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Voorwoord

Waarde lezer,

De totstandkoming van het vijfde jaarverslag van het Gemeenschappelijk Hof staat nog in het teken van de vele 
veranderingen in de staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk. En hoewel er ten tijde van het verschijnen van 
dit verslag nog steeds geen definitieve financiële eindafrekening per ‘10-10-10’ heeft plaatsgevonden, heeft het 
bestuur toch gemeend de uitgifte van dit jaarverslag niet langer op te houden.

Het jaar 2010 is gekenmerkt door de vele activiteiten, projecten en werkzaamheden bij de ontmanteling van de 
Nederlandse Antillen en de start van de nieuwe interne organisatie van het Gemeenschappelijk Hof. Waar de voor-
bereiding van de verzelfstandiging eerst centraal stond, moest daarna de focus gericht worden op de implementa-
tie van nieuwe werkwijzen en structuren. Ten tijde van de publicatie van dit jaarverslag is veel reeds gerealiseerd, 
maar pas in het volgende verslag over het jaar 2011 zullen deze concrete realisaties gepresenteerd worden. 

In het vorig jaarverslag maakten wij melding van de renovatie en uitbreiding van het gerechtsgebouw in Aruba, 
dat in 2010 in volle omvang gestart is. Bij het verschijnen van het jaarverslag dat thans voor u ligt zijn de eerste 
resultaten al goed zichtbaar. Naar verwachting zal het herstelde pand conform de planning in de tweede helft van 
2012 weer in gebruik worden genomen.
De werkzaamheden aan het Courthouse in Sint Maarten zijn in 2011 opgestart, nadat het Hof eind 2010 de beno-
digde financiering rond kon krijgen. Volgens planning is dit eind 2011 ook gerealiseerd.

De President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

Mr. L.C. Hoefdraad

V
“�Eerst�stond�de�
voorbereiding�van�
de�verzelfstandiging�
centraal.�Daarna�
moest�de�focus�
gericht�worden�op�de�
implementatie�van�
nieuwe�werkwijzen��
en�structuren.”

Mr. L.C. Hoefdraad
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1.1	 Rechtspraak	in	eerste	aanleg

Instroom 
Onder instroom wordt verstaan het aantal bij het Hof ter behandeling aangeboden zaken. De inge-
stroomde zaken worden in (grotendeels geautomatiseerde) registers ingeschreven. De tabel op pagina 4 
laat de aantallen ingestroomde zaken zien op basis van tellingen van de registers. 

Civielrecht
De instroom van civiele bodemprocedure zaken en arbeidszaken is voor wat betreft Aruba fors toegeno-
men. Bij de overige vestigingen is een lichte daling waarneembaar. Op totalen is de teruggang in Extra 
Judiciële zaken opvallend. 

Strafrecht
Voor wat betreft de instroom van strafzaken is het Gemeenschappelijk Hof afhankelijk van de aanle-
vering van zaken door het OM. Het aantal zaken dat door het OM wordt aangebracht is al enige jaren 
stijgende. Het totaal aantal strafzaken is licht toegenomen. Opvallend is de afname van aangebrachte 
overtredingszaken. Een en ander kan gevolg zijn van de prioriteitsstelling bij het OM.

Instroom aantallen civielrechtelijke zaken per eilandgebied per categorie 2010 vs 2009

Zaakscategorieën Aruba BES Curaçao St. Maarten Totaal

Civielrecht 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Civiele Bodemprocedure 1 657 269 137 124 533 537 242 268 1.569 1.198

Kort Geding 340 242 35 40 342 363 240 212 957 857

KZ verklaringen 0 0 0 1 29 50 0 8 29 59

Verstekzaken Civiel 2 771 586 106 87 648 758 76 67 1.601 1.498

Tucht & Toezichtzaken 43 42 0 2 71 64 23 23 137 131

Personen- & familiezaken 700 736 114 189 823 690 156 241 1.793 1.856

Overige EJ-zaken 234 242 48 45 212 636 71 89 565 1.012

Beslagzaken 523 602 63 62 438 483 208 218 1.232 1.365

Faillissement en surseance van betaling 34 28 0 6 22 25 8 5 64 64

Onder curatele/bewind stelling 40 46 13 9 51 48 35 6 139 109

OTS minderjarigen 47 35 55 37 71 70 35 16 208 158

Totaal Civielrecht 3.389 2.828 571 602 3.240 3.724 1.094 1.153 8.294 8.307

Instroom aantallen strafrechtelijke zaken per eilandgebied per categorie 2010 vs 2009

Zaakscategorieën Aruba BES Curaçao St. Maarten Totaal

Strafrecht 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Misdrijfzaken regulier 957 515 143 261 927 596 322 317 2.349 1.689

Koerierszaken 172 172 37 37 264 300 0 0 473 509

Verzoekschriften/Raadkamer 25 56 0 0 43 43 75 69 143 168

Overtredingen 2.391 2.742 353 353 17.956 21.083 2.078 2.411 22.778 26.589

Totaal Strafrecht 3.545 3.485 533 651 19.190 22.022 2.475 2.797 25.743 28.955

Zaaksaantallen Rechtspraak in 
eerste aanleg en in hoger beroep

Dit hoofdstuk beschrijft de instroom en uitstroom van zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van 
Justitie. Zowel de zaken in eerste aanleg als de zaken in hoger beroep worden gepresenteerd. 
Naast de regulier instroom en uitstroom van zaken worden ook enkele cijfers voor wat betreft de 
doorlooptijd nader toegelicht. 

