Aanwijzing
Slachtofferzorg
Parket Curaçao

Samenvatting
Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals
zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden randvoorwaarden geformuleerd voor
o.a. de invulling van lokale samenwerking tussen het Korps Politie Curaçao, Openbaar
Ministerie, Stichting Slachtofferhulp Curaçao en Stichting Reclassering Curaçao.
In het Wetboek van Strafvordering komt de term "slachtoffer" niet voor. Wel staan er enige
bepalingen ten aanzien van de benadeelde partij. Met benadeelde partij wordt bedoeld het
slachtoffer dat zich in het strafproces heeft gevoegd. De bepalingen in deze aanwijzing die
betrekking hebben op de uitgangspunten ‘basistaken slachtofferzorg’, gelden zowel voor het
slachtoffer als voor de benadeelde partij. Onder slachtoffer in de zin van deze aanwijzing
worden tevens de nabestaanden van het slachtoffer begrepen. De uitgangspunten
‘basistaken slachtofferzorg’, zoals verwoord in deze aanwijzing, zijn van toepassing op de
ketenpartners in de opsporing.
In deze aanwijzing zal gemakshalve “hij” worden gebruikt om het slachtoffer aan te duiden,
maar uiteraard kan hier ook “zij” worden gelezen.
Deze aanwijzing komt in grote lijnen overeen met de in Nederland gebruikte Aanwijzing
slachtofferzorg ( 2010A029 ).
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1.

Achtergrond

Zorg en aandacht voor de belangen van slachtoffers door het Openbaar Ministerie (OM)
wordt gezien als een belangrijk onderdeel van een goede rechtspleging, waarbij een correcte
bejegening voorop staat. Een cruciaal element van een correcte bejegening is het verschaffen
van begrijpelijke informatie aan slachtoffers en benadeelden. Het beleid van het OM
benadrukt de versterking van de rol van het slachtoffer.

1.1

Schadevergoedingsmaatregel

In het nieuwe Wetboek van Strafrecht Curaçao, welke in november 2011 in werking is
getreden, is de schadevergoedingsmaatregel geïntroduceerd (art. 1:78). De rechter kan deze
maatregel opleggen voor zover de verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk
recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht. Het OM is
belast met de tenuitvoerlegging van deze maatregel en zal zich inspannen om dit een
wezenlijk element te laten zijn bij de afdoening van zaken.

1.2

Uitgangspunten basistaken slachtofferzorg

Als basistaken van de uitvoering van slachtofferzorg in de breedste zin van het woord,
gelden de volgende uitgangspunten:
a) Een correcte en waar nodig persoonlijke bejegening van het slachtoffer;
b) informatieverstrekking aan het slachtoffer, waarbij geldt dat deze informatie zo snel
mogelijk moet worden verstrekt en dat deze informatie duidelijk en relevant is;
c) het zoveel mogelijk benutten van de mogelijkheid tot het vergoeden van schade aan
het slachtoffer. Het betreft zowel materiële als immateriële schade.

1.3

Toepassingsbereik aanwijzing

Deze aanwijzing is in beginsel van toepassing op slachtoffers of nabestaanden van
misdrijven in het algemeen en zal in ieder geval van toepassing zijn op slachtoffers of
nabestaanden van misdrijven die de rechtsorde ernstig schokken, ernstige gewelds- en
zedendelicten, ernstige verkeersongevallen (met dodelijke afloop of zwaar lichamelijk letsel),
misdrijven die grote aantallen / groepen betreffen (fraude, uitbuiting etc.), gevoelige zaken
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(publiciteit, politiek) en misdrijven die ernstige / complexe schade hebben veroorzaakt. Deze
laatste groep slachtoffers (zwaar getroffenen) zal specifiek worden genoemd in paragraaf 3.2
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Opsporing

2.1

Aangifte

De politie neemt op zorgvuldige wijze de aangifte van het slachtoffer op en vermeldt in het
proces-verbaal of hij op de hoogte wil worden gehouden van het verloop van de zaak. Tot
het opnemen van een aangifte behoort ook het doorverwijzen van het slachtoffer naar
hulpverlenende instanties, in het bijzonder naar de Stichting Slachtofferhulp Curaçao
(SSHC) (art. 206 Sv).
Bij de aangifte geeft de politie aan het slachtoffer algemene informatie over de gang van
zaken, volgend op de aangifte. In beginsel worden de personalia en de adresgegevens van
het slachtoffer in de aangifte vermeld. In gevallen waarin het slachtoffer bezwaar heeft tegen
het vermelden van adresgegevens in de aangifte, omdat hij bijvoorbeeld vreest voor
represailles, informeert de politie het slachtoffer over de mogelijkheid om op andere wijze
domicilie te kiezen. Dit geldt tevens voor andere betrokken instanties zoals SSHC. De politie
geeft in het proces-verbaal aan of het slachtoffer een straat- en/of contact verbod wenst
en/of het slachtoffer bemiddeling wenst van een hulpverleningsinstantie.

