Francis Van Nuffel
Beste collega,
Gebrek

aan

mensen

en

middelen,

erbarmelijke

wetgeving,

inefficiënte werkmethoden.... De klachten zijn bekend.
Wie wil hervormen, moet tegelijk investeren, en niet besparen.
Ik heb me echter nooit laten ontmoedigen en prijs me elke dag gelukkig een prachtig beroep
te mogen uitoefenen. Ik sta niet te roepen op de barricaden. Met inhoudelijk werk en een
pragmatische geest wil ik de zaken concreet doen vooruitgaan. Dat engagement wil ik
verderzetten in de Hoge Raad voor de Justitie.
De Hoge Raad moet hervormingen bevorderen die steunen op wetenschappelijke inzichten en
terreinkennis. Hij kan met het nodige gezag ingaan tegen de populistische roep om vergelding
bij elke misstap, en uitleggen waarom het belangrijk is om niet te tornen aan de
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Wij moeten actief ervoor zorgen dat de
rechtsstaat overeind blijft in de snel veranderende digitale samenleving. De Hoge Raad is ook
de plaats waar de eigen werkprocessen kritisch worden doorgelicht, en oplossingen kunnen
worden aangereikt voor een betere dienstverlening, ook en vooral ten bate van de meest
kwetsbare mensen.

Aandacht dient geschonken te worden aan de versterking van de

eerstelijnsmagistraat die als geen ander het imago van justitie bepaalt. De voorwaarden moeten
worden gecreëerd opdat de beste mensen blijven kiezen voor een baan in de magistratuur.
Zowel in zijn onderzoeks- en adviesfunctie als in zijn aanwervings- en benoemingspraktijk
moet de Hoge Raad de kwaliteit van de rechtsbedeling, in dienst van de samenleving, centraal
stellen.
Ik dank u voor het vertrouwen dat mij zou toelaten hieraan mee te werken.
met vriendelijke groet,
Francis Van Nuffel
geboren te Wilrijk, 3 oktober 1968

rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te

gehuwd met Barbara, vader van Hugo, Andries en Corneel
passie voor muziek, literatuur en geschiedenis

Brussel
-

benoemd in 2006, zetelend in burgerlijke zaken

-

stagemeester, 2011-2019

licentiaat in de rechten, UIA 1991

-

ondervoorzitter sinds 2014

maître en droit public et administratif, ULB 1993

-

lid van het directiecomité sinds 2015

master of laws, Georgetown University (USA) 1996

-

mede-initiatiefnemer “overleg Vlaamse bouwrechters”

advocaat te Brussel, 1993 – 2006

-

voorzitter van de werkgroep “nationale kit - modellen

examen beroepsbekwaamheid, 2002

burgerlijke sectie” sinds 2018