Ondanks eerdere aankondigingen is het primaire registratiesysteem GHIS nog niet volledig in 2010 
ingevoerd. Alleen voor wat betreft de vestiging Curaçao wordt per oktober 2010 het systeem gebruikt 
voor het vastleggen van de procesgang van zaken. Hierdoor is evenals voorgaande jaren de wijze van 
registreren bij de verschillende vestigingen divers. Sommige administraties worden handmatig in 
registers vastgelegd, terwijl andere administraties met behulp van geautomatiseerde registers worden 
bijgehouden. Het vergaren van de informatie is derhalve een tijdrovende klus.

1

2010: Instroom van zaken per eilandgebied per categorie

Zaakscategorieën Aruba Bonaire Curaçao St. Maarten St. Eustatius Saba Totaal

Civielrecht

Civiele Bodemprocedure 1 657 81 533 242 52 4 1,569

Kort Geding 340 33 342 240 1 1 957

KZ verklaringen 0 0 29 0 0 0 29

Verstekzaken Civiel 2 771 105 648 76 1 0 1,601

Tucht & Toezichtzaken 43 0 71 23 0 0 137

Personen- & familiezaken 700 90 823 156 18 6 1,793

Overige EJ-zaken 234 44 212 71 2 2 565

Beslagzaken 523 62 438 208 1 0 1,232

Faillissement en surseance van betaling 34 0 22 8 0 0 64

Onder curatele/bewind stelling 40 7 51 35 0 6 139

OTS minderjarigen 47 28 71 35 20 7 208

Totaal Civielrecht 3,389 450 3,240 1,094 95 26 8,294

Strafrecht

Misdrijfzaken regulier 957 143 927 322 14 2 2,365

Koerierszaken 172 37 264 0 0 0 473

Verzoekschriften/Raadkamer 25 43 75 0 0 143

Overtredingen 2,391 353 17,956 2,078 86 1 22,865

Totaal Strafrecht 3,545 533 19,190 2,475 100 3 25,846

Bestuursrecht

Ambtenarenzaken 226 0 143 0 0 0 369

LAR (reguliere behandeling) 294 16 430 151 0 0 891

Belastingzaken 0 0 458 0 0 0 458

Totaal Bestuursrecht 520 16 1,031 151 0 0 1,718

Totaal 7,454 999 23,461 3,720 195 29 35,858

1 Inclusief Arbeidszaken.
2 Inclusief Bevel tot betaling & Referte.
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Rechtspraak in hoger beroep 2010

Instroom Uitstroom

Civiele procedure 272 323

LAR-zaken 46 26

Strafzaken 245 180

Ambtenarenzaken 75 13

Raad van Appel 4 1

Totaal 517 503

Bestuursrecht
De instroom van het aantal bestuursrechtelijke zaken is in 2010 afgenomen ten opzichte van 2009.  
Dit wordt vooral veroorzaakt door een afname in het aantal LAR-zaken op Aruba. De instroom van LAR-
zaken op Aruba is afgelopen twee jaar afgenomen. In 2008 was het aantal ingestroomde LAR-zaken 
1086 en in 2009 was het 832. In 2010 zijn 294 LAR-zaken ingestroomd. De reden voor deze afname is 
te vinden in het minder stringent omgaan van de huidige regering van Aruba sinds eind 2009 met de 
Landsverordening Toelating en Uitzetting. Hierdoor zijn in 2010 minder zaken tegen de staat als gevolg 
van het niet verlengen van een verblijfsvergunning aangespannen. 

Het aantal LAR-zaken op Curaçao, maar ook het aantal belastingzaken neemt juist weer behoorlijk toe. 

Uitstroom
Over de wijze van bepalen van de uitstroomcijfers van zaken bij het Gemeenschappelijke Hof is nog 
enige onduidelijkheid. Er waren gedurende het jaar 2010 geen definities van uitstroom van zaken.  
Zo zijn voor enkele categorieën vooral de vonnissen als uitstroom geteld en niet altijd de zaken die 
gedurende het proces zijn ingetrokken. (Zie tabel op pagina 7).

De uitstroom ligt lager dan de instroom. Vooral de uitstroom van strafzaken is lager dan de instroom.  
De uitstroom van misdrijven ligt fors lager. Dit is het gevolg van de registratiewijze, waar alleen vonnis-
sen worden geteld als uitstroom in strafzaken. Overige afdoeningswijzen zijn tot en met 2010 niet 
vastgelegd. De werkelijke uitstroom ligt daardoor hoger en geeft de vergelijking instroom ten opzichte 
van de uitstroom een vertekend beeld. 

