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Vacature vice-president te Aruba 
 

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba ontstaat per 1 januari 2020 een vacature voor een vice-president, tevens lid van het 
Hof, in Aruba 
 
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 vice-presidenten, de 

leden en de plaatsvervangende leden. Het Hof heeft een bestuur dat bestaat uit een president, drie 

vice-presidenten 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 vice-presidenten verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 

van zaken op de vestiging waar zij werkzaam zijn. Benoeming tot vice-president geschiedt voor vijf 

jaren. 

 
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 vice-president 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 interieurverzorgster;   
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- De vice-president 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 vice-president 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 vice-president weet goed te organiseren, heeft gevoel voor zijn/haar omgeving en kan op 

stimulerende wijze de medewerkers van het Gerecht met elkaar en met de doelen van het 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie verbinden.    

 
Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org 
 
Sollicitaties kunnen – bij voorkeur per email en met een bijgevoegd c.v. – onder vermelding van 
‘sollicitatie vice-president Aruba’ worden gericht aan: 
 
De heer mr. A.J.J. van Rijen 
Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten  
en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
p/a Wilhelminaplein 4, Curaçao 
 
en worden verstuurd naar de mevrouw E.M. Alves-van Hemert, management assistent: 
elisabeth.vanhemert@caribjustitia.org 
 
Vragen over de vacature, de functie eisen en de arbeidsvoorwaarden kunnen via dit mailadres worden 
gesteld en daarvoor kan ook telefonisch contact worden opgenomen met de president (+5999 
4634145). 
 
Sluitingsdatum: 8 april 2019 
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