Geachte collega,
Na bijna 20 jaar in dienst van Justitie, eerst als parketjurist,
dan als gerechtelijk stagiair, rechter in de rechtbank van
eerste aanleg en raadsheer in het hof van beroep, is de tijd
rijp om mij kandidaat te stellen voor een mandaat binnen
de Hoge Raad voor de Justitie.
Justitie staat voor enorme uitdagingen en ingrijpende
evoluties. In de afgelopen jaren raasde een tsunami aan
nieuwe wetgeving door het gerechtelijk landschap,
waarbij kerntaken van Justitie openlijk of heimelijk werden
geprivatiseerd en Justitie van adequate werkingsmiddelen
en instrumenten werd beroofd.
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Hierover werd onvoldoende maatschappelijk en
democratisch debat gevoerd, hoewel fundamenteel
geraakt werd aan de inhoud en de werking van de goede
rechtsbedeling. De stem van de Hoge Raad voor de Justitie
klonk niet of nauwelijks door.
Hoe ingrijpend deze evoluties ook zijn, zij zijn niets in
vergelijking met wat nog komen moet. Nieuwe
technologieën en maatschappelijke evoluties zullen
immers het recht en de wijze waarop recht bedreven
wordt, dusdanig beïnvloeden dat Justitie binnen een
aantal jaren onherkenbaar zal zijn.
Met meer dan 20 jaar praktijkervaring, ook als notarisklerk,
advocaat en praktijkassistent aan de VUB en de UA,
evenals een grondige kennis van het gerechtelijk recht,
ben ik ervan overtuigd dat ik uw stem nuttig kan dragen.
Op het vlak van de aanwerving en bevordering van
magistraten, moet de slagzin ‘hire for attitude, train for skill’
een leidmotief zijn. Wij hebben nood aan collega’s met de
juiste ingesteldheid, die aan de kar willen trekken en die
zich bewust zijn van het feit dat de wijze waarop zij hun job
uitoefenen, uitstraalt op ons allen. De vereiste
vaardigheden voor een bepaald ambt, die kunnen
aangeleerd worden. Met de juiste mentaliteit vormt dat
geen enkel probleem.
De Hoge Raad voor de Justitie is een collegiaal orgaan.
Zonder debat, overleg en compromis kan men er niets
bereiken, maar in dat overleg moet men wel durven luid
en duidelijk uw standpunt verwoorden.
Als u mij uw mandaat geeft, dan zal ik uw stem binnen de
Hoge Raad voor de Justitie laten klinken.
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Met vriendelijke groet,

Pierre Thiriar

