Vacature
Advocaat-generaal

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de landen Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten.
Het Openbaar Ministerie (OM) in het Caribische deel van het Koninkrijk bestaat uit het OM van Aruba
en het OM van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM Carib). Het OM is belast
met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken1.
Aan het hoofd van beide OM’s staan de procureurs-generaal.
Het OM Aruba bestaat uit twee parketten. Het parket in 1e aanleg onder leiding van een hoofdofficier
van justitie (55fte) en het parket van de procureur-generaal (10fte). Het bureau van de advocaatgeneraal maakt daarvan deel uit.
Belangrijke thema’s bij de uitvoering van de taken van het OM zijn de samenwerking op het gebied
van de rechtshandhaving met en tussen (de) andere landen, de versterking van de verbinding met de
samenleving, alsmede de doorontwikkeling van de OM organisatie zelf.
Voor het OM is een visie ontwikkeld voor de jaren 2018-2022 om aan de taakuitvoering richting te
geven. Ter uitvoering daarvan wordt gewerkt met een jaarplan- en verslag cyclus. Ook loopt er een
digitaliseringsproject, in samenwerking met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, voor het
verbeteren van de bedrijfsprocessen en diverse kwaliteitstrajecten. Met financiële ondersteuning van
Nederland wordt vanaf 2022 een aparte Ondermijningsunit ingericht.
Het OM Aruba is met ingang van 1 september 2022 op zoek naar een:

advocaat-generaal (1fte)
De functie
De advocaat-generaal is belast met de volgende kerntaken:
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Behandeling van alle hoger beroep zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.
Belast met de ontwikkeling van kennis en kwaliteit bij het OM.
Belast met algemene juridische en beleidsvoorbereidende werkzaamheden.

De advocaat-generaal wordt ondersteund door beleidsmedewerkers (juridisch medewerkers).
Jouw profiel
Je voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld zijn om tot lid van het OM op Aruba te worden
benoemd2. Je beschikt over goede contactuele eigenschappen, toont eigenaarschap, je bent
besluitvaardig en je bezit overtuigingskracht. Ook treed je doortastend op, je bent stressbestendig en
gericht op het behalen van resultaten. Tevens moet je in staat zijn om, op basis van kennis en ervaring,
de ontwikkelingen in politieke en maatschappelijke opvattingen over de strafrechtelijke handhaving
van de rechtsorde, richtinggevend te beïnvloeden naar consistent, zichtbaar, toetsbaar en herkenbaar
optreden.
De collega die wij zoeken beschikt over een gedegen vakkennis, een ruime strafrechtelijke
achtergrond en ervaring in het doen van grote onderzoeken. Is maatschappelijk betrokken, sociaal
vaardig en gericht op samenwerking, zowel binnen het OM als met de diverse ketenpartners. De
bereidheid om actief kennis te delen en te werken in een lerende organisatie is daarbij onontbeerlijk.
Officieren van justitie, die toe zijn aan een volgende stap in hun carrière of die zich in hun loopbaan
enkele jaren willen inzetten voor de rechtspleging in hoger beroep of die hun juridische expertise
willen verbreden en verdiepen worden ook van harte uitgenodigd te solliciteren.
Je stelt belang in wat er in de Arubaanse samenleving leeft en je hebt affiniteit met een multiculturele
werkomgeving. Je treedt als advocaat-generaal de lokale cultuur en gewoonten met een open mind
tegemoet. Je bent integer in het nemen van beslissingen en in gedrag en blijft ook onder druk
onafhankelijk. Je dient in hoge mate stressbestendig te zijn; Het OM op Aruba staat vol in de frontlinie
en onder relatief hoge druk van media en politiek.
Opgemerkt zij dat de kleinschaligheid van de gemeenschap op Aruba betekent dat je –met het oog op
wat het OM wil uitstralen- selectief zal moeten zijn in je sociale contacten, hetgeen sociale
beperkingen met zich mee brengt.
De advocaat-generaal is van rechtswege (art. 5 Landsverordening Openbaar Ministerie) tevens
waarnemend procureur-generaal. Bij verhindering of afwezigheid van de advocaat-generaal treedt de
hoofdofficier van justitie van rechtswege als waarnemend procureur-generaal op.
Informatie
Bij het OM Aruba geldt een 40-urige werkweek. Deeltijd werken is (nog) niet mogelijk. Bij het OM
Aruba worden de salarissenschalen zoals opgenomen in het Rijksbesluit rechtspositie leden van het
Openbaar Ministerie Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba gehanteerd3.
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Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de huidige
advocaat-generaal Frans van Deutekom op telefoonnummer (+297) 594 7843. Vanuit Nederland graag
rekening houden met 5 uur tijdsverschil.
De procedure
Je sollicitatiebrief kun je richten aan het OM Aruba t.a.v. de procureur-generaal en sturen aan HRM
medewerker Miriam Wernet, per email: Miriam.Wernet@omaruba.aw. Je wordt verzocht jouw
telefoonnummer en je e-mail adres in de sollicitatiebrief op te nemen. Je kunt tot uiterlijk 9 januari
2022 solliciteren.
Interviews maken deel uit van de procedure. In ieder geval maken interviews met medewerkers van
het OM Aruba en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie onderdeel uit van de procedure. Een
assessment kan eveneens deel uit maken van de procedure. Tenslotte zal er een plaatsingsgesprek
plaatsvinden met de procureur-generaal. De advocaat-generaal wordt vervolgens op voorstel van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie en na verkregen instemming van de Rijksministerraad bij
landsbesluit benoemd.

De sollicitanten vanuit het Nederlandse OM gaan voor de duur van de benoeming met buitengewoon (onbetaald) verlof bij
het Nederlandse OM. Er geldt een terugkeergarantie naar het Nederlandse OM. Uitgangspunt is terugkeer naar het eigen
parket. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, dan zal de plaatsing OM-breed geschieden, onder verantwoordelijkheid van het
eigen parket. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de sollicitatie op steun van de eigen parketleiding dient te rekenen
en alleen dan in behandeling kan worden genomen.
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