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Lezing door Eunice Saleh, 
President Gemeenschappelijk Hof van Justitie,  

 

 

Den Haag, 25 oktober 2021 
 
Geachte deelnemers van het Genootschap Nederland-Aruba en belangstellenden,  
 
Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba (GNA) heeft het genoegen u uit te 
nodigen voor een online lezing door mw mr Eunice Saleh, President van het 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en Bonaire, Saba en 
Sint Eustatius. 
 
Mevrouw Saleh houdt haar lezing op donderdag 18 november 2021 onder de titel:  
 

‘Het be lang van het  Gemeenschappel i jk Hof van Just i t i e  in en voor het  Koninkri jk’  
 
Zij zal ingaan op het bestuur en beheer van het Gemeenschappelijk Hof, de diverse functies 
ervan, de betekenis van wederzijdse betrokkenheid en goede samenwerkingsverbanden met 
de rechtsprekende instanties in Nederland en op mogelijke veranderingen in het rechtsklimaat 
waarin het Hof werkzaam is.  
 
Eunice Saleh is sinds 2017 President van het Gemeenschappelijk Hof. Zij is voorts voorzitter 
van de Kamer van Toezicht Notariaat. Na haar advocatuur (Amsterdam en Curaçao) werd zij 
o.m. plaatsvervangend lid en lid van het Gemeenschappelijk Hof. Eunice Saleh studeerde 
rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij was o.m. voorzitter van de Stichting Reclassering 
Curaçao.   
 
Digitale bijeenkomst 
Datum: donderdag 18 november 2021 
Tijd:  19.00 – 20.10 uur (Nederlandse tijd) 
  14.00 – 15.10 uur (Curaçaose tijd) 
Programma  
19.00 – 19.05 uur/14.00 – 14.05 uur: opening door de voorzitter  
19.05 – 19.45 uur/14.05 – 14.45 uur: lezing door mevrouw mr. Eunice Saleh 
19.45 – 20.05 uur/14.45 – 15.05 uur: vragen en discussie 
20.05 – 20.10 uur/15.05 – 15.10 uur: dank- en slotwoord door de voorzitter 
 
Aanmelden digitale lezing 
U kunt zich aanmelden voor de digitale lezing door middel van deze link: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-yaFDBVVRO-aLjGFRZMiiA 
Na registratie ontvangt u een bevestiging per email met informatie hoe aan de lezing deel te 
nemen. 
 
Wij verheugen ons op uw deelname en vertrouwen op een succesvolle bijeenkomst. 
 
Met hartelijke groet,  
namens het bestuur 
 
Nico van Grieken 
Voorzitter  


