BETROKKEN GEDREVEN
DOELGERICHT
Al meer dan 20 jaar ben ik parketmagistraat, met volle goesting en
overtuiging. Zoals bij velen onder ons is de magistratuur een roeping.
Maar geen gemakkelijke. Er worden steeds meer eisen aan ons gesteld, we
moeten steeds meer doen met steeds minder middelen. We worden
overstelpt met nieuwe wetgeving, die we geacht worden snel te assimileren
en toe te passen, terwijl het aantal dossiers gestaag toeneemt en het
aantal collega’s daalt. Niet alleen wordt het kader niet ingevuld, het beroep
is ook steeds minder aantrekkelijk geworden en een aantal waardevolle
potentiële kandidaten kiest voor andere wegen. Het aantal collega’s met
een burn-out neemt dagelijks toe..
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Ik ben er nog steeds fier op magistraat te zijn en ik denk dat bij velen onder
jullie het geval is.
Dag na dag zetten we ons in en roeien met de riemen die we hebben.
Ondanks de moeilijke werkomstandigheden. Ondanks de publieke perceptie
dat we lui en wereldvreemd zijn.
Onze discretieplicht belet ons op de barricades te gaan staan en luid en
duidelijk te verkondigen dat het zo niet langer kan.
De Hoge Raad kan hier een rol in vervullen.

Mijn missie
Maximaal inzetten op transparantie en communicatie, zowel
intern binnen de magistratuur als naar de buitenwereld toe.
Het is belangrijk dat ook de magistratuur haar stem laat horen op momenten dat ze in
het oog van een mediastorm zit. Ons negatieve imago is vooral een probleem van
perceptie dat alleen door een adequate communicatie kan bijgesteld worden.

Streven naar een modern statuut voor de magistraat en
afdoende middelen.
Alleen zo kan de burger de snelle, efficiënte justitie krijgen die hij verdient en wordt
ons beroep terug aantrekkelijker voor waardevolle potentiële collega’s. En kunnen we
eindelijk werken op een moderne manier en in correcte omstandigheden.
Als bestuurslid lid van het Nationaal Verbond van de Magistraten lag ik mee aan de
basis van verschillende procedures bij het Arbitragehof die tot doel hadden
discriminaties weg te werken. Zo heb ik destijds mede het initiatief genomen om een
rechtszaak aan te spannen om vakantiegeld te bekomen, dat we sedertdien ook krijgen.
Als lid van de Hoge Raad van 2004 tot 2008 heb ik hier ook volop op ingezet

Een spreekbuis zijn voor parketmagistraten van eerste aanleg
binnen de Hoge Raad.
Ik vind het belangrijk dat eerste aanleg vertegenwoordigd is in de Hoge Raad, niet
alleen op zetel maar ook op parketniveau. De noden verschillen en het is belangrijk om
een lid te hebben die daar voeling mee heeft, zij het bij de voordracht van een
kandidaat , het formuleren van een advies of het behandelen van een klacht.
Als parketmagistraat heb ik verschillende materies behandeld, van jeugd, gemeen recht
tot georganiseerde criminaliteit, elk met zijn eigen problemen. Ik heb ook verschillende
beleidsmatige taken uitgeoefend als teamchef zeden, referentiemagistraat voor een
heel aantal materies , evaluator.. Door mijn transitie van een groot parket ( Brussel)
naar een klein ( Halle-Vilvoorde) heb ik vastgesteld dat ook deze andere behoeftes
hebben.
Idealiter bestaat de hoge raad uit een mix van mannen en vrouwen, van zetel en
parketmagistraten, van eerste aanleg en beroep, zodat eenieder vanuit zijn standpunt
kan bijdragen aan de discussie. Ik heb evenwel vastgesteld dat ik de enige kandidaat
van een parket eerste aanleg ben. Daarom hoop ik des te meer op Uw stem om deze te
kunnen vertolken in de Hoge Raad.

De Hoge raad werd destijds opgericht om het vertrouwen van de burger in
justitie te herstellen en wat dat betreft is er nog werk aan de winkel. Ik wil
mij ten volle inzetten om hieraan bij te dragen en de burger het vertrouwen
te geven dat we verdienen.

