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Het functioneren van het Gemeenschappelijk Hof 
binnen de vastgestelde begroting stelt belangrijke 
eisen aan de nieuwe organisatie in verschillende 
facetten. Het tijdig en kwalitatief informeren van 
de Landen brengt de verantwoordelijkheid met 
zich mee de verantwoordingscyclus op degelijke 
wijze te organiseren. Tussen deze twee hoofdpro-
cessen in spelen belangrijke andere processen een 
vitale rol in het functioneren van het Hof. Naast 
de problematiek van de “cash flow” waarbij het 
Hof tijdig over de aan haar toegewezen gelden 
kan beschikken speelt het kunnen beschikken 
over een leenfaciliteit eveneens een belangrijke 
rol. Het Hof dient immers haar cash flow positie 
te kunnen waarborgen en belangrijke uitgaven op 
efficiënte en effectieve wijze te kunnen plannen en 
uitvoeren. Dit vereist een zekere discipline van de 
Landen om tijdig aan hun verplichtingen jegens 
het Hof te voldoen en inzet van de Beheerraad om 
hierover in overleg te treden met de verschillende 
ambtelijke organisaties.

Het bestuur van het Hof doet investeringen op 
basis van een meerjaren investeringsplan. Een 
leenfaciliteit ten behoeve van het Hof is voor de 
uitvoering hiervan beslist noodzakelijk; deze is aan-
gevraagd en toegekend per 2014. Hiermee zal de 
vermogenspositie ten behoeve van de bedrijfsvoe-
ring van het Hof op adequate wijze kunnen worden 
aangestuurd. Het door het Hof in 2012 opgestart 
programma-management is een instrument om de 
gezamenlijke focus te behouden en diverse aspec-
ten van de nieuwe organisatie in te bedden.

In 2012 is er door het Hof een belangrijke basis 
gelegd om zich bedrijfsmatig verder te ontwikkelen

in de uitvoering van haar taken zoals wettelijk 
vastgesteld. 

Tijdens dit begrotingsjaar heeft de Beheerraad in 
totaal tien maal vergaderd en zijn er vier gemeen-
schappelijke vergaderingen met het bestuur 
geweest. De vergadering van de Beheerraad gedu-
rende de maand september was in combinatie 
met een werkbezoek aan Nederland. Hierbij heeft 
een delegatie van de Beheerraad diverse instanties 
bezocht. Onder andere is er een bezoek gebracht 
aan de rechtbank in Middelburg; “Spir-it”, het 
automatiseringsbedrijf voor de Rechterlijke Orga-
nisatie in Utrecht; de Centrale Raad van Beroep die 
de ambtenarenzaken van de medewerkers van het 
Hof doet; het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
alsmede de Gevolmachtigde Minister van Aruba 
in Den Haag. Tijdens de werkvergaderingen op St. 
Maarten, Curaçao en Aruba heeft de Beheerraad 
kennismakingsbezoeken afgelegd aan de Gou-
verneurs van de desbetreffende Landen alsmede 
informatief overleg gevoerd met de betrokken 
Ministers van Justitie over de opbouw van de 
nieuwe organisatie en de uitdagingen.  

Namens de Beheerraad van het Gemeenschappe-
lijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, 
St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Grace M. C. Maduro
Voorzitter Beheerraad

“

“Het functioneren van het Hof 
binnen de vastgestelde begroting 

stelt belangrijke eisen aan de 
nieuwe organisatie”

Het is voor de Beheerraad een waar genoegen om 
samen met het bestuur van het Gemeenschappe-
lijk Hof dit Jaarverslag 2012 aan te kunnen bieden. 
In haar voltalligheid heeft de Beheerraad gedu-
rende dit verslagjaar op gestructureerde wijze uit-
voering kunnen geven aan haar toezichthoudende 
functie conform de Rijkswet en aanverwante 
regelgeving. 

Voorwoord van de Beheerraad

V.l.n.r. Adaly Rodriguez, Grace Maduro, Kelvin Bloyden en 
Marja van Kuijk
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“Een boeiend en leerzaam traject 
met talrijke veranderingen”

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft 
ten tijde van de verzelfstandiging het voornemen 
uitgesproken om op alle fronten een organisatie 
te zijn die effectief en transparant omgaat met de 
verkregen verantwoordelijkheden. Dit voornemen 
heeft zich in de afgelopen twee jaar vertaald in 
het ontwerp en de implementatie van efficiënte 
en transparante bedrijfsprocessen.  Een boeiend 
en leerzaam traject met talrijke veranderingen, 
soms teleurstellingen, maar gelukkig ook veel 
goede resultaten, waarvan dit jaarverslag een 
overzicht biedt.

Met de realisatie en implementatie van het meer-
jarig opleidingsplan bijvoorbeeld, wordt blijvend 
geïnvesteerd in het ontwikkelen van vaardigheden 
van het eigen personeel. Voor de komende twee 
jaar ligt de focus op het verder versterken van de 
dienstverlening en de communicatie, zowel intern 
als extern. 

In 2013 staat de verhuizing gepland van GEA Aruba 
naar het gerenoveerde pand. Op alle vestigingen 
wordt toegewerkt naar huisvesting die voldoet 
aan de eisen voor gerechtsgebouwen. Dit om 
zowel het publiek beter te kunnen ontvangen en 
om de werkomgeving aangenamer te maken.

De verouderde IT-infrastructuur van het Hof 
heeft in 2012 de eerste vervanging en upgrading 
ondergaan. In 2013 worden de resterende ver-
nieuwingen uitgevoerd. Er staat nog het nodige 
te gebeuren, onder andere aan het opzetten van 
een uniform zaakregistratiesysteem voor alle 
vestigingen.

Op financieel gebied is er ook goed nieuws te 
melden. Het afgelopen jaar heeft het Hof vooruit-
gang geboekt met het inhalen van de achterstand 
op het gebied van administratieve organisatie 
en interne beheersing. Er is begonnen met het 
opstellen van procesbeschrijvingen en interne 
kwaliteitsbewaking van bedrijfsprocessen.

Het zal de nodige tijd nemen om de organisatie 
in doen en denken verder te vormen naar een 
bedrijfsmatige, resultaatgerichte onderneming. 
De realisatie van zelfbeheer is een groeiproces dat 
gepaard gaat met het nodige vallen en opstaan. 
Dit geldt voor alle geledingen van de organisa-
tie. Het bestuur van het Hof kan na ruim twee 
jaar constateren dat de rust is teruggekeerd in de 
gehele organisatie en dat de vestigingsplaatsen 
met behoud van de eigen identiteit steeds verder 
naar elkaar toegroeien.

