In Memoriam Nadia De Vroede

Mevrouw Nadia De Vroede, Voorzitter van de Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie
overleed op 23 juli. Met haar verliest de Hoge Raad voor de Justitie een gewaardeerde
Voorzitter die met haar sterke persoonlijkheid, haar grote openheid van geest en haar
doorleefd engagement een reële bijdrage heeft geleverd voor een meer toegankelijke justitie
met een menselijk gelaat. De Hoge Raad is Mevrouw Nadia De Vroede bijzonder erkentelijk
voor de inzet die zij de voorbije jaren, en dit ondanks haar gezondheidsproblemen, is blijven
betonen.
In het bijzonder willen we drie verwezenlijkingen in herinnering brengen die zonder meer
haar stempel dragen. Vooreerst is er haar onafgebroken inzet voor de ontwikkeling van een
positieve deontologie voor de magistraten waarbij de Hoge Raad probeert een beeld te
schetsen van de waarden die magistraten moeten nastreven, onder meer hoe ze zich dienen te
gedragen in hun contact met de burger. Deze handleiding voor magistraten werd in overleg
met de Adviesraad voor de magistratuur opgesteld en goedgekeurd op de algemene
vergadering van juni 2012.
Ten tweede ijverde voorzitter De Vroede voor een duidelijke plaats voor de bemiddeling in de
afhandeling van intermenselijke conflicten. De mate waarin bemiddeling reeds wordt
gehanteerd binnen justitie werd in kaart gebracht en er werden suggesties gedaan voor het
optimaliseren van het gebruik ervan binnen gerechtelijke procedures door bijvoorbeeld binnen
de opleidingen van juristen, advocaten en magistraten meer aandacht aan de mogelijkheden
van bemiddeling te schenken.
Ten derde zag zij een grote meerwaarde in het vertrouwd maken van de jeugd met
verschillende vormen van conflictoplossing. Zo werd onder haar impuls in samenwerking met
de Koning Boudewijnstichting een onderdeel “Justitie” voor het project “Democratie” van
het museum BELvue gerealiseerd dat op jaarbasis zo’n 2000 scholieren de kans moet bieden
kennis te maken met de basiswaarden en werking van het gerecht.
De Hoge Raad zal die ingeslagen wegen blijvend actueel houden.

