PERSBERICHT
Jan Nolf en Michel Claise
Laureaten van de 12e Burgerschapsprijs van de Stichting P&V
GELIEVE HET EMBARGO TE RESPECTEREN TOT 23/11/2016
Op woensdag 23 november 2016 reikt de Stichting P&V voor het twaalfde jaar op rij
haar Burgerschapsprijs uit. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven
of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten
voor een open, democratische en tolerante samenleving. Vorige laureaten van de
Burgerschapsprijs zijn onder andere Job Cohen, Jean-Pierre en Luc Dardenne,
Stéphane Hessel, Jan Goossens en Reinhilde Decleir. Voor 2016 koos de Stichting P&V
ervoor de publieke sector in de brede zin in het voetlicht te plaatsen.

Twee stemmen ter bescherming van justitie in België
Omdat zij één van de hoekstenen vormt van een democratische staat, en omdat zij
vandaag onder druk staat, werd justitie gekozen als het thema voor de
Burgerschapsprijs 2016. De Burgerschapsprijs 2016 wordt uitgereikt aan Jan Nolf en
Michel Claise. Deze twee magistraten zijn elk in heel verschillende domeinen actief,
maar ijveren allebei voor de bescherming van de gelijkheid van alle burgers voor de
wet en verdedigen de rechten en plichten van elk individu. Via hun beroep als
magistraat én stem als columnist in het publieke debat, verdedigen ze de
onafhankelijkheid van het gerecht tegenover de macht van het geld en ijveren ze voor
de bescherming van de democratische rechtstaat. Ongevoelig voor druk, tonen zij aan
hoe individuele actoren werkend binnen justitie kunnen handelen om, op
verantwoorde basis, het rechtssysteem te verbeteren. Een systeem dat vooralsnog
weinig aandacht krijgt van het grote publiek. Met de massale komst van vluchtelingen
en de terroristische aanslagen in België, aarzelen Jan Nolf en Michel Claise bovendien
niet om op de gevaren te wijzen van de beperking van de basisrechten van elk
individu.
Deze twee vooraanstaande figuren van de magistratuur verdedigen dus zeer
gelijkaardige waarden, die ook door de Stichting P&V gedragen worden, voor een
meer democratische, open en solidaire samenleving.

Jan Nolf, erevrederechter en kritische justitiewatcher
Nadat Jan Nolf 10 jaar in Brugge als advocaat had gewerkt, werd hij in 1987
vrederechter in het kanton Roeselare. Hij stond dicht bij de mensen en haalde alles uit
de kast om strijdende partijen met elkaar te verzoenen en te voorkomen dat het tot
een proces kwam. Hij heeft altijd een open en democratische justitie verdedigd, met
grote aandacht voor de kwetsbaren. Nadat hij in 2011 vervroegd met pensioen ging
(uit onvrede met de schaalvergroting binnen justitie), ontpopte hij zich tot kritisch
justitiewatcher, onder meer via zijn website www.justwatch.be. Volgens hem is het
probleem van justitie vandaag niet op de eerste plaats een gebrek aan financiële
middelen. “Justitie moet gewoon een andere justitie worden. Onze harde justitie is

verspillend. Dat is mijn boodschap. Justitie is verkeerd bezig. Door minder dialoog en
meer processen is justitie één grote verspillingsfabriek geworden.”
Hij schreef verschillende boeken, waaronder Kwetsbaren in het nieuwe recht. Eind
november verschijnt zijn nieuwe boek De kracht van rechtvaardigheid. In dit boek
vertrekt Jan Nolf van zijn 25 jaar lange loopbaan en biedt hij een unieke inkijk in justitie.
Nolf doet méér dan alleen kritiek leveren. Hij tekent hoe een nieuw rechtssysteem er uit
zou kunnen zien. Een justitie van ons allemaal. Het boek verschijnt eind november bij
EPO.
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Michel Claise werkte 20 jaar als advocaat gespecialiseerd in commercieel recht. In
1999 slaagde hij in het examen voor de magistratuur. Hij belandde bij de financiële
recherche en is intussen al bijna 16 jaar financieel onderzoeksrechter in Brussel. In de
wandelgangen van het Brusselse justitiepaleis wordt Claise ‘meneer 100 miljoen’
genoemd, omdat dit zo ongeveer het bedrag zou zijn dat de onderzoeksrechter
jaarlijks dankzij zijn speurwerk naar de Belgische schatkist doet terugkeren. Strijdlustig,
rechtschapen en ongevoelig voor druk, hamert rechter Claise op het feit dat financiële
criminaliteit niet voldoende serieus wordt genomen, hoewel hij een kentering ziet:
“Steeds meer mensen beseffen dat die strijd iedereen aanbelangt, want de omvang
van de fiscale fraude in België bedraagt 30 miljard euro per jaar. Wie een oud vrouwtje
op straat berooft, wordt streng gestraft. Fraudeurs die miljoenen verduisteren in
belastingparadijzen, gaan vrijuit. Maar er zou allicht minder straatcriminaliteit zijn als
men de financiële criminaliteit zou aanpakken. En we zouden niet verder roofbouw
hoeven te plegen op democratische pijlers zoals de cultuur, het onderwijs, de
gezondheidszorg en justitie.”

Burgerschapsprijs van de Stichting P&V
De Stichting P&V werd opgericht in 2000 met de Groep P&V Verzekeringen als
belangrijkste sponsor. De Stichting promoot participatie, emancipatie, solidariteit en
burgerschap bij jongeren. Uitgaande van de voornaamste waarden van de sociale
economie, legt de Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid en
maatschappelijke verantwoordelijkheid van jongeren. In 2006 werd de Stichting P&V
erkend als Stichting van openbaar nut.
De Burgerschapsprijs wordt uitgereikt op woensdag 23 november in de KVS. De
laudatio van de laureaten wordt uitgesproken door Bert Kruismans (humorist, columnist
en jurist) en Laurence Bovy (Regeringscommissaris bij de ULg et het UZ Sart Tilman).
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Meer informatie vindt u op de website www.stichtingpv.be
Perscontact
Stichting P&V - Marnic Speltdoorn, afgevaardigd bestuurder
02/250 92 09 – stichting@pv.be - www.stichtingpv.be

Vorige laureaten
2005: Fadéla Amara en Job Cohen; 2006 : Wannes Van de Velde en Jean-Pierre en Luc
Dardenne; 2007: Khady Koita; 2008: Jeanne Devos en Simone Süsskind; 2009: Kif Kif en
Les Territoires de la Mémoire; 2010: Jacqueline Rousseau en Guido Verschueren; 2011:
Stéphane Hessel; 2012: Dr. Izzeldin Abuelaish; 2013: Jan Goossens; 2014: Reinhilde
Decleir en Ho Chul Chantraine; 2015: Frans De Clerck en Eric Domb.

