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Met enthousiasme heb ik het voorbije mandaat mee mijn schouders gezet onder de werking
van de benoemings- en aanwijzingscommissie. Het was een bijzonder boeiende en
verrijkende ervaring door de vele contacten met collega’s uit het ganse spectrum van de
gerechtelijke wereld en met kandidaat-magistraten. Deze ervaring stemt me optimistisch
over de toekomst van de magistratuur gelet op het enorme menselijke kapitaal dat reeds
aanwezig is en dat via kwaliteitsvolle selecties aangevuld wordt met nieuwe, begeesterde en
beloftevolle collega’s.
De toekomst stemt me anderzijds ook bezorgd gelet op de dalende trend van het aantal
inschrijvingen voor de toelatingsexamens, waardoor de continuïteit en de goede werking van
de dienstverlening van de rechterlijke macht in het gedrang dreigt te komen, zeker in het
licht van de aan de gang zijnde pensioneringsgolf.
Deze vaststelling vereist waakzaamheid, zeker in combinatie met recente maatschappelijke
tendensen, in binnen- en buitenland, die de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht
dreigen te ondermijnen. Reflectie en overleg over zowel de aantrekkelijkheid als de
onafhankelijkheid van de magistratuur, in samenspraak met de Colleges van de Zetel en van
het Openbaar Ministerie, is daarbij noodzakelijk.
Ik wil me dan ook graag verder engageren voor een Hoge Raad die ijvert:
1

voor een krachtdadige en onafhankelijke rechterlijke macht ten dienste van de
burger en de samenleving, met de nodige aantrekkingskracht voor jonge juristen
om zich hiervoor te engageren

2

voor een degelijke werving van gerechtelijke stagiairs en ervaren juristen door de
organisatie van kwaliteitsvolle toelatingsexamens

3

voor correcte en objectieve voordrachten, met respect voor de kandidaten en met
oog voor de specifieke noden van de korpsen

Met uw steun zou ik mijn ervaring hiervoor opnieuw ten dienste willen stellen.