Rechter-commissaris in strafzaken 2010

Aruba Bonaire Curacao St. Maarten St. Eustatius Saba Totaal

Rechtmatigheidstoetsen 694 131 980 332 5 2 2.144

Inbewaringstellingen excl. verlenging 446 63 780 208 4 1 1.502

Verlenging bewaringen 357 53 563 178 2 1 1.154

Gevangenhoudingen excl. verlenging 271 52 484 139 2 1 949

Verlenging gevangenhoudingen 271 12 100 42 1 0 426

Gerechtelijke vooronderzoeken 62 9 70 68 2 1 212

Ingekomen rechtshulpverzoeken 0 0 23 18 0 0 41

Huiszoekingen 60 3 64 23 1 0 151

Totaal 2.161 323 3.064 1.008 17 6 6.579

Instroom aantallen bestuursrechtelijke zaken per eilandgebied per categorie 2010 vs 2009

Zaakscategorieën Aruba BES Curaçao St. Maarten Totaal

Bestuursrecht 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Ambtenarenzaken 226 265 0 0 143 160 0 20 369 445

LAR (reguliere behandeling) 294 832 16 21 430 300 151 131 891 1.284

Belastingzaken 0 0 0 0 458 285 0 0 458 285

Totaal Bestuursrecht 520 1.097 16 21 1.031 745 151 131 1.718 2.014

Uitstroom van zaken 2010

Aruba Bonaire Curaçao St. Maarten Saba St. Eustatius Totaal

Civielrecht

Civiele Bodemprocedures 3 1.481 248 1.619 526 6 47 3.927

Kort geding (KG) 305 30 350 305 1 1 992

Echtscheidingen (E) 443 101 480 105 4 17 1.150

Overige extra Judiciële zaken (EJ) 513 56 585 69 8 26 1.257

Faillisementen 4 30 2 45 9 0 0 86

Ondertoezichtstellingen 59 60 250 28 1 1 399

Totaal Civielrecht 2.831 497 3.329 1.042 20 92 7.811

Strafrecht

Misdrijf 250 180 676 289 6 12 1.413

Overtredingen/bulkzaken 5 1.461 350 19.998 2.078 0 9 23.896

Verzoekschriftprocedures 60 1 35 95 0 0 191

Totaal Strafrecht 1.771 531 20.709 2.462 6 21 25.500

Bestuursrecht

Landsverordening adm. Rechtspraak (LAR) 246 20 325 128 0 0 719

Ambtenarenzaken 123 0 95 120 0 0 338

College van beroep (S.V.B. zaken) 29 45 0 0 0 0 74

Belastingzaken 500 0 0 500

Totaal Bestuursrecht 398 65 920 248 0 0 1.631

Overig

Raad van toezicht op de advocatuur 43 6 80 23 0 0 152

Totaal 5.043 1.099 25.038 3.775 26 113 35.094

3 Betreft Civiele Bodemprocedures inclusief verstekzaken.
4 De vestigingen van de Ned. Antillen tellen S.V.B. zaken bij de LAR-zaken.
5 De belastingzaken zijn voor alle vestigingen samen opgenomen bij Curaçao.

1.2	 Rechtspraak	in	hoger	beroep	

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

Doorlooptijden
Voor de berekening van de doorlooptijden van zaken die in 
2010 zijn afgehandeld is een steekproef genomen van 10% 
van het totaal van de afgehandelde zaken. De doorlooptijd 
wordt gerekend vanaf de datum van inschrijving bij het Hof 
tot de datum waarop de zaak is beëindigd (door middel van 
een eindvonnis, beschikking, royement of intrekking). 
De doorlooptijden zijn over het algemeen redelijk gelijk 
gebleven.

Doorlooptijden Kort Geding procedures (in dagen)

2009 2010

Aruba 27 28

Bonaire 36 36

Curaçao 36 37

Sint Maarten 38 34

Doorlooptijden Belastingzaken (in dagen)

2009 2010

Alle vestigingen 395 458
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Financiële aspecten van de 
bedrijfsvoering

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is gedurende het begrotingsjaar 2010 verzelfstandigd. 
Deze verzelfstandiging per 10 oktober 2010 heeft naast organisatorische veranderingen ook een 
boekhoudkundige omwenteling met zich mee gebracht. Per 10 oktober 2010 is overgestapt van 
het zogenaamde kasstelsel naar het baten- en lastenstelsel. Dat de overgang gedurende het jaar 
en ook nog gedurende een maand viel is verantwoordingstechnisch een uitdaging. 

Er is in dit jaarverslag voor gekozen de begrotingsuitputting voor wat betreft de landen van de voorma-
lige Nederlandse Antillen tot 10-10-10 op te nemen. Het restant van het budget van deze landen is per 
10-10 toegewezen als bijdrage aan het Hof. De uitputting van het restant budget zal worden verant-
woord in het jaarverslag 2011 van het Gemeenschappelijk Hof. In dit jaarverslag wordt, conform hetgeen 
is voorgeschreven in de Rijkswet, de jaarrekening opgenomen. De jaarrekening 2011 betreft een verant-
woording over een verlengd boekjaar, namelijk vanaf 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011. 

