Vacature rechters te Curaçao en Sint Maarten
Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba ontstaan per 1 juni en 1 augustus 2019 vacatures voor leden van het Hof, met standplaats Curaçao of Sint
Maarten.
Voor de standplaats Curaçao betreft het vacatures voor:
1.
2.

de strafrechtspraak in eerste aanleg;
de strafrechtspraak in hoger beroep;
uitdrukkelijk wordt hierbij gezocht naar een ervaren strafrechter met ruime ervaring op en/of sterke
affiniteit met de ondermijnende criminaliteit, zoals witwassen, (belasting)fraude, corruptie, ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel enz.;
3.
de civiele rechtspraak, ervaring met appelrechtspraak is een pre;
4.
een rechter-commissaris strafzaken;
Ervaring met of kennis van complexe bedrijfsstructuren en geldstromen alsmede financieel-economisch inzicht
strekken tot aanbeveling. Ervaring in zaken betreffende georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is een
vereiste. De rechter-commissaris opereert niet zelden in een omgeving waarin ambtsdragers, bestuurders en
hogere functionarissen van overheid of bedrijfsleven zijn betrokken. In deze zaken is vaak sprake van een
bovengemiddeld aantal getuigen en uitgebreide getuigenverhoren. Met regelmaat wordt specialistische kennis
ingebracht door procespartijen hetgeen ook eisen stelt aan de rechter-commissaris. Deze zaken leiden niet zelden
tot politieke en maatschappelijke reacties, reden waarom omgevingssensitiviteit van belang is.

Voor de standplaats Sint Maarten betreft het vacatures voor:
1.
2.

een vicepresident, die tevens inzetbaar is in de strafrechtspraak en daarnaast de bestuursrechtspraak of
civiele rechtspraak;
een ruimschoots ervaren rechter die inzetbaar is als rechter-commissaris in strafzaken, in combinatie met
de bestuursrechtspraak en/of de civiele rechtspraak. De datum van indiensttreding wordt in overleg
bepaald, bij voorkeur zo mogelijk per 1 juni 2019.
De kandidaat beschikt over een grote mate van flexibiliteit en een praktische instelling.

Sollicitanten dienen deel uit te maken van de Nederlandse rechterlijke macht. Het gaat om functies in het kader
van tijdelijke bijstand aan het Hof, voor de duur van maximaal vijf jaren, waarvoor buitengewoon verlof in
Nederland wordt verleend. De rechter zal gedurende dit verlof in dienst zijn van het Hof en voor de functie
gedurende een periode van maximaal vijf jaren aanspraak kunnen maken op voorzieningen vanwege tijdelijke
werkzaamheden in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Nadere Informatie over de functie van vicepresident en over het Hof is te vinden op:
www.gemhofvanjustitie.org/vacatures.
Sollicitaties kunnen – bij voorkeur door verzending van de sollicitatiebrief en het curriculum vitae per email –
onder vermelding van ‘sollicitatie lid Hof Curaçao en/of Sint Maarten 2019 worden gericht aan:
mr. E.A. Saleh, President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Wilhelminaplein 4, Curaçao
en worden verstuurd naar:
het secretariaat t.a.v. mevrouw E.M. Alves-van Hemert, Elisabeth.vanhemert@caribjustitia.org.
Vragen over de vacatures of de arbeidsvoorwaarden kunnen via dit emailadres worden gesteld en daarvoor kan
ook telefonisch contact worden opgenomen met de president (+5999 4634145) of de vicepresident Sint Maarten,
mr. P.A.H. Lemaire (+1721 520 64 64).
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 26 en 27 november 2018 in Den Haag. Voor degenen die solliciteren voor
de functie van vicepresident geldt een apart traject.
Sluitingsdatum: 19 oktober 2018

Functieprofiel Vicepresident Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Organisatie
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius
en Saba verzorgt de rechtspraak in eerste aanleg en in hoger beroep op de eilanden. Het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie wordt gevormd door een president, drie vicepresidenten, de leden
en de plaatsvervangende leden. Het Hof heeft een bestuur dat bestaat uit een president, drie
vicepresidenten en een directeur bedrijfsvoering. Het bestuur van het Hof is belast met de algemene
leiding, de organisatie en de bedrijfsvoering van het Hof en de Gerechten in eerste aanleg. Samen met
de vestigingsmanagers zijn de vicepresidenten verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de
vestiging waar zij werkzaam zijn.
Functie eisen
- een (ervaren) rechter die bereid en in staat is naast zijn/haar rechterlijke werkzaamheden een aantal
jaren bestuurswerkzaamheden te verrichten;
- bestuurservaring of langdurige ervaring in een leidinggevende rechterlijke functie binnen een
rechtbank of hof;
- ervaring met verschillende beleidsterreinen zoals personeelsmanagement, financieel management,
automatisering, etc.
- kennis van en ervaring met planning en verantwoording;
- ervaring met veranderingsprocessen binnen een complexe professionele organisatie;
- bij voorkeur ervaring met projectmanagement;
- een rechter die niet alleen zijn juridische kennis bijhoudt en deelt met de andere juristen op zijn/haar
vestiging doch ook in staat en bereid is (zo nodig) deel te nemen aan managementopleidingen en
bestuurstrainingen.

- een rechter die in staat en bereid is contacten te leggen en te onderhouden met derden zoals het
Openbaar Ministerie, de advocatuur en het notariaat.

Persoonlijkheidseisen
- De vicepresident vervult een voorbeeldfunctie. Hij/zij staat vooraan maar laat daar ook ruimte voor
anderen. Hij/zij praat niet alleen gemakkelijk met de rechters maar ook met het ondersteunend
personeel, van vestigingsmanager tot werkster.
- De vicepresident durft beslissingen te nemen, knopen door te hakken en daarnaar te handelen ook
wanneer de informatie beperkt is, zaken onzeker zijn en/of risico’s inhouden.
- De vicepresident denkt mee over de toekomst van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en weet
zijn visie helder over het voetlicht te brengen en te vertalen naar plannen en organisatie.
- De vicepresident weet goed te organiseren, heeft gevoel voor zijn omgeving en kan op stimulerende
wijze de medewerkers van het Gerecht met elkaar en met de doelen van het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie verbinden.

