
NAJAAR 2019  CJB BRUGGE VZW 

WWW.CJBBRUGGE.BE 
1 

 

Nieuwjaarsdrink  
 

Permanente 
vorming 

 

UPV 
 

 

DONDERDAG  

23 JANUARI 

 

DINSDAG 

21 JANUARI  

 

 

VRIJDAG 

24 JANUARI 

 
 

 
 

De eerste helft van het gerechtelijk jaar 2019-2020 zit er alweer op. 

De Conferentie organiseerde de eendaagse reis, een tennistoernooi, het ardennenweekend, maandelijkse 

permanente vormingen, stak haar schouders mee onder de openingsconferentie en trachtte onze nieuwe stagiairs 

in te wijden in de niet ondoorgrondelijke maar soms toch labyrintische wegen van onze Rechtbank. 

Verslagjes van dat alles en een agenda voor onze voorjaarsactiviteiten, vindt u in deze CJ-Weetjes! 
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Afgelopen activiteiten 
Eendaagse reis 

 

Op de laatste vrijdag van augustus werden we om 8u verwacht aan de Kinepolis te 

Brugge van waaruit we richting de Westhoek zouden trekken. Het moment waarop je 

oude vertrouwde gezichten van vorige edities terugziet en beseft dat het alweer een 

leuke dag zal worden. Naar aloude gewoonte werden we verblijd met een koffiekoek uit 

het vuistje. Gezien de beperkte omvang van de groep, werd ervoor geopteerd zelf te 

voorzien in vervoer richting onze bestemming. Ouderen en jongeren vermengden zich 

en doken samen de auto in. De lange rit naar de Westhoek leende er zich toe de banden 

tussen de verschillende generaties te smeden.  

 

Aan de voet van de Kemmelberg eindigde onze autorit en stond een gids ons op te 

wachten die ons zou begeleiden in de ondergrondse gangen van de ‘Commandobunker 

Kemmel’, een coördinatiebunker voor de West-Europese luchtverdediging, gebouwd 

naar aanleiding van de Koude Oorlog. De gids wist ons te vertellen dat de 

commandobunker op vandaag nog steeds dienst doet als opleidingscentrum voor de 

Belgische militaire top. Na 2 (of meer) trappen te hebben genomen liet Louis zijn 

coördinatie zich al in de steek en was hij het noorden reeds kwijt (lees: begreep hij niet 

op welk verdiep wij ons bevonden). Er zal wel een reden zijn waarom Louis jurist is 

geworden.  

 

 

 

 

 

 

Na anderhalf uur vertoeven in de commandobunker, wat 

overigens zéér leerrijk was (dankuwel CJB Brugge), zetten 

we koers richting een dichtbij gelegen restaurant met 

uitzicht over het prachtige heuvelland. Het was de 

bedoeling een korte wandeling te maken richting de top 

van de Kemmelberg, maar tijdsnood stond ons dat in de 

weg. Aangekomen in het restaurant besloten we ons neer 

te vleien in de lounge op het terras onder het zonnetje, met een aperitief in de hand. Alle 

ingrediënten voor een heerlijke lunchmaaltijd waren aanwezig. Daaronder uiteraard ook 

te verstaan de verhalen die 

werden opgerakeld van 

vorige (lees: minstens een 

decennium geleden) edities 

van de eendaagse reis.  
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Na een uitgebreide broodmaaltijd zetten we onze weg verder richting ’t Kapelhof, het 

landbouwbedrijf van het gezin Delaplace, met als core business het kweken van 

oesterzwammen, jawel! Na een introductiefilm getiteld “Van schimmel tot 

oesterzwam”, werden we doorheen het bedrijf rondgeleid. In de verschillende 

kweekkamers konden we de verschillenden groeifases van de oesterzwam 

aanschouwen. Hetgeen echter het meeste indruk en consternatie opwekte, was de 

wijze waarop oesterzwammen worden geoogst. Wij troffen de moeder des huizes in 

een klein kamertje aan met een ademmasker (vergelijkbaar met een masker van een 

brandweerman) terwijl zij de oesterzwammen scheidde en sorteerde voor verkoop. 