Namens het Bestuur van het Gemeenschappelijk 
Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten 
en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

Mr. L.C. Hoefdraad
Voorzitter Bestuur

“ Inleiding van het Bestuur
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Visie
De organisatie zal de komende vijf jaren opere-
ren binnen een context gekenmerkt door nieuwe 
instrumenten zoals kostprijs, een Beheerraad, de 
P&V cyclus; nieuwe taken; reorganisatie van taken 
en werkzaamheden binnen de eigen organisatie 
en de noodzaak tot afstemming met de (nieuwe) 
overheden. 
Het Hof heeft meer verantwoordelijkheden gekre-
gen en wil bovendien beter presteren waar het 
gaat om de service aan de burger, de klantgericht-
heid. De budgetverantwoordelijkheid brengt met 
zich mee dat meer nog dan thans de bedrijfspro-
cessen efficiënt moeten zijn. De inzet van publieke 
middelen zal op transparante wijze tijdig worden 
verantwoord. Om deze visie te realiseren wordt 
zowel van medewerkers als van leidinggevenden 
en bestuurders het nodige gevraagd: flexibili-
teit, de vaardigheid om met onzekerheid om te 
gaan, een proactieve houding, creativiteit en de 
stevigheid om tegenslagen het hoofd te kunnen 
bieden. Een organisatie kan dit alleen realiseren 
met de aanwezigheid van stevig en stimulerend 
leiderschap. 

Personeel
Een van de belangrijke realisaties op dit gebied 
was het opstellen van een meerjaren opleidings-
plan inclusief de implementatie daarvan. Op alle 
vestigingen zijn in de tweede jaarhelft verschil-
lende cursussen aangeboden aan het personeel, 
gericht op het vergroten van de inzetbaarheid 
van de medewerkers nu en eventueel later in 
een toekomstige functie. Verschillende projec-
ten op het gebied van Human Resources worden 
in 2013 afgerond, waaronder de introductie 
van kennismanagement, een introductiepro-
gramma voor nieuwe medewerkers en meerjaren 
personeelsplanning.

Opzet en implementatie 
Handboek AO/IC

Administratieve organisatie (AO) maakt het moge-
lijk voor alle bedrijfsprocessen aan te geven welke 
kwalitatieve uitvoeringseisen er worden gesteld 
om vervolgens te rapporteren of in overeenstem-
ming met de eisen is gehandeld. Het effectief 
implementeren van de administratieve organisa-
tie vergt meer dan alleen het beschrijven van de 
procedures en vastleggen van de beschrijvingen in 
een handboek. Er wordt ook van het management 
en de medewerkers verwacht dat zij meegaan 
naar een andere werkwijze, één waarbij evalueren 
en verbeteren als vanzelfsprekend wordt gezien. 

De inrichting van de administratieve organisa-
tie en de maatregelen voor interne beheersing 
hebben tot in 2011 binnen het Hof vooral betrek-
king gehad op de financiële processen. Beslissin-
gen met financiële gevolgen worden vanaf ‘10-
10-10’ binnen de nieuwe organisatie genomen, en 
niet langer door landsorganen. Dit was aanleiding 
om een begin te maken met het beschrijven van 
primaire en secundaire processen. Om dit voor de 
organisatie betrekkelijk nieuwe onderwerp voort-
varend aan te pakken is de rechtspraak in Neder-
land verzocht hierin ondersteuning te bieden. 

Een deel van dit project is medio 2012 opgepakt 
door de nieuw aangetrokken Kwaliteitsmedewer-
ker, die samen met de financieel manager tevens 
belast is met het beheer van de beschreven admi-
nistratieve organisatie en de uitvoering van het 
interne controle (IC) programma. Het project zal 
uieindelijk leiden tot de oplevering van het Hand-
boek AO/IC.

Organisatiestructuur Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Resultaten beleidsplan1
In dit jaarverslag zijn foto’s 
van Bonaire als design element 
gebruikt. Sinds 10-10-2010 vormt 
Bonaire samen met Saba en 
St. Eustatius de BES eilanden. 
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Kwaliteit
Het bestuur van het Gemeenschappelijke Hof van 
Justitie heeft de noodzaak onderkend om struc-
tureel meer aandacht te besteden en middelen 
in te zetten om het kwaliteitsniveau van het 
Hof te verbeteren. Zo is per 1 mei 2012 een Kwali-
teitsmedewerker in dienst genomen en zijn er op 
systematische wijze diverse borgingsactiviteiten 
uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in de effectivi-
teit van het gebruik van de geïmplementeerde 
middelen zijn verschillende interne audits gedaan. 
Begonnen is bij de – compleet vernieuwde – Front 
Office van het Hof te Curaçao, waar in 2012 dertig 
checklijsten in gebruik zijn genomen, met goede 
resultaten. De doorstroom van onvolledige dos-
siers naar de Back Office is hierdoor zo goed als 
geëlimineerd. Consistentie in het hanteren van de 
checklijsten vergemakkelijkt het updaten ervan. 
In 2013 worden geleidelijk ook voor de andere 
vestigingen de checklijsten geïmplementeerd.

In 2012 zijn de eerste stappen gezet naar de ont-
wikkeling en in gebruik nemen van een kwaliteits-
systeem, gebaseerd op de procesbeschrijvingen 
in het project Administratieve Organisatie (AO), 
Interne Controle (IC) en Kwaliteitsborging (KW). 
Naar verwachting kan het kwaliteitssysteem uiter-
lijk in 2014 getoetst worden op efficiency en effec-
tiviteit. Van de organisatie wordt blijvende aan-
dacht verwacht in het vertalen van de abstracte 
normen van kwaliteitsborging naar de dagelijkse 
administratieve werkzaamheden. 
Het kwaliteitssysteem dient als basis voor de vele 
verbeterprojecten en voor het opstellen van een 
kwaliteitshandboek. Het Hof streeft ernaar om 
uiterlijk in 2014 een systematische verankering van 
kwaliteit te realiseren.

IT en automatisering
Een goede infrastructuur en moderne werkstati-
ons zijn onmisbaar voor een effectieve bedrijfs-
voering. In 2012 zijn verschillende projecten 
uitgevoerd of opgestart om het Hof te voorzien 
van een modern en efficiënt netwerk. Zo wordt 
het mogelijk gemaakt dat medewerkers van alle 
vestigingen met dezelfde technologische midde-
len kunnen samenwerken. Om alle projecten uit 
te voeren en vernieuwingen te realiseren, is er ook 
in 2012 veel gedaan om de IT-functie voor het zelf-
standige Hof goed in te richten. Alle inspanningen 
zijn erop gericht om met stabiele informatie tech-
nologie de bedrijfsvoering van het Hof te optima-
liseren. Er zijn nieuwe en tijdelijke medewerkers, 
inclusief één op Aruba, in dienst genomen bij 
de IT-afdeling. Beginnend in december 2012 op 
Curaçao zijn op alle vestigingen de computers 
vervangen. 
Er komt ook nieuwe telefonie tussen de vestigin-
gen middels een ‘Voice over IP’ centrale. Met de 
nieuwe infrastructuur kan het Hof in 2013 verder 
gaan met het optimaliseren van de uitwisseling 
en het beheer van informatie. 