De uitputting van de begroting op totaalniveau voormalige Nederlandse Antillen tot en met 10-10-2010:

De begroting 2010 voor het Hof is opgesteld in het licht van de aankomende verzelfstandiging. Het 
betrof een samengestelde begroting 2009-2010. De realisatie van de begroting laat zich kenmerken door: 

2

Totaaloverzicht begroting en uitgaven t/m 10-10-2010 vestigingen voormalige Nederlandse Antillen per categorie

Uitgaven Begroting 2010 Uitgaven 2010 Saldo 2010 Procentueel

Personele kosten  12.810.302  9.617.949  3.192.353 25%

Energiekosten  467.000  364.873  102.127 22%

Reis- en verblijfskosten  325.168  334.052  8.884- -3%

Kosten uit- en terugzendingen  223.250  293.583  70.333- -32%

Opleidingskosten  62.400  33.097  29.303 47%

Huur gebouwen  284.300  208.386  75.914 27%

Kosten klein onderhoud gebouwen  133.216  82.447  50.769 38%

Aanschaf kantoormiddelen/meubilair/computers  102.900  31.089  71.811 70%

Aanschaf airco-apparatuur  100.000  56.378  43.622 44%

Overige kosten  1.027.605  700.656  326.949 32%

Totaal  15.536.141  11.722.511  3.813.630 25%

Totaaloverzicht Begroting 2010 ten opzichte van realisatie per vestigingsplaats

Vestigingsplaats Begroting 2010 Uitgaven 2010 Saldo 2010 Procentueel

Aruba 6.456.000 6.942.145 486.145- -8%

Bonaire 723.100 778.914 55.814- -8%

Curaçao 10.818.273 10.601.791 216.482 2%

Sint Maarten (incl. Saba en St. Eustatius) 2.066.400 2.372.626 306.226- -15%

Totaal 20.063.773 20.695.476 631.703- -3%

Er�is�in�dit�jaarverslag�voor�gekozen�
de�begrotingsuitputting�voor�
wat�betreft�de�landen�van�de�
voormalige�Nederlandse�Antillen�
tot�10-10-10�op�te�nemen.�

In de nieuwe staatkundige verhouding 
die op 10 oktober 2010 van kracht is 
geworden werken alle landen binnen het 
Koninkrijk (Nederland, Curaçao, Aruba en 
Sint Maarten) samen door middel van één 
rechterlijke organisatie.
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Personele kosten
Deze post bestaat naast de salariskosten uit diverse toela-
gen, uitkeringen en overige werkgeverslasten zoals AVBZ, 
AOV, ziektekosten en pensioenbijdragen van de werkgever. 
De personele kosten vormen veruit de grootste begrotings-
post in vergelijking met de andere categorieën. Tot 10-10-
2010 bestond 81% van de totale kosten van de locaties op 
de voormalige Nederlandse Antillen uit personele kosten.
De vestiging Curaçao heeft per 10-10 het grootste over-
schot op de personele kosten. De voornaamste oorzaak 
hiervoor is het aantal niet vervulde formatieplaatsen op 
deze vestiging in 2010. 

Reis- en verblijfskosten
Deze post bevat voornamelijk de kosten voor dienstreizen gemaakt door rechters en griffiers om zaken 
te behandelen op andere vestigingen van het Hof. Het kan daarbij zowel om rechtspraak in eerste 
aanleg als om behandeling in hoger beroep gaan. Gezien de directe relatie tussen het primaire proces 
van het Hof, dat te allen tijde doorgang moet vinden, en deze kosten, kunnen de reis- en verblijfskos-
ten in principe niet aan grenzen gebonden zijn. De kosten zijn sinds het plaatsen van een rechter op 
de vestiging Bonaire aanzienlijk verminderd. Voorheen werd minimaal twee keer per week door twee 
personen een reis van Curaçao naar Bonaire vice versa gemaakt. 

Kosten uit- en terugzendingen
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. Tot oktober 2010 
is de begroting nagenoeg uitgeput. In 2010 zijn drie nieuwe rechters uit Nederland gekomen en zijn 
evenzoveel rechters vertrokken. 

Opleidingskosten
De opleidingskosten worden apart genoemd in het overzicht omdat het op peil houden en het verho-
gen van kennis van medewerkers in een kennisintensieve organisatie als het Hof van groot belang is. 
De grootste opleidingstrajecten zijn in 2010 niet gefinancierd vanuit de reguliere begroting, maar met 
behulp van gelden uit het Hofproject binnen het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen. Voorbeelden van 
op deze wijze gefinancierde trajecten zijn diverse coachingstrajecten, IT-opleidingen en trainingen in 
het kader van de organisatieverandering. 

Huur gebouwen
Alleen de vestigingen van het Hof op Aruba en Bonaire zijn gehuisvest in een pand waar huur voor 
wordt betaald. Daarnaast huurt de vestiging op Sint Maarten een ruimte voor dossieropslag. Binnen 
deze kostenpost is geen afwijking zichtbaar tussen begrote en gerealiseerde kosten. 