Bij deze simpele handeling komt niettemin een bijzonder grote hoeveelheid sporen 

van de oesterzwammen vrij, wat heel ongezond is voor de luchtwegen. We konden 

het ons niet voorstellen dit uren en dagen aan een stuk te moeten doen. 

 

Na nog een klein toertje doorheen de aardappel- en aardbeikweekvelden, waar het 

kind in Jean-Luc naar boven kwam en er patatjes in het rond vlogen, konden we 

afzakken naar iets wat onwaarschijnlijk nog net dat klein beetje leuker was. In de late 

namiddag werden wij immers richting een wijnboer geloodst. Vooral de cijfermatige 

informatie triggerde bij enkelen onder ons het kapitalistische gedachtegoed en werd 

er snel wat rekenkundig werk verricht om te achterhalen ‘hoeveel zo een paar flesjes 

wijn op een jaar zouden opbrengen’. Ik heb een flauw vermoeden dat zij serieus aan 

het nadenken zijn om hun ‘poef’ bij Carine te herinvesteren in iets wat meer opbrengt. 

We werden door de warmte en de lange uitleg van de wijnboer wat uitgedaagd om 

aandachtig te blijven. Dat krijg je natuurlijk wanneer je aan het begin van een 

rondleiding meedeelt dat er nog wijn zal worden geproefd (in dit geval gedronken). 

Het hele gamma (van wit tot rood) is de revue gepasseerd. Geen fles is half 

aangeroerd achtergelaten.   

 

Na voldoende opgegoten te zijn, belandden we op een terras op de markt van 

Dranouter, waar we de consumptie van al wat lekkers is hebben voortgezet. Met de 

zon op ons gezicht konden we dit gerust tot in de late uurtjes volhouden. Even later 

was het afzakken naar een 

gezellig plaatselijk restaurant 

om deze goedgevulde dag 

ook op culinair vlak gepast af 

te sluiten.  

 
Kortom: een degelijk 

traditioneel recept en dito 

gezelschap. Dat smaakt 

alweer naar meer, tot volgend 

jaar!   

 

Evy LOUBRIS 
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Openingsconferentie 

 

Voor mij was het de eerste keer. Vorig jaar was ik namelijk net in het buitenland 

en zodoende miste ik de eerste editie van onze verenigde West-Vlaamse 

openingsconferentie. 

 

Het was daardoor ook de eerste keer dat ik als bestuurslid meehielp bij en 

deelnam aan het event. Onbevlekt, vol verwachting en… geladen als een ezel 

betrad ik halverwege de namiddag het Fabriekspand in Roeselare. Als 

bestuurslid schijn je voor zo een openingsconferentie namelijk niet minder dan 

drie outfits nodig te hebben (tenminste als je een toga ook als een outfit kan 

aanzien) die ik allemaal voorzichtig opgevouwen in verschillende tassen naar 

binnen moest zeulen. 

 

Onze voorzitster voorzag mij een functie achter de ontvangstbalie, alwaar de 

collega’s wiens achternaam met de letter “V” begon, zich mochten aanmelden. 

Dat blijkt nogal een problematische letter te zijn. Meer bepaald omdat de 

“Vande-‘s” en de “Van de –‘s” zich op aparte lijsten schenen te bevinden. Soit, 

dankzij enig initieel zoekwerk, een tikkeltje routine en vlotte bijstand van collega 

Silke werd alles uiteindelijk in goede banen geleid. 

