President Eunice Saleh in lezing voor het Genootschap Nederland-Aruba
‘Het streven is niet het Gemeenschappelijk Hof volledig te Caribiseren’
‘Het streven is niet om het Gemeenschappelijk Hof van Justitie volledig te Caribiseren, maar
wel om een zekere mate van doorstroming te behouden. Wij blijven graag gebruik maken van
de expertise van uitgezonden rechters’.
Dit zei mr Eunice Saleh, President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao,
Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba; het Hof met de langste naam van alle
rechtsinstellingen in het Koninkrijk, voegde zij er schertsend aan toe.

President Eunice Saleh van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie:
‘…behoud van vertrouwen in onze rechtspraak is van essentieel belang’.
Mevrouw Saleh sprak op donderdag 18 november 2021 voor het Genootschap Nederland-Aruba. De
titel van haar lezing luidde ‘Het belang van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in en voor het
Koninkrijk’. Haar doel was om duidelijk te maken hoe het Hof zich met name na 10-10-10 heeft
ontwikkeld op het gebied van taken, bevoegdheden, bestuur en beheer.
Caribisering
De Caribisering van de rechtspraak is al jaren een belangrijk punt van aandacht in de jaarverslagen van
het Hof. Op dit moment is de verhouding tussen lokale en door Nederland uitgezonden rechters
fiftyfifty. De Caribisering verloopt langzaam omdat het vierenhalf jaar duurt voordat een lokale RAIO
zijn opleiding voltooit. Erg is dat niet, als Caribisering maar continue op de agenda blijft. Saleh: ‘We
zijn kleinschalige samenlevingen en ik zou het toejuichen als het Hof een doorstroom behoudt van
Nederlandse rechters’.
Eunice Saleh is sinds begin 2017 President van het Gemeenschappelijk Hof. Eind dit jaar draagt zij haar
functie over, maar blijft zij voor het Hof werkzaam. Het Hof is in 1868 opgericht en is daarmee een
van de oudste instituties van de Caribische rijksdelen en het Koninkrijk der Nederlanden. Ondanks zijn
grote belang voor de rechtsorde is het Hof in het Koninkrijk bij het grote publiek nauwelijks bekend.
Het Hof
Het Hof telt in totaal 204 medewerkers. De rechtspraak wordt verzorgd door veertig leden, onder wie
de President. Curaçao is vertegenwoordigd met 23 leden, Aruba met 11, Sint Maarten met 5 en Bonaire
met één lid. Het bestuur bestaat uit de President, drie vicepresidenten en de directeur Bedrijfsvoering.

Het Hof behandelt zaken in eerste aanleg en in hoger beroep. De leden van het Gemeenschappelijk
Hof werken ook samen in bijzondere colleges, zoals de Raad van Beroep in ambtenarenzaken. Rechters
worden bij Koninklijk Besluit benoemd voor het leven. ‘Dit borgt de kwaliteit van de rechtspraak’, aldus
Saleh.
Samenwerking met Hoge Raad en Raad van State
In haar lezing besteedde zij ook aandacht aan de goede samenwerkingsverbanden met de
rechtsprekende instanties in Nederland. ‘Er bestaat een uitstekend contact met de raadsheren van de
Hoge Raad. In dat kader worden er cursussen gegeven en is er de mogelijkheid voor leden van het Hof
om stages te lopen bij de Hoge Raad Dat is voor alle partijen heel nuttig gebleken. Ook werken het Hof
en de Raad van State al jaren goed samen, met name waar het gaat om bestuurszaken in hoger beroep’.
Mr Saleh wees tot slot op de grote betekenis van het feit dat de rechtspraak door het Gemeenschappelijk
Hof onafhankelijk en onpartijdig is. ‘Het behoud van het vertrouwen in ons systeem van rechtspraak is
van essentieel belang voor de stabiliteit van onze samenleving’, zei zij, impliciet verwijzend naar een kop
boven een artikel in een van de Nederlandse kranten van vorig jaar: ‘Wie moedwillig het vertrouwen in
rechters ondermijnt, zet de bijl aan de wortel van de rechtsstaat’.
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