VERKIEZINGEN HOGE RAAD VOOR DE
JUSTITIE
KANDIDAAT VOOR HET OPENBAAR
MINISTERIE
Beste collega,
Een goed functionerende en onafhankelijke rechterlijke macht is
een fundament van de democratische maatschappij.
Al jaren echter worden justitie en de magistratuur in het bijzonder,
vanuit verschillende hoeken onder vuur genomen, zonder dat er
sterk verweer wordt gevoerd.
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De HRJ heeft daarom de belangrijke taak om de magistratuur op
een positieve manier in de kijker te zetten en het vertrouwen van
de rechtzoekende in justitie en zijn actoren te herstellen.
Een proactieve externe communicatie waarbij kritiek niet wordt
geschuwd maar waarbij evenzeer de sterke punten,
verwezenlijkingen en belangrijke initiatieven, in de verf worden
gezet, is een must om een ongenuanceerd oordeel te voorkomen.
Door de opeenvolgende drastische hervormingen en vooral door
de extreme besparingen, zowel op middelen als personeel, heerst
er bovendien een grote onzekerheid bij de magistraten.
Gezamenlijke initiatieven tussen de HRJ en de andere entiteiten
binnen justitie (de Colleges van Hoven en Rechtbanken en het
OM, de ARM, het IGO) moeten hier een krachtig antwoord op
bieden.

Lesgever IGO

Een blijvende uitdaging voor de HRJ is het verder optimaliseren
van de selectie, aanwijzing en voordracht van kandidaatmagistraten. Het evenwicht tussen IQ en EQ, tussen uit- en
instroom en een optimale objectiviteit dienen strikt bewaakt te
worden. Ook hier zijn open communicatie, transparantie,
objectiviteit en menselijke benadering de kernwoorden. Zo dient
bij vacatures het profiel van de kandidaat ab initio duidelijk en
ondubbelzinnig te worden omschreven.

Lid Adviesraad van de
magistratuur sinds 2014
Ondervoorzitter ARM sinds 2018

De HRJ dient ook zichzelf, net als de entiteiten die ze doorlicht,
kritisch te evalueren en voorstellen tot passende hervormingen uit
te brengen.

Rechtlijnig objectief ruimdenkend

Met 33 jaar juridische ervaring waarvan net geen dertig jaar als
magistraat, een ruime levenservaring, een brede visie en sterke
betrokkenheid bij het welzijn van de magistraat, wil ik graag actief
meewerken aan het realiseren van deze objectieven.
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Contact

Als u mij de kans geeft, zal ik mij ten volle inzetten om uw stem
binnen de HRJ te vertolken en deze verder mee uit te bouwen tot
een orgaan dat een absolute waarborg is voor een onafhankelijke
en performante rechterlijke macht.

09/234.58.89 – 0485/53.05.65

Met vriendelijke groet

Chantal.lanssens@just.fgov.be
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