 

Eens iedereen goed en wel was ingecheckt, kon 

onze spreker, Mr. Bram VANDROMME van start 

gaan. Een onderwerp als “er zijn te weinig 

advocaten” kon, op zijn zachtst gezegd, rekenen 

op een flinke portie nieuwsgierigheid. Wat volgde 

was een door honderden slides geïllustreerde 

playlist (letterlijk) aan suggesties (of moesten we 

dat eerder begrijpen als lichte dwang?) om ons 

beroep af te stemmen op onze huidige, steeds 

veranderlijk en steeds digitalere markt. We hebben 

dat verhaal misschien wel al wat vaker gehoord, 

maar Mr. VANDROMME slaagde erin om de 

boodschap op positieve, humoristische en originele 

wijze over te brengen. De stafhouder, enigszins 

verschalkt door het feit dat er eigenlijk geen echte voorbereide rede was, 

pareerde desondanks met een gevatte repliek waarin (terecht) werd gehamerd 

op de vereiste om de belangen van onze cliënten steeds centraal te blijven 

zetten. Zelfs wie het met dit alles niet eens was, kan niet ontkennen dat de 

inhoud van de rede en de repliek minstens een interessante discussietopic was 

voor op de receptie nadien. 
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Die receptie was dus wat volgde op de rede. De 

hapjes werden duidelijk gesmaakt. Ik moet 

bekennen dat ik een groot deel van die receptie 

gemist heb, niet enkel door mijn noodzakelijke 

kledingwissel, maar ook doordat ik na een enkel 

drankje terug naar de ontvangstbalie werd 

verbannen, opnieuw naar de letter V, ditmaal voor 

aanmelding voor het avondfeest. 

 

Wat dat avondfeest betreft, spreken de foto’s van 

de tafelaankleding denk ik voor zich. Hoedje af voor 

de organisatoren. Er werd gretig getoast met elixir, 

we werden overvloedig van wijn voorzien, er werd rood vlees geserveerd, er 

werd een chocoladedessert op ons bord gekwakt (opnieuw: letterlijk) en 

bovenal werd er genoten. Daarna was er nog een knaller van een feest, maar 

laat ons eerlijk wezen: de confraters die zich na dit bacchanaal daarvan nog 

de details herinneren, kan ik vermoedelijk op één hand tellen. Laat ons het er 

op houden dat het (misschien) legendarisch was. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Tamsin 
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Dag van de Stagiair 
 

 

Als jongste eerstejaarsstagiaire werd mij gevraagd de traditie verder te zetten 

en een verslagje te schrijven over de “Dag van de stagiair”.  

 

In de voormiddag stond een rondleiding 

gepland in het gerechtsgebouw van Brugge.  

Vervolgens werd de Brugse magistratuur aan 

ons voorgesteld.  

De voormiddag werd afgerond met een lekkere 

lunch in de cafetaria.  

Veel tijd om bij te praten hadden we echter niet, 

want we werden in de namiddag verwacht in 

Kortrijk.  

 

Na een rondleiding in de gerechtsgebouwen 

van Kortrijk en de voorstelling van de Kortrijkse 

magistratuur, was het voor de meerderheid 

van de stagiairs tijd voor hét hoogtepunt van de 

dag: de voorstelling aan de Raad van de Orde. De dag werd uiteindelijk 

beëindigd met een receptie in het  

gerechtsgebouw van Kortrijk. 

 

’s 

Avonds kregen we de kans om onze mede-stagiairs en leden van de 

CJB op een meer informele manier te leren kennen tijdens een etentje in Kortrijk. 

Ten slotte konden we nog tot in de late uurtjes bijpraten en genieten tijdens 

“Nacht van de stagiair”. 

 
Julie De Samber  
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Ardennenweekend 
 

Op vrijdagavond 22 november 

werden een 25-tal 

enthousiaste confraters 

gemobiliseerd voor het 

Ardennenoffensief. De locatie 

werd niet zomaar 

prijsgegeven. Diegene die het 

woordraadsel vonden konden 

de tocht richting Dinant 

aanvatten. Behoudens 

vergissing is er niemand op 

een andere locatie 

toegekomen en anders bracht 

de live locatie via WhatsApp 

wel soelaas. 