Dat er bij het personeel veel ongerustheid was (ik 
weet nog van demonstraties voor de deur van het 
GEA!) was logisch, maar dat ik daar niets aan kon 
veranderen maakte dit de moeilijkste periode in 
mijn rechtersbestaan. Het ‘gewone’ werk, de zit-
tingen en de vonnissen, gingen gelukkig gewoon 
door. Als ik dan na een zitting plotseling kopieën 
van protestbrieven op mijn bureau zag liggen, zonk 
de moed me wel eens in de schoenen en kon ik 
dat even van me af zetten door een vonnis in een 
moeilijke zaak te gaan schrijven. De combinatie 
van die twee heeft me dus geholpen. Het maakte 
de dingen af en toe wel lastiger: als bestuurslid 
moest ik soms meteen reageren, terwijl ik nog een 
zitting moest voorbereiden, bijvoorbeeld. Dat heeft 
ook voor mijn gezin meer inbreuk op de agenda 
gemaakt dan leuk was, al hadden mijn vrouw en 
kinderen daar gelukkig alle begrip voor.
Mijn advies tenslotte aan het Hof als pas verzelf-
standigde organisatie? Blijf jong!”

Mr. Hans de Boer was van 1 augustus  1996 tot 1 
augustus 2000 werkzaam als rechter bij GEA Aruba 
en van 1 augustus 2005 tot 1 augustus 2012 als 
rechter en bestuurslid.

Daar waren toen geen vacatures. Binnen een dag 
na ontvangst van het kaartje besloot ik dan ook 
om te solliciteren bij het Gemeenschappelijk Hof. 
Aruba kende ik niet, dus ik verwachtte op Curaçao 
te zullen worden geplaatst. Dat liep anders 
doordat Joop Minnaar als rechter in Aruba werkte 
en mij kende. Hij belde met de vraag of ik niet ook 
in Aruba wilde werken, waar ik ‘ja’ op gezegd heb. 
Het was dus geen bewuste keuze, maar wel een 
keuze waar ik achteraf heel blij om ben: ik leerde 
Aruba kennen en houd veel van dat mooie eiland. 
De beste werkherinnering die ik meeneem is de 
sfeer op het gerecht: op het GEA Aruba schittert 
de zon óók binnen. Ik hoop dat dat nog heel lang 
zo zal blijven! De beste privéherinnering is mijn 
zoon Arthur, die in Aruba is geboren (op 3 maart 
2000). 

Over de functie van vicepresident, de combinatie 
van rechter en bestuurslid kan ik het volgende 
zeggen. Het bestuur bestond formeel pas per 11 
oktober 2010, en voor Aruba kon het bestuur in 
feite tot 1 januari 2011 niets doen doordat het geen 
begroting kreeg. Daarom heb ik zo goed mogelijk 
meegedacht over de toekomstige organisatie, die 
namelijk voor de cultuur van álle eilanden ruimte 
moest bieden. 

Van circa 2009 tot 2011 was dat erg moeilijk, 
doordat lang nog niet alles kon worden uitge-
werkt. Terwijl in Aruba niemand op veranderingen 
zat te wachten en vooral wilde weten wat die 
veranderingen voor hem/haar zouden betekenen, 
kon het bestuur voor de vestiging Aruba niets 
laten zien. 

2 “ De combinatie rechter en vicepresident 
was in het begin best moeilijk”

“Wat mijn beweegredenen waren om naar Aruba 
te komen? Een collega-rechter stuurde mij eind 
1995 een kerstkaart, en stelde mij daarop de vraag 
of ‘De West’ niet iets voor mij zou zijn. Ik houd van 
verandering en hoewel ik het toen bij de recht-
bank Zutphen na zes jaren nog steeds erg naar 
mijn zin had, had ik al geïnformeerd bij rechtbank 
Middelburg en rechtbank Alkmaar. 
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Als alle vestigingen samen op een netwerk aan-
gesloten zijn, wordt data centraal toegankelijk. 
Er komt ook nieuwe telefonie tussen de vestigin-
gen middels een ‘Voice over IP’ centrale. Binnen 
het Hof naar elkaar bellen hoeft dan niet meer 
met landcodes maar gewoon op toestelnummer. 
Deze nieuwe centrale biedt opties die de klant-
vriendelijkheid vergroten, zoals het automatisch 
doorschakelen naar andere toestelnummers. Dit 
verhoogt de bereikbaarheid van het Hof.

Om alle projecten uit te voeren en deze vernieu-
wingen te realiseren, is er ook in 2012 veel gedaan 
om de IT-functie voor het zelfstandige Hof goed 
in te richten. Er zijn nieuwe en tijdelijke medewer-
kers, inclusief één op Aruba, in dienst genomen bij 
de IT-afdeling. Met gedegen training en begelei-
ding wordt het team verder versterkt in het werk. 

In de planning staat ook een project voor inrich-
ting van de Helpdeskfunctie. Hiermee verbeteren 
wij de aanname, registratie en afhandeling van 
foutmeldingen en storingen. Uiteindelijk moet dit 
alles er toe leiden dat wij met stabiele, moderne 
informatie technologie de bedrijfsvoering van het 
Hof optimaliseren. Zo krijgen wij als Hof meer 
professionaliteit in de technische kant en in de 
dienstverlening aan zowel onze interne als aan 
onze externe klanten.

Natasha Costa
IT-Manager Hof van Justitie

“Wij hebben in 2012 te maken gehad met veel 
problemen met het netwerk van het Hof. Dit heeft 
deels te maken met de hardware, want de pc’s 
waarmee we werkten zijn al minstens vijf jaar 
oud en te traag. Bovendien is sinds de verzelf-
standiging van het Hof de behoefte voor en het 
belang van een nieuwe infrastructuur onderkend, 
waarmee alle vestigingen beter en efficiënter met 
elkaar kunnen werken. Verschillende deskundigen 
zijn in het jaar ingeschakeld en er zijn tussenop-
lossingen gevonden voor sommige van de net-
werkproblemen. Toch bleek de situatie zo complex 
dat de enige échte oplossing was om nieuwe 
infrastructuur aan te leggen. Een aantal essentiële 
doelstellingen op IT-gebied is in projectvorm vervat. 
De snelste manier om een directe verbetering te 
boeken was de aanschaf van nieuwe pc’s, en daar 
zijn we ook mee begonnen. Zodoende konden 
wij in december 2012 op de vestiging Curaçao de 
eerste nieuwe pc’s installeren. Per eind januari 
2013 zijn alle vestigingen voorzien van nieuwe 
computers.

Wanneer straks ook de infrastructuur geregeld 
is, beschikt het Hof over een modern en efficiënt 
netwerk waarmee medewerkers van alle vesti-
gingen met dezelfde technologische middelen 
kunnen samenwerken. Met de nieuwe infrastruc-
tuur kan het Hof in 2013 verder gaan met het 
optimaliseren van de uitwisseling en het beheer 
van informatie. 

3 “ Een efficiënt netwerk optimaliseert 
uitwisseling en beheer van informatie”

Voor de IT-afdeling van het Hof is het jaar 2012 
begonnen met veel netwerkproblemen, maar 
afgesloten met veel goed nieuws: er zijn nieuwe 
werkstations aangeschaft en geïnstalleerd en 
bestellingen geplaatst voor een nieuwe infrastruc-
tuur. Al met al reden voor IT-Manager Natasha 
Costa om met tevredenheid terug te kijken op het 
afgelopen jaar.

