VERKIEZINGEN HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE
Wie ben ik?
•

Licentiaat in de Rechten, KUL, 1995

•

DEA Droit Pénal et sciences criminelles, Paris II, 1996

•

Advocatuur, 1996 - 2000

•

Jurist FOD Justitie, Strafwetgeving en Rechten van de Mens, 2000 - 2002

•

Gerechtelijk Stagiair, Rechtbank eerste Aanleg Brugge, 2002 - 2006

•

Rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 2006 - 2011,
correctionele sectie

•

Rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, Afdeling
Brugge, sinds dec 2011, jeugdrechter en familierechter

•

Lid van de benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad
voor de Justitie (mandaat 2016 - 2020)

•

Deelnemer aan verschillende werkgroepen binnen de Hoge Raad
(werkgroep Jeugdrecht, werkgroep Toegang tot justitie en werkgroep
Evaluatie familierechtbanken)

•

Lid van verschillende commissies en werkgroepen als
vertegenwoordiger van de jeugdmagistratuur binnen de Vlaamse
Gemeenschap (IROJ, Raadgevend Comité Opgroeien en Opvolggroep
jeugddelinquentierecht)

•

Lid van de Raad van Bestuur van de Unie van Jeugdmagistraten

•

Lid van de redactieraad van het TJK

•

Gewezen lid van de Commissie van Toezicht bij de gevangenis
te Brugge

Mijn actiepunten
(°9 oktober 1971)

1.

Mijn troeven
•

Sociaal geëngageerd

•

Sterke gedrevenheid

•

Open communicatie

•

Continuïteit

Evalueren van het selectiebeleid:
•

actualisatie van de examens

•

analyse van procedures en criteria die gebruikt worden bij de selectie,
adviesverlening en voordracht van gerechtelijk stagiairs, magistraten
en korpschefs

•
2.

rekening houden met ervaringen van kandidaten
Inzetten op adviesverlening inzake wettelijke initiatieven:

Mijn visie

•

ambtshalve adviesverlening, ook bij decretale materies

Het ontwikkelen van een toekomstgerichte
visie zodat de magistratuur aantrekkelijk blijft

•

onderzoeken of hervormingen de beoogde effecten hebben, in het
bijzonder wat de werklast betreft

•

opvolging van wetgeving die betrekking heeft op het statuut van de
magistraat

3.

Toegang tot justitie verzekeren:
•

in voldoende mensen en middelen voorzien om blijvend kwalitatief
werk te kunnen afleveren

Voor meer informatie of vragen:
lucia.dreser@just.fgov.be

•

initiatieven nemen zodat databanken rechtspraak in eigen beheer
blijven

•

erover waken dat justitie voor alle burgers financieel toegankelijk blijft