 

Eens aangekomen viel er 

vanalles te rapen en werd een 

klein feestje gebouwd. De 

sauna en de prehistorische 

jacuzzi’s waren de ontdekking van de avond. Dit (luxueuze) kader bood de 

ideale gelegenheid om vriendschapsbanden te smeden, dan wel 

verder aan te halen. 

 

Op zaterdagmorgen werd, gelet op het vrijdagavondprogramma, 

weinig uitgespookt behalve een brunch. Na de middag stond een 

activiteit met hoogtes en laagtes op het programma: 

hoogteparcours en een ondergronds parcours met obstakels (via 

Dinant Adventure). Het was dus niet zomaar een 

gezondheidswandeling door de Ardense bossen. Het 

hoogteparcours bracht ons 60 meter boven de Maas.  De kers op 

de taart was de Deathride langs een kabel met een hoek van 45 

graden. Na de inspanningen volgde ontspanning en werden 

(semicriminele) weetjes uitgewisseld in spelvorm. Hierin kwamen 

hilarische anekdotes aan het licht. Wel valt te betwijfelen of 

iedereen nog een attest van goed gedrag en zeden kan 

voorleggen. Het beroepsgeheim indachtig zal ik hier niet verder 

over uitweiden.  

 

Het laatste avondmaal was een smakelijke verrassing, zijnde de 

Brugse BOCCAsaus. Na dit stevig pastalaagje kon de 

avondactiviteit aangevat worden: een studentencantus met een 

dolenthousiaste cantor en veel onervaren/onwennige confraters.  

Er werd uit volle borst gezongen, maar de (originele) sancties werden het 

meest gesmaakt. 
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Aangezien het weekend plaatsvond in de ruime omgeving van Dinant 

was de slotactiviteit een bezoek aan de Citadel van Dinant, een 100 

meter hoge heuvel boven Dinant. Te bereiken met de kabelbaan of via 

de grootste trap in België met 408 treden. Op deze historische heuvel  

werden nog enkele plaatjes geschoten zodat we later kunnen 

terugkijken op deze mooie tijd. 

 

Bedankt aan de organisatoren en de deelnemers. 

 

Klaas Van Dorpe 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZOEK ONZE INSTAGRAM EN FACEBOOK PAGINA VOOR MEER VAN DEZE 

LEUKE NIEUWTJES!  

@JONGEBALIEBRUGGE   
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Tennistoernooi  
 

De grijze hersencellen doen mij aan de finale denken ; immers de finale werd niet 

gespeeld omdat de mooie maar winderige zondag te vroeg overschakelde naar 

grijze wolken en de regen naar beneden liet watervallen. 

Tijdens de heerlijke paella werden outsiders Jan en ik in afwezigheid van toppers 

zoals Novak en Rafael doch in aanwezigheid van Roger dan ook volkomen 

terecht tot winnaars van het tornooi uitgeroepen. 

Immers werd een gemaakte rekenfout na de uit- en afroeping van de winnaars 

niet meer rechtgezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu het belangrijkste verteld is, zou ik kunnen afsluiten ; mijn tekst hoefde immers 

echt niet lang te zijn. 

Dat zou evenwel buiten de waard gerekend zijn die zijn werk voortreffelijk deed 

en ons niet op onze dorst liet zitten. 

Dat zou evenwel buiten de talrijke tennissers gerekend zijn die hun best deden 

om elk met hun eigen kunnen, inzichten, enthousiasme, … zo snel mogelijk 

zoveel als mogelijk spelletjes te winnen. Want ieder spelletje was een punt waard.  

Dat zou evenwel buiten de 

verschillende supporters gerekend 

zijn die eventjes of langer halt 

hielden om de tennissers van 

meester-klasse-niveau aan het 

werk te zien. Ze zagen geen 

bureaus, typmachines, 

calqueerpapier, pennen, … maar 

mannen en vrouwen met op oude 

wafelijzers gelijkende dingen naar 

kleine zonnetjes slaan. 