Tot en met 2012 was er nog sprake van een gecombineerd IT-team met 
het Openbaar Ministerie van Curaçao. Gino Bernadina en Vladimir Manuel 
(uiterst links op de foto) zijn daarna ook fysiek naar het OM verhuisd. 
Verder op de foto: Rashid Lie-Atjam, Patrick Dwarkasing (Aruba), Igor 
Campagnard, Marensio Bak, Benjamin Janga en IT-Manager Natasha Costa. 
De foto is genomen met een videoconferentie-verbinding met Aruba.
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Het Hof heeft een positief resultaat geboekt over 2012 van 1,2 miljoen gulden. Dit resultaat wordt voor 
het overgrote deel veroorzaakt door de vrijval van een voorziening. Gezien de beperkte dekkingsgraad 
van uitstaande pensioenen (95%) van de APNA ultimo 2011 is een voorziening getroffen voor eventuele 
toekomstige premieheffing voor het inlopen van het tekort. Echter ultimo 2012 heeft APNA aangegeven 
het dekkingspercentage te hebben verhoogd naar 100%. De noodzaak van het hebben van een voorzie-
ning was hiermee weggevallen en het saldo van de voorziening is ten gunste gekomen van het resultaat 
2012. Als deze vrijval buiten beschouwing wordt gelaten, bedraagt het resultaat  36 duizend gulden.

Instroomgerelateerde begroting en realisatie 2012 (inclusief huisvestingskosten)

Totaal

Begroot Realisatie Verschil %

Kosten

Personeelskosten  24.015.381  22.260.398  1.754.983 93%

Salariskosten  22.287.381  20.270.002

Overige  1.728.000  1.345.662 

Pensioenkosten  -  644.734 

Exploitatie  6.005.440  6.683.477  -678.037 111%

Afschrijvingskosten  267.000  96.904  170.096 36%

Huisvestingskosten  216.540  216.540 

Totaal  30.504.361  29.257.319  1.247.042 96%

Financiën

De financiering van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is gebaseerd op de Rijkswet Gemeenschappelijk 
Hof van Justitie en het Rijksbesluit financiering Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De vier landen binnen 
het Koninkrijk waarvoor het Hof zaken doet financieren gezamenlijk het Gemeenschappelijk Hof.

Begroting 2012 
De begroting 2012 is vastgesteld op hetzelfde niveau als de begroting 2011. Een zelfde bedrag is aange-
houden.  De verdeling van de totale bijdrage over de verschillende landen heeft plaats gevonden door 
het toepassen van het kostprijsmodel. Het kostprijsmodel verdeelt de bijdrage over de landen op basis 
van ingestroomde zaken. De uiteindelijke begroting voor 2012 was als volgt opgebouwd:

Begroting  

Aruba BES   Curaçao Sint Maarten Totaal

Instroom gerelateerd 11.108 2.460 12.784  4.151  30.502 

Gerechtskosten  71 5  71  28  175 

Beheerraad - -  - -  -

Huisvestingskosten   - 217  - -  217 

Overig - -  - - - 

Totaal realisatie  11.179 2.682  12.855 4.179  30.894 

Bedragen x ANG 1.000

In dit overzicht is de bijdrage voor wat betreft de huisvestingskosten Bonaire meegenomen. Het eindre-
sultaat over 2012 is lager dan het resultaat van het voorgaand jaar. Dit wordt veroorzaakt door hogere 
kosten als gevolg van het invullen van openstaande vacatures, de meerkosten van uitgezonden rechters 
en de uitvoering van een aantal projecten ter verbetering van de organisatie.

Kosten 2012 per kostensoort per eiland
Personele kosten

Deze post bestaat naast de salariskosten uit diverse toelagen, uitkeringen en overige werkgeverslas-
ten zoals AVBZ, AOV, ziektekosten en pensioenbijdragen van de werkgever. De personele kosten vormen 
veruit de grootste begrotingspost in vergelijking met de andere categorieën. Een aantal openstaande 
vacatures is gedurende het jaar gevuld. Hierdoor zijn de salariskosten gestegen. De stijging is voor een 
ander deel toe te schrijven aan het feit dat de salariskosten van door Nederland uitgeleende rechters 
sinds 1 april 2012 volledig door het Hof worden betaald. Voorheen werden de salariskosten deels door 
Nederland betaald. 

Daarnaast vallen onder de personele kosten de dotaties aan de voorzieningen die moeten worden 
getroffen voor de pensioenregelingen.

Personele kosten realisatie 2012

Aruba BES Curaçao Sint Maarten Totaal

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Salariskosten 5.814.270 6.762.119 569.685 532.185 11.768.336 10.572.133 2.117.711 1.839.734  20.270.002 19.706.171

Overige 306.349 158.196 22.724 7.538 967.074 658.006 49.515 72.882 1.345.662 896.622

Pensioenkosten 416.761 - 5.938 80.175 197.346 1.174.438 24.689 135.976 644.734 1.390.589

Totaal realisatie 6.573.380 6.920.315 598.347 619.898 12.932.756 12.404.577 2.191.915 2.048.592 22.260.398 21.993.382

Resultaat 2012
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Huisvestingskosten
Deze post bevat kosten met betrekking tot de bewoning van de panden. Kosten voor elektra en water, 
alsook onderhoudskosten voor bijvoorbeeld de airco-units worden onder deze kosten gepresenteerd. 
De huurkosten die onder deze rubriek vallen, hebben alleen betrekking op tijdelijke (niet-instroomgerela-
teerde) kosten voor bijvoorbeeld opslag van archiefstukken.

Overige betalingen aan personeel
Van deze post worden de vergoedingen betaald die worden uitgekeerd aan Nederlandse rechters bij 
overtocht en eerste periode van verblijf bij aanvang contract en na afloop contract. In 2012 zijn drie rech-
ters uit Curaçao naar Nederland teruggekeerd en deze rechters zijn vervangen door drie anderen. 

Kosten deskundigen / adviseurs (externe inhuur)
Het Hof heeft in het eerste jaar veel gebruik gemaakt van externe deskundigen voor bijstand in het 
veranderproces naar de nieuwe organisatie. Zo is onder meer ondersteuning gezocht bij het inrichten en 
uitvoeren van de salarisadministratie. Daarnaast is een aantal opdrachten gegeven met betrekking tot 
het uitvoeren van een onderzoek naar de saldi in beslag genomen gelden. Het gaat hier om kosten die de 
gehele organisatie van het Hof betreffen, en die daarom worden geboekt onder de vestiging Curaçao.

Kosten in- en uitbesteding
Het eerste jaar heeft het Hof voor het veranderingsproces veel gebruik gemaakt van externe deskun-
digen. Zo is onder meer ondersteuning gezocht bij beheersen van een aantal projecten dat binnen de 
organisatie loopt.

