
Achtergrondinformatie 
Het voormalige Paleis van Justitie, aan de Prinsengracht 436, stamt uit 1663 en voldeed niet meer 
aan de huidige eisen die aan een werkomgeving gesteld worden. Naast het Paleis van Justitie 
waren de medewerkers van het gerechtshof Amsterdam verdeeld over twee andere panden in de 
binnenstad. De Rijksgebouwendienst (RGD) pleegde onderzoek naar mogelijkheden voor 
nieuwbouw en renovatie in Amsterdam. Daarbij beoogde hof nadrukkelijk een locatie middenin de 
stad, aspecten die speelden; rol in maatschappij, zichtbaarheid, bereikbaarheid. Dat is met de 
uiteindelijke keuze voor de locatie IJdok absoluut gelukt. Door in één gebouw te komen is het nu 
mogelijk om efficiënter en innovatief (samen) te werken. Duurzaamheid speelt in dit nieuwe 
gebouw eveneens een grote rol. 

Kosten en tijd
Het budget voor het nieuwe Paleis van Justitie is bepaald door een middensom van de bouwkosten 
van eerder gerealiseerde gerechtsgebouwen. Dit project is gerealiseerd in een gunstig economisch 
klimaat. Daardoor kon er meer kwaliteit worden gerealiseerd binnen de van tevoren vastgestelde 
financiële kaders. In 2008 werd begonnen met de bouw, op 12-12-2012 om 12.12 werd het Paleis 
opgeleverd. Vier maanden later werd verhuisd. Binnen budget en zo goed als binnen de tijd (twee 
maanden uitloop), 

Ontwikkeling van het Paleis van Justitie op IJdok 
IJDock was een gezamenlijke ontwikkeling van de Rijksgebouwendienst (RGD), gemeente 
Amsterdam en de rechtsvoorganger van de huidige ontwikkelaar a.s.r. vastgoed ontwikkeling. 
(IJDock is de naam van het project. Het project behelsde het hele schiereiland. De straatnaam is 
IJdok. Dit is soms wat verwarrend.) 

Architecten
Het masterplan voor het eiland is gemaakt door Dick van Gameren en Bjarne Mastenbroek. Het 
casco en het interieur van het publiek gebied is ontworpen door Claus & Kaan architecten. OTH-
architecten ontwierp het interieur van het kantorengebied. In verschillende werkgroepen waarin 
een afspiegeling zat van het hof is samen met de architect aan het ontwerp gewerkt. 

Duurzaamheid
Het nieuwe Paleis van Justitie is geen courant gebouw, maar zal naar verwachting nog decennia 
lang gebruikt worden voor de Rechtspraak in Amsterdam. Het afwerkingniveau van het nieuwe 
Paleis van Justitie is gepast hoogwaardig en duurzaam. Vooral betreffende de publiek 
toegankelijke ruimten, waaronder de zittingzalen. Onderhoudsgevoeligheid, facilitaire kosten en 
vervangingswaarde van toegepaste materialen wogen zwaar bij de keuze van de toe te passen 
materialen. Het is om deze reden dat duurzame materialen als marmer, glas, RVS en 
gecertificeerd hardhout (mahoniehout) bij voorkeur zijn toegepast.
Er is meer in de duurzaamheid van het gebouw geïnvesteerd dan strikt voorgeschreven voor 
gerechtsgebouwen. Dat wordt weer terugverdiend in de exploitatie op lange termijn. Heel belangrijk 
is dat de verwarming voor het hele eiland geldt. Het hele eiland wordt in warmte en koude voorzien 
door een zogenaamde warmte en koude opwekinstallatie (WKO), bestaande uit allemaal buizen in 
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de grond tot op 175 meter diepte. Ook de isolatiewaarde van het glas is heel belangrijk. 
De nieuwbouw wordt voor de helft voorzien van LED-verlichting. 
Inmiddels heeft de nieuwbouw een ontwerpcertificaat van het BREAAM toegewezen gekregen, een 
erkende beoordelingsmethodiek voor de mate van duurzaamheid van een gebouwontwerp.

Digitale zittingszalen
Op dit moment beschikt het hof over vier digitale zittingszalen. De andere zalen zijn wel zo 
gemaakt dat de faciliteiten in de toekomst relatief eenvoudig kunnen worden toegevoegd. Er wordt 
in de komende jaren een belangrijke groei verwacht in digitale zaaksbehandeling, echter niet 
dermate dat iedere zaal nu al volledig moet zijn gedigitaliseerd. Een volledig gedigitaliseerde zaal 
vraagt een forse investering, terwijl de technische hulpmiddelen relatief snel zijn verouderd. 

Faciliteiten
• Kantoorruimte voor in totaal circa 700 werkplekken voor het gerechtshof Amsterdam en voor 

diverse onderdelen van het Openbaar Ministerie
• Ruimte met voorzieningen voor de pers en voor advocaten 
• 19 zittingszalen (2 grote zalen, 9 middelgrote zalen en 8 kleine zalen)
• 4 zalen voor digitale zaaksbehandeling
• Telehoorruimte (voor het horen van een persoon op afstand) 
• 26 cellen (waaronder eenpersoonscellen, groepscel, damescel, kindercel, claustrofobiecel en 

een isolatiecel) 
• 87 beveiligde parkeerplaatsen
• Beveiligde fietsenstalling voor 400 fietsen

Wat doet het gerechtshof Amsterdam?
Een gerechtshof bekijkt de zaken van de rechtbank opnieuw. Dit wordt hoger beroep genoemd. 
Wanneer een partij het niet eens is met de beslissing van de rechter bij de rechtbank, dan kan 
deze in de meeste gevallen in hoger beroep gaan bij een gerechtshof.
Het gerechtshof Amsterdam behandelt zaken in hoger beroep die in eerste instantie hebben 
gediend bij de rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland. Het hof behandelt strafzaken, 
handelszaken, belastingzaken en familiezaken. Als enige hof in Nederland beschikt het hof 
Amsterdam over een notariële tuchtkamer, een ondernemingskamer en een douanekamer. Ook 
behandelt het hof klachten over het niet (verder) vervolgen van een strafbaar feit. 
Het hof realiseerde afgelopen jaar 13.688 zaken, waaronder 9.273 strafzaken.
Ongeveer 350 personen (inclusief stagiaires en gedetacheerden) werken bij het hof. Op dit 
moment zijn hier 120 raadsheren (zo heten de rechters bij het hof) werkzaam. Naast juridische 
medewerkers (griffiers) kent het hof veel administratief personeel en medewerkers ondersteuning
hof circa 13.000 uitspraken.

Het hof maakt samen met de 11 rechtbanken, nog 3 gerechtshoven en 2 bijzondere colleges in ons 
land onderdeel uit van de Rechtspraak. In totaal doet de Rechtspraak 1.8 miljoen uitspraken per 
jaar en werken er 10.000 personen. 
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Voor meer informatie kijk op Rechtspraak.nl.    