Kosten klein onderhoud gebouwen
De renovatie van de buitengevel van het pand te Curaçao is in 2010 afgerond. De begroting en uitput-
ting is daarmee aanzienlijk lager. De vestiging op Sint Maarten is gehuisvest in het monumentale 
Courthouse. In de loop van 2010 is gestart met een opknapbeurt van het Courthouse (schilderwerk en 
klein onderhoud), deels gefinancierd door de Nederlandse overheid en deels vanuit het Crimefonds van 
de Nederlandse Antillen. 

Kosten airco-apparatuur
De realisatie van de aanschaf van airco-apparatuur voor de vestiging Curaçao is eerst eind 2010 afge-
rond. Het heeft enige tijd geduurd voordat de bestelde airco-unit, die moest voldoen aan bepaalde, voor 
het Hof noodzakelijke specificaties, geleverd kon worden. 

Overige kosten
De overige kosten betreffen onder meer de kosten voor bibliotheekmaterialen. Het (voormalige) Antil-
lenhuis verzorgt een groot aantal abonnementen ten behoeve van het Hof. De hiervoor gemaakte 
kosten worden eerst aan het einde van het jaar verrekend met het Hof. 

De uitputting ten opzichte van de begroting per vestiging: 

Bonaire

Curaçao

Totaaloverzicht Bonaire begroting en uitgaven tot 10-10-2010 per categorie

Uitgaven Begroting 2010 Uitgaven 2010 Saldo 2010 Procentueel

Personele kosten  696.460  572.438  124.022 18%

Energiekosten  33.500  14.864  18.636 56%

Reis- en verblijfskosten  16.218  12.048  4.170 26%

Kosten uit- en terugzendingen  8.600  6.553  2.047 24%

Opleidingskosten  -  -  - 0%

Huur gebouwen  227.400  189.473  37.927 17%

Kosten klein onderhoud gebouwen  13.216  6.497  6.719 51%

Aanschaf kantoormiddelen/meubilair/computers  5.900  2.664  3.236 55%

Overige kosten  99.900  68.358  31.542 32%

Totaal  1.101.194  872.896  228.298 21%

Totaaloverzicht Curaçao begroting en uitgaven tot 10-10-2010 per categorie

Uitgaven Begroting 2010 Uitgaven 2010 Saldo 2010 Procentueel

Personele kosten  9.607.419  7.128.632  2.478.787 26%

Energiekosten  320.000  296.934  23.066 7%

Reis- en verblijfskosten  230.000  268.919  38.919- -17%

Kosten uit- en terugzendingen  185.200  247.414  62.214- -34%

Opleidingskosten  37.400  33.097  4.303 12%

Kosten klein onderhoud gebouwen  66.000  31.404  34.596 52%

Aanschaf airco-apparatuur  100.000  56.378  43.622 44%

Aanschaf kantoormiddelen/meubilair/computers  97.000  28.425  68.575 71%

Overige kosten  726.305  535.885  190.421 26%

Totaal  11.369.324  8.627.088  2.742.236 24%

Overige kosten 19%

Personele kosten 81%

Personele kosten t.o.v. overige kosten 2010 vestigingen  
voormalige Nederlandse Antillen
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De personele kosten tonen een 
beperkt overschot, terwijl vooral 
overuitputting waarneembaar is bij 
de kosten voor uit- en terugzending 
(van rechters) en overige kosten. In 
deze laatste categorie zijn vooral 
de portikosten, verzekeringskosten 
en kosten voor inhuur deskundigen 
hoger dan begroot. 

Energiekosten
Energie- en waterkosten vallen op de vestiging in Aruba onder de begroting van de Directie Financiën 
van Aruba. Het Hof heeft geen beschikking over deze gegevens. Om deze reden wordt er niet gerappor-
teerd over deze kosten in dit jaarverslag. 

Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius

Aruba
De vestiging op Aruba is eerst op 1 januari 2011 onderdeel geworden van het Gemeenschappelijk Hof 
van Justitie. In dit jaarverslag is de budgetrealisatie voor wat betreft de vestiging Aruba voor het gehele 
jaar 2010 opgenomen. Immers pas na 1 januari is de vestiging Aruba overgegaan op het baten en 
lastenstelsel.

De uitputtingscijfers die in dit jaarverslag zijn opgenomen zijn verkregen bij het land Aruba. Echter de 
uitputtingscijfers zijn nog niet definitief. Hierdoor zouden er afwijkingen kunnen ontstaan tussen de 
hieronder gepubliceerde cijfers en de cijfers zoals die zijn opgenomen in de definitieve rapportage van 
het land Aruba.

De uitputting van de begroting van het Gerecht in Eerste Aanleg Aruba laat een zeer beperkt tekort zien.