Dat zou evenwel buiten de tornooileider gerekend zijn die creatief de problemen 

waarmee hij geconfronteerd werd oploste. 

Zeggen dat de afwezigen ongelijk hebben, zal ik niet doen. 

Wat wel vaststaat is dat de aanwezigen groot gelijk hadden. 

Rest dinosaurus Loujus de organisatoren te bedanken wat bij deze gebeurt. 

Dank u. 

Louis Vandamme  
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In het vooruitzicht 
 

Permanente vorming 
DINSDAG 21 JANUARI 2020 – RECHTBANK BRUGGE 

 

Op 21 januari 2020 vindt onze eerste permanente vorming na de kerstvakantie 

plaats. We verdiepen ons ditmaal in de sociale inspectie en haar gevolgen. 

Spreker is Mr. Daan De Backer.  

 

DINSDAG 18 FEBRUARI 2020 – RECHTBANK BRUGGE 

 

Op 18 februari 2020 zal Mr. Olivier Sustronck spreken over de nog steeds “hot topic” 

GDPR bij advocaten. 

 

 

Nieuwjaarsdrink 
DONDERDAG 23 JANUARI 2020 

 

We toasten op 23 januari allemaal samen op het nieuwe jaar! Vanaf 19u welkom in 

het Hof van Watervliet 

De Conferentie trakeert maar inschrijving via de site of via de valven is verplicht. 

 
 

 

Wine tasting 
DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020 

 
Tournée Minera-what? Wie toch aan de hype wil meedoen, plant z’n alcoholvrije 

maand misschien best in maart. Op 20 februari doen wij een lekkere wine tasting bij 

Wijnen Van Maele in Sint Michiels. 

 
 

Padeltoernooi 
DONDERDAG 23 APRIL 2020 

 

Wegens succes herhalen we dit jaar nogmaals onze traditionele formule voor het 

padeltoernooi. 

Houd onze site in de gaten voor meer informatie! 

 

 

Quiz 
DONDERDAG 14 MEI 2020 

 

Centjes geven aan goede doelen, dat werkt verslavend. We willen dat dit jaar dus 

nog eens doen met de opbrengst van onze quiz. 

Hou de datum nu alvast vrij, meer info bezorgen we je op een later tijdstip! 

 

Prijs: 

 

Opleiding + receptie nadien: 

 

€ 30 

 

Inschrijving via privaat luik 
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Fin de saison 
ZATERDAG 20 JUNI 2020 

 

Op zaterdag 20 juni 2020 sluiten we met een leuk feestje samen het gerechtelijk jaar 

af. Join us! Meer info vind je binnenkort op onze site. 

 
 

Sporrrrt 
 

U sportiefste zelf kunt u bovenhalen tijdens één van onze volgende activiteiten: 

- Voetbaltoernooi tegen de Brugse dokters: 1 april 2020 

- Conferentiecup Gent: 1 mei 2020 

- Advocatenrun: 7 juni 2020 

 

 

Pleitwedstrijden 
 

Wie onze stagiairs wil komen aanmoedigen, kan dat op 1 of meer van volgende data: 

- Voorrondes pleitwedstrijd balie West-Vlaanderen: 8 mei 2020 

- Finale pleitwedstrijd balie West-Vlaanderen: 5 juni 2020 

- Vlaams pleitjuweel: 29 mei 2020 

 

 

UPV’s voorjaar 2020 
 

 

Vrijdag 24 januari 2020 

Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en ondernemingszaken  

Nic Clijmans 

 

Vrijdag 14 februari 2020 

Het Vlaams Woninghuurdecreet versus de Woninghuurwet  

Pascale Monbailliu 

 

Vrijdag 13 maart 2020 

Enkele topics uit de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling onder de 

loep  

Bart Van Den Bergh 

 

Vrijdag 15 mei 2020 

Samenloop van de gemeenrechtelijke vergoedingsregeling met andere 

vergoedingssystemen bij letselschade 

Alex De Visscher 

 

 

More to come! 
 