Afschrijvingskosten

Zoals reeds aangegeven is sinds 2010 beperkt geïnvesteerd in materieel vaste activa. Hierdoor zijn weinig activa 
geregistreerd. De afschrijvingskosten zijn daarom erg laag.

Kosten per vestiging
Aruba

De vestiging Aruba maakt sinds 1 januari 2011 deel uit van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De medewerkers van 
de vestiging Aruba, zijn per 1 januari 2012 in dienst van het Gemeenschappelijk Hof en niet meer in dienst bij land Aruba. 
De volledige salariskosten van de medewerkers zijn voor rekening van het Hof, er vindt geen verrekening plaats.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De vestiging Bonaire is gehuisvest in het Fort Oranje te Kralendijk. Dit pand wordt door het Hof gehuurd van het 
openbaar lichaam Bonaire. De bijdrage ten behoeve van de huurpenning wordt door Nederland, conform art. 12 van 
het Rijksbesluit Financiering Gemeenschappelijk Hof van Justitie, verstrekt.
De enige kosten voor Sint Eustatius en Saba zijn de reiskosten van de rechters en ondersteuning indien zij naar deze 
eilanden reizen in het kader van op die eilanden te houden zittingen en de vergoedingen voor de op de eilanden 
fungerende Rechters commissaris.

Instroomgerelateerde begroting en realisatie 2012 (incl huisvestingskosten)

Aruba

Begroot Realisatie Verschil %

Kosten

Personeelskosten  7.667.030 6.537.380 1.129.650 85%

Salariskosten 7.267.030 5.814.270 - -

Overige 400.000 306.349 - -

Pensioenkosten - 416.761 - -

Exploitatie 897.200 573.550 323.650 64%

Afschrijvingskosten 210.000 3.515 206.485 2%

Huisvestingskosten - 181.566 -181.566 -

Totaal  8.774.230 7.296.011 1.478.219 83%

Instroomgerelateerde begroting en realisatie 2012 (incl huisvestingskosten)

BES

Begroot Realisatie Verschil %

Kosten

Personeelskosten  681.938 598.347 83.591 88%

Salariskosten 671.938 569.685 - -

Overige 10.000 22.724 - -

Pensioenkosten - 5.938 - -

Exploitatie 458.540 258.640 199.900 56%

Afschrijvingskosten 2.000 2.529 -529 126%

Huisvestingskosten 216.540 216.540 - 100%

Totaal 1.359.018 1.076.056 286.962 79%

Exploitatiekosten realisatie 2012

Aruba BES Curaçao Sint Maarten

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Huisvestingskosten  181.566 185.932 316.700 284.543 1.278.280 1.101.322 381.293 104.194

Kantoorkosten  210.770 50.240 52.498 52.281 445.525 298.249 150.512 68.296

Reis- en verblijfkosten  85.621 28.313 15.007 18.120 722.965 421.371 106.643 81.123 

Kosten documentatie en publicatie  35.001 79.901 1.425 1.861 38.829 51.020 14.538 3.237

Overige betalingen aan personeel  63.891 13.724 42.026 26.166 264.464 113.453 42.049 -

Kosten deskundigen / adviseurs (externe inhuur)  1.925 - - - 1.441.277 362.695 1.000 -

Kosten in- en uitbesteding  - - - - 242.109 267.864 - -

Overige exploitatiekosten  175.702 260.855 47.525 27.857 459.149 144.875 81.727 34.541

Totaal 754.476 618.965 475.181 410.828 4.892.598 2.760.849 777.762 291.391

Exploitatiekosten

De exploitatiekosten bestaan per eiland uit:

Totaal

2012 2011

Huisvestingskosten 2.157.839 1.675.991

Kantoorkosten 859.305 469.066

Reis- en verblijfkosten  930.236 548.927

Kosten documentatie en publicatie 89.793 136.019

Overige betalingen aan personeel 412.430 153.343

Kosten deskundigen / adviseurs (externe inhuur) 1.444.202 362.695

Kosten in- en uitbesteding 242.109 267.864

Overige exploitatiekosten 764.103 468.128

Totaal 6.900.017 4.082.033
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Curaçao

Verreweg de meeste kosten worden gemaakt door de vestiging Curaçao. Naast het feit dat de vestiging 
Curaçao de grootste vestiging is, worden ook enkele centrale taken op Curaçao uitgevoerd. Hierdoor zijn 
relatief meer medewerkers werkzaam bij het Hof op Curaçao dan bij andere vestigingen. Zo maken de 
financiële administratie, de afdeling IT en de afdeling HRM onderdeel uit van de vestiging Curaçao. 
Centrale kosten, zoals kosten voor de accountantscontrole en externe ondersteuning worden ook cen-
traal bij Curaçao berekend. In het jaar 2012 is een aantal projecten in de uitvoeringsfase beland. In deze 
projecten is een aantal externen ingezet, zowel in de uitvoering als in de begeleiding van deze projecten. 
De kosten voor deze Hof-brede projecten worden ten laste gebracht van de vestiging Curaçao. 

Sint Maarten

Instroomgerelateerde begroting en realisatie 2012 (incl huisvestingskosten)

Curaçao

Begroot Realisatie Verschil %

Kosten

Personeelskosten  13.549.784 12.932.756 617.028 95%

Salariskosten 12.349.784 11.768.336 - -

Overige 1.200.000 967.074 - -

Pensioenkosten - 197.346 - -

Exploitatie 3.752.500 3.792.997 -40.497 101%

Afschrijvingskosten 50.000 86.801 -36.801 174%

Huisvestingskosten - 1.278.280 -1.278.280 -

Totaal 17.352.284 18.090.834 -783.550 104%

Instroomgerelateerde begroting en realisatie 2012 (incl huisvestingskosten)

Sint Maarten

Begroot Realisatie Verschil %

Kosten

Personeelskosten 2.316.629 2.191.915 124.714 95%

Salariskosten 2.198.629 2.117.711 - -

Overige 118.000 49.515 - -

Pensioenkosten - 24.689 - -

Exploitatie 536.000 396.468 500.732 44%

Afschrijvingskosten 5.000 4.060 940 81%

Huisvestingskosten - 381.293 - -

Totaal 2.857.629 2.973.736 626.386 104%

Eigen vermogen

Het eigen vermogen heeft een positief verloop over het jaar 2012. Het eigen vermogen is gestegen tot 
een hoogte van Ang. 2.1 miljoen Dit heeft tot gevolg dat het eigen vermogen de volgens de Rijkswet aan-
gegeven 10% van de jaarlijkse bijdrage overschrijdt. Echter, vermeld dient te worden dat een deel van het 
eigen vermogen is gebruikt voor het investeren in broodnodige materieel vaste activa.