 

Totaaloverzicht St.Maarten incl. St. Eustatius en Saba begroting en uitgaven tot 10-10-2010 per categorie

Uitgaven Begroting 2010 Uitgaven 2010 Saldo 2010 Procentueel

Personele kosten  2.506.423  1.916.879  589.544 24%

Energiekosten  113.500  53.075  60.425 53%

Reis- en verblijfskosten  78.950  53.085  25.865 33%

Kosten uit- en terugzendingen  38.050  46.169  8.119- -21%

Opleidingskosten  25.000  -  25.000 -

Huur gebouwen  56.900  18.913  37.987 67%

Kosten klein onderhoud gebouwen  54.000  44.546  9.454 18%

Overige kosten  201.400  96.414  104.986 52%

Totaal  3.074.223  2.229.080  845.143 27%

Totaaloverzicht Aruba begroting en uitgaven 2010 per categorie

Uitgaven Begroting 2010 Uitgaven 2010 Saldo 2010 Procentueel

Personele kosten  6.010.200  5.836.551  173.649 3%

Energiekosten  -  -  - 0%

Reis- en verblijfskosten  101.700  74.860  26.840 26%

Kosten uit- en terugzendingen  120.000  167.574  47.574- -40%

Opleidingskosten  30.000  20.681  9.319 31%

Huur gebouwen  563.500  563.111  389 0%

Kosten klein onderhoud gebouwen  21.800  13.130  8.670 40%

Aanschaf kantoormiddelen/meubilair/computers  108.500  107.461  1.039 1%

Overige kosten  401.300  601.934  200.634- -50%

Totaal  7.357.000  7.385.302  28.302- 0%

Overige kosten 21%

Personele kosten 79%

Personele kosten t.o.v. overige kosten 2010 vestiging Aruba
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‘Jongste’ rechter Ursula Luydens

‘‘Steeds meer mensen weten de weg naar de rechter te vinden.’’

Voordat ik aan het raio-traject begon, had ik een loopbaan in de politie-organisatie. In 1993 was ik een van de eerste 
twee vrouwen die geïnstalleerd werden als officier. Dat was in die tijd een unieke gebeurtenis die met veel fanfare 
gepaard ging. Heel apart. Na een jarenlange carrière bij de politie heb ik er uiteindelijk voor gekozen om rechter te 
worden en begon ik in 2004 als rechterlijke ambtenaar in opleiding.
Sinds mijn installatie in 2010 behandel ik EJ-zaken, extra judiciële zaken. Dat zijn alle zaken die beginnen met een 
verzoekschrift en eindigen met een beschikking. Het zijn zaken van uiteenlopende aard van onder anderen fami-
lierecht tot vennootschapsrecht. Dat is een van de mooiste kanten van dit vak: je kunt groeien in je werk, je kennis 
verbreden en verdiepen.

Het lijkt erop dat steeds meer mensen de weg naar de rechter weten te vinden. Er zijn twee trends zichtbaar in het 
aantal en soort zaken dat ik te behandelen krijg. Ten eerste valt het mij op dat er na een echtscheiding steeds vaker 
wijzigingen worden gevraagd. Het komt er op neer dat vaak en bij herhaling het verzoek wordt gedaan tot een 
lagere of zelfs geen alimentatie hoeven betalen.
Een andere trend, die ik zelf verontrustend vind, is het stijgend aantal aanvragen voor beschermingsmaatregelen 
met betrekking tot curatele, bewind- en mentorschap. Met name wat het aantal aanvragen van drugscuratele 
betreft zie ik een stijging, terwijl het aantal plaatsingsmogelijkheden voor dwangopname nagenoeg gelijk blijft. Ik 
zie ook een toename van het aantal schrijnende gevallen. Dan bedoel ik bijvoorbeeld personen van oudere leeftijd, 
60-plussers, die in een uitzichtloze situatie belanden door drugsgebruik. 

Nog erger is echter een groeiende groep jongeren van rond de twintig die eveneens in een dergelijke toestand 
terecht komen. En dat terwijl ze nog een heel leven voor zich hebben. Je komt soms jonge twintigers tegen die al 
vanaf de basisschool met drugs begonnen zijn. Het verschijnsel ‘double trouble’ doet zich dan vaak voor, waar deze 
personen naast of misschien door hun verslaving ook psychiatrische problemen hebben. Ons eiland kent maar 
beperkte behandeling voor dergelijke gevallen. Mede daardoor gebeurt het dat deze personen in een vicieuze cirkel 
terechtkomen van enige tijd clean na een (crisis)opname en daarna terugval in het oude gedrag - of erger. Dit trekt 
ook een zware wissel op de thuissituatie, omdat het hele gezin of de verzorgers eronder te lijden krijgen. Het is dan 
bijna niet te vermijden dat de maatschappij zich verhardt, want dat gebeurt deels uit een soort zelfbehoud. Dat 
zijn allemaal ontwikkelingen waar ik mee te maken krijg in de rechtszaal, als een familie hun getuigenis vertelt. 
Dat zijn dingen waar je als buitenstaander anders totaal geen weet van zou hebben. Dat menselijke aspect, dat 
vind ik heel interessant aan dit werk.

Wat ik in 2010 als zeer positief heb ervaren is de ondersteuning die we krijgen van de griffiers, zoals ze toen nog 
heetten. Vanaf 2009 zie ik een stijgende lijn in de levering van kwalitatief goede concepten voor beschikkingen – 
en het wordt alleen maar beter. 
Ik vind het rechterwerk geweldig. Die interactie in de rechtszaal, dat is echt mijn ding.

