Verkiezingen Hoge Raad voor de Justitie

Frank Gillijns
Beste collega’s,
U maakt binnenkort een belangrijke keuze bij
het verkiezen van de leden-magistraten voor de Hoge Raad voor de Justitie.
De Hoge Raad voor de Justitie ijvert voor een betere werking van de rechterlijke
orde en heeft de taak om het vertrouwen in justitie te herstellen. Hiertoe zijn in
het verleden reeds heel wat inspanningen geleverd, maar niettemin is de erosie
van het vertrouwen in justitie niet weg. En dat is jammer.
Magistraten hebben een nobel beroep en maken één van de pijlers uit van een
democratische rechtsstaat. Bij het uitoefenen van ons beroep ervaren wij echter
dagelijks de organisatorische problemen waar Justitie mee kampt. Dag in dag uit
staan wij ten dienste van de rechtzoekenden, zij het niet steeds in
benijdenswaardige omstandigheden. De roep naar meer mensen en middelen is
een jaarlijks weerkerend ritueel waarmee wij spijtig genoeg het negatieve imago
van Justitie mee gestalte geven.
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De problemen zijn legio: diverse korpsen - en niet in het minst de rechtbanken
van eerste aanleg - staan organisatorisch onder druk, het aantal inschrijvingen
voor de toelatingsexamens kent een dalende trend, één op drie vacante plaatsen
raakt niet ingevuld, een objectieve werklastmeting is nog steeds niet
gerealiseerd, en de wettelijk vastgelegde kaders worden niet gerespecteerd. Op
die nagels moeten wij blijven kloppen.
Ook in de actualiteit wordt geregeld een beeld opgehangen van een falende
Justitie. In haar externe controletaak, die de Hoge Raad voor de Justitie via
audits op de werking van de rechtelijke orde uitvoert, is het accent teveel komen
te liggen op het reactieve, veeleer dan op het proactieve. Ook dit is een
werkpunt.
Ikzelf wil niet roepen in de woestijn, noch mij neerleggen bij de gang van zaken. Ik
wil mij wel op een positieve en actieve manier engageren.Daarom heb ik mij
kandidaat gesteld voor de Hoge Raad voor de Justitie.
Ik durf rekenen op uw steun.
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