In de afgelopen twee jaar is voor Ang. 1,4 miljoen geïnvesteerd in het vervangen van de verouderde com-
puters en verouderd meubilair. Dit deel van het eigen vermogen is dus niet als geld inzetbaar voor het 
opvangen van risico’s. Indien de leenfaciliteit1 tijdig beschikbaar zou zijn geweest zouden de investerin-
gen met vreemd vermogen zijn gedaan. Door deze methodiek wordt het eigen vermogen vrijgehouden 
van materieel vaste activa die, zodra dat nodig mocht zijn, niet eenvoudig om zijn te zetten in liquide 
middelen.

Gerechtskosten
Onder gerechtskosten worden verstaan de kosten die het gerecht maakt gedurende of als gevolg van de 
behandeling van een aan de rechter voorgelegde zaak. Deze kosten worden volgens de openeindfinan-
ciering vergoed. Dit betekent dat de gerealiseerde kosten volledig worden vergoed en eventuele over-
schotten aan de betreffende landen worden overgedragen. Sinds 1 augustus 2012 worden tolkenkosten, 
die voorheen voor rekening van het Openbaar Ministerie kwamen, deels doorbelast aan het Gemeen-
schappelijk Hof.

De overschotten en tekorten worden verrekend met de individuele landen.

Overzicht budget vs realisatie Gerechtskosten 2012

Land Begroot Gerealiseerd Te verrekenen

Aruba 70.480 65.871 4.609

BES 5.060 15.598 -10.538

Curaçao 5.060 17.600 -12.540

Sint Maarten 28.336 59.008 -30.672

Totaal 108.936 158.077 -49.141

1 Leenfaciliteit: mogelijkheid voor overheidsorganen tot het lenen van 
liquide middelen via Ministerie van Financiën Nederland
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Door collega’s, de mensen van de griffie, de par-
ketpolitie en andere medewerkers ( ja, zelfs door 
de chollers) werd ik begroet alsof ik niet al zes jaar 
weg was geweest. Hartverwarmend! Dat zou in 
Nederland niet snel gebeuren.

Het Hof blijft een unieke organisatie. Verspreid 
over vele eilanden, maar toch één geheel. Niet 
voor niets blijven ook in Nederland de “oud-Antil-
lengangers” elkaar opzoeken en mijmeren over 
hun mooie tijd in de West. Nu zit ik nog een paar 
weken in dit prachtige Gerechtsgebouw met uit-
zicht op zee (en soms op een cruiseschip). Straks 
werk ik weer in Amsterdam, gelukkig ook in een 
mooi gebouw. Maar ik weet nu al dat ik Bonaire en 
het Hof zal gaan missen.
Dank aan alle collega’s op Bonaire en Curaçao voor 
de hele plezierige samenwerking!

Mr. Remco Hoekstra was van januari 2011 tot en 
met eind januari 2012 rechter bij het gerecht in 
eerste aanleg Bonaire.

En dat is ook wel logisch, want je zit hier als enige 
rechter. Dat is heel bijzonder, omdat je ook alle 
soorten zaken doet en dus ook al heel snel weet 
wat er allemaal “speelt” op dit eiland. Maar het is 
soms ook lastig, omdat je in dit “dorp” van 15.000 
inwoners al heel snel mensen tegenkomt met wie 
je ook in de rechtszaal te maken hebt. Onlangs 
schorste ik nog een verdachte uit de voorlopige 
hechtenis met ingang van 16.00 die middag; toen 
ik om 17.30 in de supermarkt liep, kwam ik hem 
daar tegen met zijn vrouw en kinderen die mij 
vervolgens allemaal hartelijk gingen bedanken. 
Je komt ook steeds dezelfde advocaten tegen; 
waar ik al weet wat zij zullen gaan zeggen, weten 
zij natuurlijk soms ook al wat ik ga beslissen…. 
Daarom is het wel goed om hier niet te lang te 
zitten, denk ik. Voor mijn collega’s hier op de griffie 
is het wel lastig; steeds als zij net gewend zijn aan 
een rechter (en zijn eigenaardigheden) moeten 
ze alweer afscheid nemen en afwachten hoe de 
‘nieuwe’ zal zijn.

Het werk op Bonaire is heel divers. Alle civiele 
zaken komen voorbij; als een bijzondere zaak 
herinner ik me een kort geding van de consumen-
tenbond tegen het elektriciteitsbedrijf over de 
verhoging van de tarieven. Ook fungeerde ik als 
rechter-commissaris in strafzaken. Door de uit-
breiding van de politie, het parket en de gevange-
nis, neemt het aantal strafzaken dat de rechter-
commissaris te behandelen krijgt sterk toe. Toch 
blijft Bonaire een relatief rustig en veilig eiland. 
Regelmatig ben ik ook naar Curaçao geweest voor 
zittingen, cursussen en vergaderingen. Vanaf het 
begin voelde ik me daar weer heel welkom. 

5 “Als enige rechter op Bonaire weet je 
heel snel wat er allemaal speelt”

Toen ik in 2006 na een periode van vier jaar op 
Curaçao naar Nederland vertrok, had ik eerlijk 
gezegd niet gedacht dat ik zes jaar later al weer 
terug zou komen. Maar zoals het zo vaak gaat, 
als je de Antillen eenmaal hebt beleefd blijft het 
kriebelen… En dus kwam ook ik weer terug. Naar 
Bonaire dit keer, voor een kortere periode. 

Beheerraad

2012 2011

Bijdrage 0  330.000 

Kosten   

Vergaderkosten 7.683 5.685

Drukwerk 0  2.798 

Externe inhuur 166.771  198.025 

Overige 4.225  523 

Totaal kosten 178.679  207.031 

Resultaat -178.679  122.969

Beheerraad
De kosten voor de Beheerraad komen voor rekening van de begroting van de Beheerraad.
In deze kosten zijn meegenomen de kosten voor vergaderingen en inhuur externen. Ook is opdracht 
gegeven een audit uit te voeren naar de betrouwbaarheid van de in- en uitstroomgegevens zoals die in 
de diverse begrotings- en verantwoordingsdocumenten zijn opgenomen.
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In 2012 werden bijna 46 duizend zaken in eerste aanleg bij de vestigingen van het Gemeenschap-
pelijk Hof aangeboden. Dat is meer dan in 2011. Vooral de instroom van beslagzaken en belasting-
zaken is toegenomen.

6 Zaaksaantallen in eerste aanleg  
en in hoger beroep

Rechtspraak in eerste aanleg
Instroom eerste aanleg

Onder instroom van eerste aanlegzaken wordt verstaan het aantal bij het Hof ter behandeling aangebo-
den zaken. De ingestroomde zaken worden veelal in geautomatiseerde registers ingeschreven.  

