
 

 

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (en de Openbaar Ministeries) van Aruba, Curaçao, 
Sint Maarten en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is op zoek naar juristen die opgeleid 
willen worden tot rechter of officier van justitie. 
 

Er zijn plaatsen beschikbaar voor een: 

RECHTER(LIJK AMBTENAAR) IN OPLEIDING. 
 
Waaraan moet u voldoen? 
Allereerst aan de wettelijke vereisten die zijn opgenomen in artikel 24 van de Rijkswet 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie. 
 
Bovendien moet u beschikken over: 

 Bovengemiddelde studieresultaten die aantonen dat u over het vereiste academische 
werk- en denkniveau beschikt; 

 Relevante werkervaring gedurende enkele jaren na uw afstuderen; 

 Uitstekend analytisch vermogen en goede sociale en communicatieve vaardigheden; 

 Zeer goede uitdrukkingsvaardigheid, zowel in woord (Nederlands, Papiaments en 
Engels) als geschrift (Nederlands); 

 Persoonlijke eigenschappen die u geschikt maken voor de functie van rechter: 
vakbekwaam, verantwoordelijk, integer, stressbestendig, accuraat en representatief; 

 Ambitie, leer- en doorzettingsvermogen; 

 Grondige kennis van en betrokkenheid bij de samenlevingen in de Caribische delen 
van het Koninkrijk; 

 Bereidheid om na de opleiding gedurende geruime tijd als rechter of officier van 
justitie in de landen werkzaam te zijn.  

 
Hoe solliciteert u? 
U kunt uw sollicitatiebrief met daarin uw motivatie en een curriculum vitae mailen naar het 
Bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie ter attentie van de management 
assistent, mevrouw E. Alves-Van Hemert (elisabeth.vanhemert@caribjustitia.org). 
De sluitingsdatum is 27 februari 2019. 
 
Hoe verloopt de selectie? 
Na een selectie van de brieven op basis van de wettelijke vereisten en het geschetste profiel 
zal de selectiecommissie gesprekken voeren met de kandidaten. Vervolgens zullen de 
geselecteerde kandidaten een psychologisch onderzoek (assessment) en een 
integriteitsonderzoek ondergaan. De selectiecommissie maakt tenslotte een aanbeveling op 
en het bestuur stelt de geselecteerden aan.  
 
Wat houdt de opleiding in? 
Het is een praktijkopleiding bij het Gerecht in eerste aanleg in Curaçao en/of, indien 
mogelijk, in een van de andere vestigingen van het Hof.  De opleiding geschiedt in de 
rechtsgebieden straf-, civiel- en bestuursrecht. Ook een periode bij het parket van de officier 
van justitie en bij een rechtbank of parket in Nederland maken deel uit van de opleiding. 
 
Wat zijn uw rechtspositie en arbeidsvoorwaarden? 
Deze zijn gebaseerd op artikel 34 e.v. van het Rijksbesluit  rechtspositie Gemeenschappelijk 
Hof van Justitie. Voor nadere informatie hierover en over de verdere procedure kunt u 
contact opnemen met voornoemde management assistent. 
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