3
“�Vanaf�2009�zie�ik�een��
stijgende�lijn�in�de�
levering�van�kwalitatief�
goede�concepten�voor�
beschikkingen�–�en�het��
wordt�alleen�maar�
beter.”

Mr Ursula Luydens was in 2010 de 
‘jongste’ aanwinst die als rechter 
geïnstalleerd werd. De jongste niet 
in de zin van leeftijd, maar wel als 
meest recente. 
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Human Resources manager  
Myrla Alment

“Voor ons was 2010 een jaar vol veranderingen.”

De meeste impact bij het overgaan uit de overheid naar een zelfstandige organisatie in oktober 2010 was voor ons 
van Human Resources het eigen personeelsbeheer. Voorheen werd veel geregeld en gedaan door Directie Perso-
neel, Organisatie en ICT (PO-ICT)de centrale personeelsafdeling van het voormalig Land Nederlandse Antillen, nu 
hebben wij alles zelf in de hand. Wat het bestuur beslist, moeten wij zelf vastleggen, in beschikkingen neerleggen 
en uitvoeren. Dat vraagt een totaal andere werkwijze. Op ’11-10-10’ was al gelijk het verschil merkbaar. 
Waar ik zelf heel trots op ben is dat wij per direct aan elke medewerker de beschikking als gerechtsambtenaar in 
dienst van het Hof konden geven. Dus niemand hoefde in onzekerheid te blijven over zijn status. Het feit dat het 
Hof verzelfstandigd werd had namelijk veel vragen opgeroepen bij het personeel en dat is begrijpelijk. Vooral ook, 
omdat niet op al die vragen meteen een antwoord gegeven kon worden. Wij kregen ook te maken met verschillen 
tussen de vestigingen op de eilanden. Er is hard aan gewerkt om dat allemaal zoveel mogelijk gelijk te trekken voor 
alle personeel, waarvoor we nog bezig zijn met een inhaalslag. 

Tijdens de uitvoering komen we nog steeds kwesties tegen die voorheen ‘automatisch’ door Directie PO- ICT 
werden afgehandeld maar die het Hof nu als werkgever zelf moet regelen. 
Een van de belangrijkste nieuwe taken die wij erbij hebben gekregen is het uitbetalen van de salarissen. Om o.a. 
dit uit te voeren hebben wij een geautomatiseerd personeelsregistratiesysteem dat gekoppeld is aan de salarisad-
ministratie, geïmplementeerd waardoor het mogelijk werd gegevens te koppelen en makkelijker toegankelijk te 
maken. Samen met de leverancier van het programma hebben wij alle gegevens van het personeel ingevoerd, van 
alle vestigingen. Veel werk hebben wij intern gedaan en daarbij kon ik gelukkig rekenen op geweldige steun van 
mijn collega’s in het HR-team, Diana Macaya en Shanella Marchena. Nathaly Lobato, onze manager Afdeling Finan-
ciën, heeft ook geholpen vooral waar het gaat om de koppeling tussen HRM-gegevens en de salarisadministratie.
In 2010 is ook het personeelsreglement ingevoerd. Bovendien is het handboek opgesteld; zelf ben ik er heel trots op 
dat het gelukt is dat af te krijgen, want het is een instrument dat ons in staat stelt leidinggevenden en personeel 
beter te adviseren.

Het zelfstandig personeelsbeheer betekende verder het opstellen van een eigen personeelsplan, vorm en invulling 
geven aan zaken als arbeidsvoorwaarden en aannamebeleid. Wij hebben regelingen ingevoerd die de overheid niet 
kende. Het bestuur van het Hof had steeds voorop gesteld dat niemand achteruit mocht gaan in voorzieningen en 
we kunnen inderdaad zeggen dat integendeel iedereen er op vooruit is gegaan!
Dat wij nu zelf over het aannemen van personeel kunnen beslissen bleek een pluspunt want er bestond onderbe-
zetting en dat kon snel en efficiënt aangevuld worden. Dit geldt ook voor tijdelijke ondersteuning om al het extra 
werk op tijd gereed te krijgen.
Het streven van het Hof is te komen tot een organisatie die op professioneel niveau functioneert en waar klantge-
richtheid centraal staat. Deels is dit al op de vestiging van Curaçao gerealiseerd door de inrichting van de adminis-
tratieve taken in een front- en backoffice. Ter ondersteuning van de nieuwe werkwijze heeft het personeel trainin-
gen gevolgd in dienstverlening. Ook de leidinggevenden zullen worden getraind in het coachen en aansturen van 
hun medewerkers. In een opleidingsplan zal de behoefte aan training op zowel individueel als op organisatieni-
veau geïnventariseerd worden, zodat het Hof op gestructureerde wijze kan blijven werken aan de upgrading van 
het personeel.

4

Myrla Alment, manager Human 
Resources Management met de 
medewerkers Personeelszaken 
Diana Macaya (R) en Shanella 
Marchena (L).