2.2

Schadebemiddeling door de politie

In beginsel is de politie verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de geleden schade
van het slachtoffer en de mate van bereidheid van de verdachte om de schade te vergoeden.
Dit dient in een proces-verbaal, dan wel in een bijlage bij het proces-verbaal, te worden
opgenomen. De politie draagt er zorg voor dat het slachtoffer rekening(en) overlegt ter
onderbouwing van de geleden schade. Indien de verdachte is opgespoord en een verklaring
heeft afgelegd, bevordert de politie vergoeding van de schade en tracht zij de regeling van
de schade tussen verdachte(n) en het slachtoffer in een zo vroeg mogelijk stadium tot stand
te brengen in overeenstemming met daartoe gemaakte afspraken met het OM.
Voor schadebemiddeling door de politie gelden in beginsel de volgende criteria:
a) Er is een bekennende verdachte;
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b) de verdachte is bereid en in staat de schade te vergoeden;
c) de schade is eenvoudig vast te stellen;
d) er is alleen materiële schade.
Het resultaat van de tot stand gekomen schaderegeling geeft de politie weer in een bijlage
van het proces-verbaal, een zogenaamd verslag schadebemiddeling. Indien de schaderegeling
mislukt, wordt dit ook gemeld in genoemd verslag.
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Vervolging

3.1

Informeren van het slachtoffer

Wanneer het proces-verbaal bij het OM binnen is gekomen, inventariseert het OM de wensen
van de benadeelde partij, welke kenbaar zijn gemaakt in het proces-verbaal met betrekking
tot de aangeboden diensten.
Het OM zal in ieder geval:




De benadeelde partij informeren dat de zaak binnen is;
De benadeelde partij op de hoogte houden van de voortgang van de zaak, wanneer
hij dat wenst;
De benadeelde partij zowel schriftelijk als telefonisch inlichten over de datum, tijdstip
en plaats van de zitting, waarbij hij zich kan voegen op de zitting dan wel de zitting
kan bijwonen.

In het geval dat de zaak ter zitting wordt geschorst dan wel aangehouden, dan ook ligt de
verantwoordelijkheid bij het OM om het slachtoffer tijdig in te lichten over de nieuwe
zittingsdatum en tijd. Het OM zal rekening houden bij de vervolgings-en /of
afdoeningsbeslissing met de rechten van de benadeelde partij.
Indien de benadeelde partij heeft aangegeven schadevergoeding te wensen en het OM niet
tot vervolging overgaat voor het feit of vervolging van het feit niet voortzet, dan deelt het
OM dit met opgave van reden mee en wijst hem op de mogelijkheid van beklag op grond
van artikel 15 WvSv.
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3.2

Persoonsgebonden benadering

De zwaarst getroffenen (zie paragraaf 1.3) komen daarnaast in aanmerking voor een meer
persoonsgebonden benadering.
De behandelende Officier van Justitie beslist in samenspraak met zijn of haar
teamleider/Hovj of een meer persoonsgebonden benadering van het slachtoffer moet
worden ingezet in strafzaken die voldoen aan de gestelde criteria. Onder persoonsgebonden
benadering valt onder andere het slachtoffergesprek voorafgaand aan de zitting.

3.3

Voeging van het slachtoffer ter zitting

De voeging geschiedt op de terechtzitting door een opgave van de inhoud van de vordering,
uiterlijk voordat de officier van Justitie zijn vordering ingevolge artikel 353 overlegt. (art. 374
WvSv lid 3)
De Officier van Justitie zal de benadeelde partij opvangen en indien noodzakelijk een
gesprek voeren.
Van het slachtoffer wordt verwacht dat hij de omvang van de schade tijdig en onderbouwd
bij het OM aanlevert. Het slachtoffer maakt zijn schade zoveel mogelijk aannemelijk, waarbij
hij zich eventueel kan laten bijstaan door een medewerker van Slachtofferhulp of een
raadsman.
Het slachtoffer zal als benadeelde partij ter zitting moeten verschijnen, om zijn vordering toe
te lichten of te doen toelichten. Hij kan zich daarom ook laten vertegenwoordigen door een
advocaat of door een daartoe bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde. Tevens heeft
het slachtoffer als benadeelde partij recht op inzage in de processtukken en kan daar ook een
afschrift van krijgen na toestemming van de zittingsrechter.
In het geval dat de benadeelde partij niet (tijdig) is ingelicht, zal verzocht worden aan de
rechter de zaak ter zitting aan te houden om de benadeelde partij alsnog in de gelegenheid te
stellen de zaak bij te wonen.
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3.4

Hoger beroep

Ingevolge artikel 374, lid 4 Wetboek van Strafvordering, is het slachtoffer dat zich in eerste
aanleg niet heeft gevoegd als benadeelde partij, daar in hoger beroep niet meer toe bevoegd.
Indien hij dit wel heeft gedaan, dan loopt de voeging, als de vordering is toegewezen, door
in het hoger beroep.
Het OM brengt de benadeelde partij, als hij aangegeven heeft geïnformeerd te willen
worden, tijdig op de hoogte van plaats, datum en tijdstip van de zitting. In het geval dat de
benadeelde partij niet (tijdig) is ingelicht zal de zaak ter zitting worden aangehouden om de
benadeelde partij alsnog in de gelegenheid te stellen de zaak bij te wonen.
Het OM brengt het slachtoffer ook tijdig op de hoogte van de beslissing of het OM cassatie
instelt in de strafzaak.

Overgangsrecht
De in deze aanwijzing vervatte beleidsregels hebben onmiddellijke gelding vanaf de datum
van inwerkingtreding.

De Procureur-Generaal
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Belangrijke adressen:
Parket van de Procureur-generaal
Adres: Wilhelminaplein 14-16
Tel: +5999 4342100
Fax: +5999 4613786
Parket van de Officier van Justitie
Tempel Emanu-El
Adres: Hendrikplein z/n
Tel: +5999 4342100
Fax: +5999 4613328
Korps Politie Curaçao
Adres: Winston Churchillweg
Tel: +5999 8666824
Fax: +5999 8666833
Stichting Slachtofferhulp Curaçao
Arnhemstraat 1
Tel: +5999 4657575/4617575/5107575
E-mail: info@slachtoffer.org
Stichting Reclassering Curaçao
Adres: Scharlooweg 154/156
Tel: +5999 4611832
Fax: +5999 4655105
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