
Het Ministerie van Justitie draagt zorg voor Beleid, uitvoering en toezicht op de beleidsdomeinen Rechtshandhaving, Openbare Orde 
en Veiligheid, Justitiële Zorg, Executie en Resocialisatie op Curaçao. 

Het Ministerie van Justitie is voor de Toelatingsorganisatie (TO), op zoek naar geschikte kandidaten voor de functie:

Jurist (2 fte’s) 
Jurist-A | max. Schaal 11

DE FUNCTIE
De afdeling Beleid & Juridische Zaken bij de Toelatingsorganisatie (TO) is belast met het vormgeven van beleid voor 
vreemdelingenzorg voor het land Curaçao, het behartigen van belangen van Curaçao op het gebied van vreemdelingenzorg 
binnen het Koninkrijk en met het vormgeven en uitvoeren van de samenwerking op dit terrein met Koninkrijkpartners. De 
afdeling Beleid & Juridische Zaken kent de functies van Hoofd Beleid & Juridische Zaken, seniorjurist en jurist. De Jurist is 
belast met de behandeling van juridische vreemdelingrechtelijke procedures en met het ontwikkelen van en adviseren inzake 
beleid op het gebied van toelating en verblijf. 

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
• Je analyseert en beoordeelt verzoeken om dispensatie en beroepsschriften op volledigheid en formele procedureregels;
• Je toetst rechtsvragen aan het (inter)nationale recht en aan de op dat vlak bestaande jurisprudentie;
• Je voert overleg met vertegenwoordigers van de overheid, de gemachtigde van de vreemdeling en andere betrokkenen

over de inhoud en de merites van aangespannen procedures;
• Je concipieert pleitnota’s en verweerschriften;
• Je adviseert aan uitvoeringsinstanties in het kader van bezwaar- en beroepszaken;
• Je draagt zorg voor een tijdige en procedureel juiste toezending van de stukken aan partijen en rechterlijke instanties;
• Je inventariseert, bestudeert en analyseert incidenten, knelpunten en ontwikkelingen (nationaal, internationaal en in

Koninkrijksverband) op het gebied van toelating, verblijf en naturalisatie en het rapporteren daarover;
• Je adviseert NTO-collega’s inzake de interpretatie en toepassing van wet- en regelgeving;
• Je bestudeert en analyseert juridische aspecten van toelating en verblijf in relatie tot andere beleidsterreinen;
• Je draagt inhoudelijk bij aan voorstellen tot invoeren of wijzigen van wet- en regelgeving mbt het aandachtsgebied;
• Het als projectleider opzetten, vormgeven en aansturen van bestuurlijk-juridische projecten;
• Je toetst beleidsvoornemens van de dienst of het Land aan bestaande wet- en regelgeving.

JOUW PROFIEL: 
• Je hebt een voltooide academische juridische opleiding;
• Je hebt gespecialiseerde juridische kennis en minimaal 2 jaren praktische werkervaring in vak- en/of werkgebied

bijvoorbeeld als stagiair in een advocatenpraktijk met opdrachten in de vreemdelingenzorg, als beleidsmedewerker bij
het OM of de rechterlijke macht of beleidsmedewerker bij publiek/private instellingen ter begeleiding van vreemdelingen;

• Je hebt twee jaar relevante werkervaring;
• Je hebt kennis en inzicht in (inter-) nationale ontwikkelingen op het vakgebied;
• Je bent vaardig in het analyseren van (beleids-)ontwikkelingen en het rapporteren en adviseren daarover;
• Je bent vaardig in het projectmatig werken en het leiden van projecten;
• Je bent vaardig in het opstellen van juridische pleidooien en verweerschriften.

SOLLICITEREN:
Stuur je sollicitatiebrief met een recent curriculum vitae, uiterlijk 1 december 2022 naar de Secretaris Generaal van het 
ministerie van Justitie mw. mr. D. Lai-Promes via email HRM@minjustcur.com onder vermelding van “Vacature Jurist- A”. 

Een referentieonderzoek, assessment, medische keuring en politiële inlichtingen maken deel uit van de sollicitatieprocedure. 
Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die bij de overheid werken de voorkeur. Het salaris is afhankelijk van kennis en 
relevante werkervaring. Indien je niet aan de ervaringsvereisten voldoet, kan je maximaal twee schalen lager worden 
ingeschaald.

INTERNE EN EXTERNE VACATURE

Gobièrnu di Kòrsou