“�Het�streven�van�het�
Hof�is�te�komen�tot�
een�organisatie�die�op�
professioneel�niveau�
functioneert�en�waar�
klant�vriendelijkheid�
centraal�staat.”
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Vertrekkende rechter Rick Smid

“Strafrecht is echt mensenrecht.”

De prioriteit in onze Curaçaose maatschappij zou gelegd moeten worden op het resocialiseren van met name de 
jeugd maar ook anderen die in aanraking komen met het strafrecht. Vergelding is een stuk van het proces maar er 
komt een moment om dat los te laten, het kan niet te lang duren want anders krijg je recidivisten. Het solidariteits-
gevoel moet er zijn. Het zou prettig zijn als je de jeugd uit de klauwen van het strafrecht kan houden, met opties 
voor heropvoeding, scholing en dergelijke, dat zou het mooiste zijn. 

Het strafrecht is een ultimum remedium; je zou eerst op socialere manieren moeten proberen recht te trekken 
wat krom is gegroeid. Daar zijn allerlei beleidsrapporten over geschreven maar als er geen of onvoldoende voorzie-
ningen beschikbaar zijn kom je niet ver. Voor iemand die 22 uur per dag in een cel opgesloten zit, blijft er kennelijk 
weinig anders over dan met anderen te beramen wat je kunt gaan uitspoken als je weer buiten bent. 
Gelukkig dat de nieuwe wetgeving bijzondere bepalingen voor jeugdige personen kent. Nu komt het er op aan 
deze ook uit te voeren, in het bijzonder wat betreft de faciliteiten. Want het heropvoeden van de jeugd, daar blijf ik 
in geloven. Het is een kneedbare generatie waar wij iets aan moeten meegeven. Dat heb ik altijd zo ervaren, ook in 
de jaren ’80 toen ik jeugdofficier was en later als kinderstrafrechter. 

Strafrecht is echt mensenrecht. Je moet het op een geloofwaardige manier doen. Ik zie een tendens dat het 
strafrecht tegenwoordig steeds meer in de aandacht van de mensen is, met name ingegeven door de media. Al die 
foto’s en koppen op voorpagina’s van de krant. Iets anders dat opvalt, is de verharding van de criminaliteit, steeds 
meer vuurwapens en extreme gevallen. Zoals een paar jaar terug, toen twee tieners ‘op bestelling’ een auto gingen 
stelen in Gato en twee mensen met messen hebben vermoord. Bij strafrecht krijg je kleine en grote zaken, allemaal 
afwijkingen van normgedrag. En de bijzondere excessen, zoals grote fraude- en oplichtingszaken, daarin is het toch 
zoeken naar een evenwicht. In Nederland heb ik een illegale bank en illegale casino’s gesloten. Als eerste landelijk 
officier voor het MOT ben ik betrokken geweest bij het financieel rechercheren, vanuit verdachte geldstromen 
crimineel gedrag opsporen. Ook op dat gebied is nog heel veel te doen.
Wat de werkstromen in de strafrechtsketen betreft zie ik een gestage professionalisering, mede door de digitalise-
ring, en daar is nog veel ruimte voor verbetering en stroomlijning. Het is het een flinke vooruitgang op de situatie 
van vroeger, toen we nog zelf vonnissen zaten te tikken met carbonpapier en doorslagen.

Ik ben in maart 2005 naar het Hof gekomen vanuit Nederland. Vanaf 1991 kwam ik hier al regelmatig voor opspo-
ringsonderzoeken in fraudezaken en voor lezingen en onderwijs vooral in de witwas-sfeer. Toen er tussentijds een 
rechter vertrok ben ik ingevlogen door de toenmalige Hof-president De Lannoy. Van 2005 tot 2011 was ik lid van 
het Hof en vanaf 1 maart 2011 plaatsvervangend lid. Eind juli 2011 ging ik weg, maar in oktober was ik alweer terug, 
onder andere om met professor De Doelder van de Erasmus Universiteit Rotterdam vanuit mijn ervaring mee 
te werken aan voorstellen tot herziening van de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering. In Curaçao is het 
nieuwe Wetboek van Strafrecht op 15 november 2011 ingevoerd. Het Wetboek van Strafvordering hopen we eind 
2012 klaar voor indiening te hebben. In Aruba en Sint Maarten moeten beide boeken nog door de Staten worden 
behandeld. Verder is er nog een hoop te doen op het gebied van uitvoeringswetgeving. En daarbij doe ik af en toe 
nog zittingen en tussendoor ben ik in Nederland, waar ik ook wat zittingswerk doe. Dat werkt prima, en ik hoop het 
nog een hele tijd te kunnen blijven doen.

5
“�Ik�vind�de�mensen,�mijn�
klanten,�allemaal�aardig,�
maar�hun�gedrag�moet�
anders�en�daar�spreek�ik�
hen�op�aan.”

Mr Rick Smid (1946) was van 1999 tot zijn 
komst naar Curaçao rechter en vicepresident 
van de rechtbank in Dordrecht. 
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