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OVER MEZELF

° 21 februari 1969, gehuwd, vader van
Jutta, Jannes en Jade
2000-2017 rechter in de rechtbank van
eerste aanleg Gent (zowel strafrecht
als burgerlijk recht)

Ik ben een eenvoudige magistraat
en ik poog, zoals velen onder ons,
op enthousiaste en geëngageerde
wijze mijn job uit te oefenen.

Sinds 2017 vrederechter
Torhout (W-Vl)

Streven naar een optimale
dienstverlening vanuit de basis
staat daarbij centraal.

Kanton

Lid van de AOC HRJ mandaat 2012-2016

Ik sta voor een oplossingsgerichte
no-nonsense aanpak.

Initatieven:
- co-initiatiefnemer drugbehandelingskamer
- brochure FOD ‘De vrederechter’
- brochure uithuiszetting (in ontwikkeling)

HRJ ‘2.0’
-intern en extern functioneren

aanpassen aan de evoluties op
het terrein;
-wegen op de politieke besluitvorming om justitie de 21° eeuw
binnen te loodsen ver weg van
de potpourri methodiek;
-actief bewaken van de rechtsstaat
-ethiek en zorgvuldigheid waarbij
schijnbare belangentegenstellingen
maximaal worden vermeden
-performante communicatiestrategie ontwikkelen

HRJ: unieke positie

.

De unieke positie van de HRJ –tussen de
wetgevende/uitvoerende macht en de rechterlijke
macht- stelt de HRJ in staat te waken over een
onafhankelijke, effectieve en efficiënte
justitie.
HRJ: ‘uit balans’

Los van de concrete inhoudelijke adviezen,
moet duidelijk gemaakt worden dat de
potpourri methodiek niet tot het verhoopte
resultaat heeft geleid. Integendeel, er ontstaat
rechtsonzekerheid, potpourri-moeheid bij de
professionals, incoherentie en geen korte of
lange termijn verbetering voor de burger.

Op vandaag wordt vooral reactief opgetreden.

Ethische discipline

De adviezen en resultaten van de bijzondere
onderzoeken en audits, blijven nog te vaak
dode letter of worden verengd tot een loutere
verantwoordelijkheid van de magistratuur,
zonder dat het leidt tot adequaat politiek
optreden.

De middelen die de HRJ heeft, moeten niet
alleen
met
de
nodige ethiek en
zorgvuldigheid worden ingezet, maar dit
moet ook op die wijze worden ervaren.

De HRJ moet meer zijn dan een politieke
bliksemafleider en daadwerkelijk optreden als
evenwichtige hoeder van de rechtsstaat.
Doordacht eerder dan potpourri
De HRJ moet bij het invullen van haar
grondwettelijke opdracht de leiding nemen
om adviezen en voorstellen te verlenen inzake de
algemene werking en organisatie van de
rechterlijke orde. Door te investeren in gedegen
proactief onderzoek, gebaseerd op de vele lokale
en internationale ervaringen, moet de HRJ
kunnen wegen op de politieke besluitvorming
om justitie de 21° eeuw binnen te loodsen.
Best-practices moeten worden in kaart gebracht,
omarmd en verder ondersteund.

De indruk bestaat nog steeds dat bij bepaalde
beslissingen verborgen agenda’s of individuele
belangen en ambities een rol spelen.
Het intern reglement van de HRJ laat toe om
maximaal onverenigbaarheden in beide
commissies te ondervangen maar blijft dode
letter.
Communicatie
Is en blijft een heikel punt zowel naar de
magistraten toe als naar de buitenwereld.
Evaluatie
Na 20 jaar HRJ is het goed even stil te staan en
aan zelfreflectie te doen.