Instroom 2012 vs 2011

Zaakscategorieën Aruba BES Curaçao St. Maarten Totaal

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Civiele bodemprocedure 2 831 681 80 120 654 704 224 308 1.789 1.813

Kort geding 270 246 37 25 329 311 199 203 835 785

KZ verklaringen (Hoftaak) 0 0 0 0 63 72 0 0 63 72

Verstekzaken Civiel 3 804 708 63 57 764 831 74 48 1.705 1.644

Tucht & Toezichtzaken 43 34 0 0 220 175 28 28 291 237

Personen-& familiezaken 795 722 113 160 845 1.045 202 229 1.955 2.156

Ambtenarenzaken 191 169 21 6 205 163 39 23 456 361

LAR 139 143 39 21 588 499 109 119 875 732

Overige EJ zaken 325 210 66 55 199 251 90 86 680 602

Rechtshulpverzoeken (Straf & EJ) 4 2 4 2 19 28 8 10 35 42

Beslagzaken 980 555 36 43 811 629 99 194 1.926 1.421

Faillissement en surseance van betaling 11 18 3 9 31 51 8 6 53 84

Onder curatele/bewind stelling 15 43 11 7 117 89 12 15 155 154

OTS minderjarigen 16 19 6 5 74 60 18 1 114 85

Bulkzaken Straf 201 0 6 0 265 268 112 0 584 268

Misdrijfzaken regulier 973 821 217 192 952 1.12 288 345 2.430 2.479

Gerechtelijke vooronderzoeken 74 67 4 5 52 36 3 28 133 136

Overige RC handelingen 1.662 1.573 461 461 2.375 2.550 794 805 5.292 5.389

Huiszoekingen 46 61 2 4 45 37 5 36 98 138

Overtredingen 4.280 1.762 214 301 19.022 21.599 1.990 1.876 25.506 25.538

Belastingzaken 179 93 27 17 645 469 28 8 879 587

Totaal 11.839 7.927 1.410 1.490 28.275 30.988 4.330 4.368 45.854 44.773
 

2 Inclusief Arbeidszaken
3 Inclusief Bevel tot betaling & Referte.

Het team van griffiemedewerkers van het Gerecht in Eerste 
Aanleg Bonaire: Arlon Statie, Milca Genao-Evertsz, Jeannette 
Obispo-Weyman, Lian van Marrewijk en vestigingsmanager 
Geritza Fermi.
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Uitstroom 2012 vs Uitstroom 2011

Zaakscategorieën Aruba BES Curaçao St. Maarten Totaal

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Civiele bodemprocedure 4 824 568 91 26 827 323 294 253 2.036 1.170

Kort geding 260 218 27 18 286 296 196 182 769 714

KZ verklaringen (Hoftaak) 0 0 0 0 57 72 0 0 57 72

Verstekzaken Civiel 5 804 708 63 57 764 831 74 48 1.705 1.644

Tucht & Toezichtzaken 31 28 0 0 96 163 30 37 157 228

Personen-& familiezaken 523 722 138 126 754 746 173 217 1.588 1.811

Ambtenarenzaken 152 222 8 0 128 95 23 8 311 325

LAR 38 212 34 9 567 318 104 114 743 653

Overige EJ zaken 193 376 34 23 177 384 63 82 467 865

Rechtshulpverzoeken (Straf & EJ) 4 0 4 2 19 25 8 10 35 37

Beslagzaken 980 555 36 43 811 629 99 194 1.926 1.421

Faillissement en surseance van betaling 13 18 9 2 30 31 9 5 61 56

Onder curatele/bewind stelling 14 39 18 6 47 58 6 13 85 116

OTS minderjarigen 20 2 25 0 74 51 15 1 134 54

Bulkzaken Straf 192 0 6 0 265 268 112 0 575 268

Misdrijfzaken regulier 973 759 217 106 952 1.110 288 333 2.430 2.308

Gerechtelijke vooronderzoeken 74 67 4 5 52 36 3 28 133 136

Overige RC handelingen 1.662 1.573 461 454 2.375 2.550 794 805 5.292 5.382

Huiszoekingen 46 61 2 4 45 37 5 36 98 138

Overtredingen 4.280 1.632 214 301 19.022 21.599 1.990 1.876 25.506 25.408

Belastingzaken 36 13 0 3 147 452 45 0 228 468

Totaal 11.119 7.773 1.391 1.185 27.495 30.074 4.331 4.242 44.336 43.275
 

De instroom is op totaal toegenomen. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere 
instroom op Aruba en een lichte stijging op St, Maarten. Voor Curaçao is de afname voornamelijk het 
gevolg van de teruggelopen ingestroomde Overtredingszaken. Voor de vestiging Sint Maarten en de 
vestiging Bonaire, geldt een afname van de instroom op nagenoeg alle zaakscategorieën. Opvallend is de 
stijging van het aantal ambtenarenzaken op alle vestigingen. Voor wat betreft de vestigingen Curaçao, 
Bonaire en Sint Maarten is dit waarschijnlijk het gevolg van de ontmanteling van het land Nederlandse 
Antillen.
 

   

De uitstroom is toegenomen in 2012 ten opzichte van 2011. Er zijn vooral meer civiele zaken afgedaan, 
zowel civiele bodemprocedure zaken als beslagzaken. De in- en uitstroom van beslagzaken neemt toe.

4 Inclusief Arbeidszaken
5 Inclusief Bevel tot betaling & Referte.

Instroom vs Uitstroom 

Civielrecht

De instroom voor wat betreft civiele zaken(zowel civiele bodemprocedure zaken als extra judiciële zaken) 
is toegenomen ten opzichte van 2011. Deze stijging van het aantal aangeboden zaken kan het gevolg zijn 
van allerlei oorzaken. Vooral de beslagzaken nemen toe. Dit geldt zowel voor de vestiging Aruba als de 
vestiging Curaçao. Op de vestiging Aruba is een toename in het aantal civiele bodemprocedure zaken 
– met name arbeidszaken – waar te nemen. De toename maakt de instroom hoger dan de instroom op 
Curaçao.  De uitstroom volgt de instroom redelijk. Vooral bij tuchtrechtzaken blijft de uitstroom achter 
bij de instroom.

Instroom 2012 vs uitstroom civiel

Zaakscategorieën Aruba BES Curaçao Sint Maarten

Civielrecht instroom uitstroom verschil instroom uitstroom verschil instroom uitstroom verschil instroom uitstroom verschil

Civiele bodemprocedure 6 831 824 7 80 91 -11 654 827 -173 224 294 -70

Kort geding 270 260 10 37 27 10 329 286 43 199 196 3

KZ verklaringen (Hoftaak) 0 0 0 0 0 0 63 57 6 0 0 0

Verstekzaken Civiel 7 804 804 0 63 63 0 764 764 0 74 74 0

Tucht & Toezichtzaken 34 31 12 0 0 0 220 96 124 28 30 -2

Personen-& familiezaken 795 523 272 113 138 -25 845 754 91 202 173 29

Overige EJ zaken 325 193 132 66 34 32 199 177 22 90 63 27

Rechtshulpverzoeken (Straf & EJ) 4 4 0 4 4 0 19 19 0 8 8 0

Beslagzaken 980 980 0 36 36 0 811 811 0 99 99 0

Faillissement en surseance van betaling 11 18 -7 3 2 1 31 30 1 8 8 0

Onder curatele/bewind stelling 15 39 -24 18 18 0 117 47 70 12 12 0

OTS minderjarigen 16 2 14 6 25 -19 74 74 0 18 18 0

Totaal 4.094 3.678 416 426 438 -12 4.126 3.942 184 962 975 -13

Totaal % van 
totaal

instroom uitstroom verschil

1.789 2.036 247 14%

835 769 -66 -8%

63 57 -6 -10%

1.705 1.705 0 0%

291 157 -134 -46%

1.955 1.588 -367 -19%

680 467 -213 -31%

35 35 0 0%

1.926 1.926 0 0%

53 53 5 9%

162 116 -46 28%

114 119 5 4%

9.608 9.9.033 -575 -6%

Zaakscategorieën

Civielrecht

Civiele bodemprocedure 6

Kort geding

KZ verklaringen (Hoftaak)

