent dan kwijt. De soep wordt
nooit zo heet gegeten als ze wordt
opgediend.

Hou je aan je afspraken en wees duidelijk;
vooral ten opzichte van de rechtbank.
Controleer tijdig je conclusietermijnen en of
je stukkenbundel effectief neerligt. Zo
vermijd je een stevige uitbrander van de
Voorzitter van de rechtbank.

Je loopt over van juridische argumenten en
de zin om ze in een conclusie neer te
pennen teneinde de Voorzitter warm te
maken om het dossier in korte debatten te
behandelen. Wees echter geduldig, probeer
toch maar een fixatiedatum te krijgen ten
vroegste in 2023. 

Wees aandachtig voor je straf karakter. Het
is een sterke troef maar voor je het weet zit  
je patron je op de hielen. Bezint eer ge
begint en blijf vooral jezelf; de confraters
rondom jou appreciëren dit het meest.

Het balieleven is niet enkel hard werken,
maar ook veel plezier. Pas wel op met sterke
dranken en hevige post-corona-feestjes.
Laat zeker niet de grens tussen het
professionele en de privésfeer teveel
vervagen. 

Gebruik de kracht die je in je hebt en durf
vakantie te vragen aan je patron. Voor een
ereloonsverhoging is het mogelijks nog iets
te vroeg, maar jouw tijd komt zeker nog.
Geniet van je welverdiende vakantie.

Je krijgt een geschenk van een cliënt.
Proficiat! Je krijgt hierdoor het gevoel dat je
bergen kunt verzetten en bent zeer
gemotiveerd. Geniet er met volle teugen van
want een nakend arrest van het hof van
beroep zal je spoedig demotiveren.

De juridische kant van je werk heb je stevig
onder de knie. Vergeet echter ook niet je
administratieve verplichtingen. Besteed
voldoende aandacht aan je boekhouding,
meer bepaald de betaling van jouw lidgeld
bij CJB Kortrijk.

Je krijgt een nieuwe collega! Dit opent voor
jou nieuwe opportuniteiten maar loop
echter niet naast je schoenen. Onderschat
ook niet de capaciteiten van je jongere
confraters.

Laat je zien als persoon! Tracht je niet te
veel af te sluiten, want dat is nergens voor
nodig. Neem initiatief en help waar je kan. Je
zal zien dat men hiervoor dankbaar zal zijn
en dat dit zeker zal worden beloond.
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Vragen over ons of onze werking? Bekijk zeker eerst
onze onderstaande Q&A!

Algemene vragen

Wat is dat eigenlijk... diene 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 - de West-Vlaamse
advocaten. 

We organiseren tal van activiteiten en
opleidingen ter bevordering van de
confraterniteit. Daarnaast zetten we ons
onder andere ook in voor de integratie
van de advocaat-stagiair aan onze balie.

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

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

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

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 blz. 2 van deze gazet.  

Studiecyclus, activiteiten...? Ik heb
helemaal niks gekregen!

Ontvang je momenteel (nog) geen e-mails
met uitnodigingen tot onze studie-
avonden en activiteiten? Laat dit dan zeker
weten op info@cjbkortrijk.be! 

We organiseren maandelijks activiteiten
en in het voorjaar start onze studiecyclus
2022.

CJB Kortrijk... hoort dat niet CJB West-
Vlaanderen te zijn?

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

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

Benieuwd naar de activiteiten van onze
bevriende conferenties? Bekijk zeker eens
Henri of bezoek hun respectieve websites
en socials!

Hoezo ik mag niet meedoen? Ik heb
toch betaald?

In onze uitnodigingsmails voorzien wij
steeds een knop om via een online
formulier je in te schrijven en je gegevens
door te geven. Op die manier schrijf je je
in voor een activiteit. Daarnaast moet voor
de meeste activiteiten ook een beperkt
bedrag worden betaald via overschrijving.
Een overschrijving alleen volstaat echter
niet als inschrijving.

Hetzelfde geldt voor de studiecyclus: de
betaling geldt op zich niet als inschrijving.

Vragen als advocaat-stagiair

Ik begin mijn stage aan de balie. Wat
nu?

Onze stagiairsverantwoordelijken brengen
jaarlijks een handige checklist uit, waarmee
je zeer gemakkelijk je verplichtingen als
beginnend stagiair kan nagaan en
afvinken. Je vindt de nieuwste versie van
deze checklist op www.cjbkortrijk.be onder
het tabblad 'advocaat worden?'.

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 West-
Vlaams kantoor.

Neem zeker ook contact op met onze
stagiairsverantwoordelijken Niki en Tine
(zie blz. 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.

Wanneer beginnen mijn balielessen?
Wanneer vallen  de examens? Enz.

Dit zijn allemaal pertinente vragen, waarbij
jullie zeker terechtkunnen bij onze
verantwoordelijken Niki en Tine en/of bij
het baliesecretariaat.

Ik heb een probleem met mijn patron
of met een andere advocaat. Waar
kan ik terecht?

Er bestaan verschillende officiële kanalen
voor dit soort problemen. 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!

Andere vragen? Contacteer
ons op info@cjbkortrijk.be of
via onze socials!

???
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Terugblikken op een coronajaar
Een jaar vol digitale vergaderingen, webinars, online activiteiten, enz. aan de hand van
enkele sfeerbeelden...

 

Wil je graag op de
hoogte blijven?

Volg ons dan zeker
op:

https://www.instagram.com/cjbkortrijk/
https://nl-nl.facebook.com/ConferentieJongeBalieKortrijk


MET DANK AAN
ONZE PARTNERS

volg ons op

https://www.baliewestvlaanderen.be/
https://www.ing.be/nl/business/my-business/starters/privalis-legal-professions
http://www.dikaioma.be/nl
https://www.acerta.be/nl
http://www.broodjes-bocadillos.be/
http://www.cjbkortrijk.be/
https://www.instagram.com/cjbkortrijk/
https://nl-nl.facebook.com/ConferentieJongeBalieKortrijk