We hebben nog een aantal activiteiten in de pipeline, zoals de meerdaagse reis, een 

wandeling “toerist in eigen stad” en een Petanquetoernooi. Hou zeker onze site in 

het oog!  

Place to be: Novotel Brugge 

Centrum, telkens van 11u tot 

14u30 

 

Prijs (incl. dranken, lunch en 

documentatie) (excl. 21% BTW) 

Causerie: € 90,00 

Studenten en leden CJB Brugge: 

€ 70,00 

Cyclus 3 causerieën: € 240,00 

Studenten en leden CJB Brugge: 

€ 190,00 
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U wordt toch ook lid van de Conferentie?! 
 

Wenst u volop te (blijven) genieten van kwaliteitsvolle Permanente Vormingen en de brede waaier aan (nieuwe) 

activiteiten die dit jaar door de Conferentie van de Jonge Balie zal worden aangeboden? Maak u dan vliegensvlug lid van 

onze Conferentie!  

 

Niet enkel krijgt u als lid een mooie korting op de inschrijvingsprijs voor onze activiteiten, tevens kan het lidmaatschap 

van de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge u helpen om uw lokale banden te onderhouden binnen onze nieuwe 

Balie West-Vlaanderen.  

 

NIEUW: Schrijf u nu eenvoudig via de website in als lid van CJB Brugge vzw (https://www.cjbbrugge.be/events/u-wordt-

toch-ook-lid-van-cjb-brugge-vzw), waarna u een mailtje met de betalingsinstructies ontvangt.  

 

Zoals dit steeds het geval is, zijn onze tarieven ook dit jaar zeer democratisch gebleven én is er een mooie korting voor 

de confraters die de uiterste betalingstermijn van 30 september as. strikt naleven:  

 

• Stagiairs: 40,00 euro bij betaling voor 30 september 2019 (nadien: 50,00 euro) 

• Tableau-advocaten: 65,00 euro bij betaling voor 30 september 2019 (nadien: 75,00 

euro) 

 

Ter info: eerstejaarsstagiairs zijn tijdens het gerechtelijk jaar waarin zij aan de balie komen 

gratis lid. 

 

Wij kijken er naar uit jullie massaal te mogen verwelkomen het komend gerechtelijk jaar! 

 

 

Ook bij ons kan u uw ei kwijt! 
 

Zij die graag eens hun licht laten schijnen op een actueel brandend thema, of ideeën hebben 

van gelijk welke aard mogen dit uiteraard steeds laten weten. U kan ons daarvoor makkelijk 

bereiken via onze website www.cjbbrugge.be.  

 

 

Revue 2020 

 

Voor de eerste West-Vlaamse revue zijn wij op zoek naar creatief talent (schrijvers, 

figuranten, acteurs, stand up comedians, …). Wie graag mee zijn schouders onder dit 

nobele project wenst te zetten, mag ons steeds contacteren. 

 
 

 

Conferentie van de  

Jonge Balie Brugge 

 

Langestraat 120 

8000 Brugge 

 

www.cjbbrugge.be 

 

Bestuur: 

Charlotte Benoot 

Elise Standaert 

Emma Tamsin 

Cédric Labens 

Stijn D’hondt 

Guillaume Calus 

Silke Brutin 

Delphine Demets 

Thaïs Brinckman 

Pol Deketelaere 

Shari Van Den Bremt 

Ruben Verbrugghe 

https://www.cjbbrugge.be/events/u-wordt-toch-ook-lid-van-cjb-brugge-vzw
https://www.cjbbrugge.be/events/u-wordt-toch-ook-lid-van-cjb-brugge-vzw
http://www.cjbbrugge.be/
http://www.cjbbrugge.be/