Verstekzaken Civiel 7

Tucht & Toezichtzaken

Personen-& familiezaken

Overige EJ zaken

Rechtshulpverzoeken (Straf & EJ)

Beslagzaken

Faillissement en surseance van betaling

Onder curatele/bewind stelling

OTS minderjarigen

Totaal

6 Inclusief Arbeidszaken
7 Inclusief Bevel tot betaling & Referte.
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Instroom 2012 vs uitstroom Bestuursrecht zaken

Zaakscategorieën Aruba BES Curaçao

Bestuursrecht instroom uitstroom verschil instroom uitstroom verschil instroom uitstroom verschil

Amtenarenzaken 191 222 -31 21 8 13 205 128 77

LAR 139 218 -79 39 34 5 588 567 21

Belastingzaken 179 36 143 27 0 27 645 147 498

Totaal 509 476 33 87 42 45 1.438 842 596

Bestuursrecht
De instroom van het aantal bestuursrechtelijke zaken is in 2012 gestegen ten opzichte van 2011. Hoewel 
de trend van de afname van het aantal LAR-zaken op Aruba  zich in 2012 doorzet, neemt de instroom van 
LAR-zaken op Curaçao al enkele jaren toe. Het aantal ambtenaren zaken neemt over het geheel toe. 
Ook het aantal Belastingzaken neemt toe. De uitstroom belastingzaken kan de instroom niet volgen. 
Belastingzaken worden twee keer per jaar behandeld door een combinatie van twee belastingrechters 
uit Nederland en een rechter in dienst van het Hof. Teneinde de instroom weg te kunnen werken is voor 
2013 een extra zittingsronde ingelast.

Sint Maarten Totaal % van 
totaal

instroom uitstroom verschil instroom uitstroom verschil

39 23 16 456 381 -75 -16 

109 104 5 875 923 48 5%

28 45 -17 879 228 -651 -74%

176 172 4 2.210 1.532 -678 -31%

Strafrecht
Voor wat betreft de instroom van strafzaken is het Gemeenschappelijk Hof afhankelijk van de aanleve-
ring van zaken door het OM. Het aantal zaken dat door het OM wordt aangebracht is in 2012 gestabili-
seerd ten opzichte van 2011. Vooral het aantal aangebrachte overtredingszaken is op Aruba toegenomen.

Instroom 2012 vs uitstroom Strafzaken (incl RC)

Zaakscategorieën Aruba BES Curaçao

Strafrecht instroom uitstroom verschil instroom uitstroom verschil instroom uitstroom verschil

Bulkzaken Straf 201 192 9 6 6 0 265 265 0

Misdrijfzaken regulier 973 973 0 217 217 0 952 952 0

Gerechtelijke vooronderzoeken 74 74 0 4 4 0 52 52 0

Overige RC handelingen 1.662 1.662 0 461 461 0 2.375 2.375 0

Huiszoekingen 46 46 0 2 2 0 45 45 0

Overtredingen 4.280 4.280 0 214 214 0 19.022 19.022 0

Totaal 7.236 7.227 9 904 904 0 22.711 22.711 0

Zaakscategorieën

Strafrecht

Bulkzaken Straf

Misdrijfzaken regulier

Gerechtelijke vooronderzoeken

Overige RC handelingen

Huiszoekingen

Overtredingen

Totaal

Sint Maarten Totaal % van 
totaal

instroom uitstroom verschil instroom uitstroom verschil

112 112 0 584 575 9 2%

288 288 0 2.430 2.430 0 0%

3 3 0 133 133 0 0%

794 794 0 5.292 5.292 0 0%

5 5 0 96 96 0 0%

1.990 1.990 0 25.506 25.506 0 0%

3.192 3.192 0 34.041 34.032 9

Zaakscategorieën

Bestuursrecht

Amtenarenzaken

LAR

Belastingzaken

Totaal
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Hoger beroep
Op de vestiging Curaçao vindt de administratie van rechtspraak in hoger beroep plaats. 
De in- en uitstroom van hoger beroepzaken is hieronder aangegeven.

Rechtspraak in hoger beroep 2012 vs 2011

Instroom Uitstroom

2012 2011 2012 2011

Civiele procedure 430 424 404  361 

LAR-zaken 93 51 55  53 

Strafzaken 187 247 204  201 

Ambtenarenzaken 40 38 39  39 

Raad van Appel 8 10 9  5 

Totaal 758 770 711  659 

Doorlooptijden en werkvoorraden
De doorlooptijd van een zaak is het aantal dagen tussen in- en uitstroom. De datum van aanbrengen van 
een zaak en inschrijven in het register is de instroomdatum. Het uitstroommoment is de datum waarop 
een zaak wordt afgedaan, hetzij door uitbrengen van een eindvonnis of een eindbeschikking in een zaak. 
Daarnaast kan een zaak worden afgedaan door een intrekking, een doorhaling of royement.
De werkvoorraad en doorlooptijd van vooral belastingzaken nemen toe. De doorlooptijden van LAR 
zaken liggen op de vestigingen Bonaire en Sint Maarten relatief hoog. Voor Bonaire  is dit het gevolg van 
de beperkte zittingsfrequentie en op Sint Maarten zijn gedurende het jaar 2012 een aantal oude zaken 
afgedaan.

Doorlooptijden van afgedane zaken in 2012

Aruba BES Curaçao Sint Maarten

Zaakscategorieën 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Civiele Bodemprocedure 210 327 406 320

Kort Geding 39 30 28 34 52 44 35 41

Personen & familiezaken 241 46 145 156

LAR 162 PM 327 296 125 246 343 155

Belastingzaken 328 548 560 680

Aantal lopende zaken per 31-12-2012

Aruba BES Curaçao Sint Maarten

Zaakscategorieën 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Civiele Bodemprocedure (ind Arb. Zaken) 143 50 652 277

Kort Geding 9 38 16 5 40 37 21 20

Personen & familiezaken 278 23 380 34

LAR 60 PM 28 6 201 187 36 62

Belastingzaken 178 27 640 28
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Aruba
Wayaca 33-E, Oranjestad, t: (297) 582 2294

Bonaire
Fort Oranje, Kralendijk, t: (599-9) 178 172

Curaçao
Wilhelminaplein 4, Willemstad, t: (599-9) 463 4111

Sint Maarten 
Frontstreet 58, Philipsburg, t: (599-5) 423 205

www.gemhofvanjustitie.com
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