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Resultaat is de uitkomst van inzet en omstandigheden
Inzet hebben we zelf in de hand.
Als lid van de staande of zittende magistratuur zet ieder van ons zich dagelijks in voor een
rechtvaardige samenleving. Ons engagement vormt de motor van justitie.
In verschillende hoedanigheden -advocaat, parketmagistraat en rechter- zet ik mij reeds 28 jaar in
binnen het domein van justitie, vanuit een streven naar een vredige samenleving en de wens
daaraan te kunnen bijdragen. Ook in de Hoge Raad voor de Justitie wil ik een meerwaarde creëren
en me inzetten voor een betrouwbare en kwaliteitsvolle justitie.
Omstandigheden dagen ons uit om te verbeteren.
Justitie lijdt al vele jaren aan de gevolgen van zware besparingsmaatregelen en wordt niet ontzien
van kritiek in de publieke opinie. De Hoge Raad voor de Justitie staat in voor de optimalisering van
de werking van justitie en draagt zodoende een belangrijke verantwoordelijkheid, zowel ten aanzien
van de rechtzoekenden, als ten aanzien van de magistraten. In de Hoge Raad voor de Justitie wil ik
er mee over waken dat, bij het opnemen van deze verantwoordelijkheid, fundamentele waarden
worden gewaarborgd. In het bijzonder:
Onafhankelijkheid : Geen rechtstaat zonder een onafhankelijke magistratuur. De Hoge Raad voor
de Justitie staat op het kruispunt van de drie machten en dient de onafhankelijkheid van de
rechtelijke orde te verzekeren in haar adviezen met betrekking tot nieuwe wetgeving, haar
communicatie ten aanzien van de burger, maar ook in het debat over ons sociaal statuut.
Kwaliteit : Geen kwalitatieve justitie zonder geloofwaardige professionele standaarden, zowel voor
de benoeming van nieuwe magistraten, als voor de adviezen en onderzoeken betreffende de
omstandigheden waarin magistraten hun werk moeten verrichten.
Menselijke justitie : Justitie staat ten dienste van de burgers, wat zich vertaalt in het in oog hebben
voor de mens achter de zaak, maar ook in toegankelijkheid, transparantie, aandacht en tijd voor
elke zaak, efficiëntie, respectvol optreden en het stimuleren van alternatieve conflictoplossing.
Deze waarden mogen geen holle woorden blijven, maar moeten de kern uitmaken van de missie van
de Hoge Raad voor de Justitie en bij de kandidaat-magistraten afgetoetst worden.
Een duidelijke, correcte en weloverwogen communicatie is hierbij essentieel.

