
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Slacht-
offers moeten de
komende jaren cen-
traal gaan staan in het
denken en werken
van het Openbaar
Ministerie (OM). Om
dat te verankeren
heeft procureur-gene-
raal Guus Schram
gisteren de Aanwij-
zing Slachtofferzorg
ondertekend. De Aan-
wijzing is per dinsdag
1 juli van kracht.

Dat betekent, zo zei
Schram in zijn toespraak
bij het kantoor van Slacht-
offerhulp voordat hij zijn
handtekening zette, dat
slachtofferzorg binnen het
OM van bijzaak naar
hoofdzaak gaat. Met de
aanwijzing neemt het OM
volgens hem verantwoor-
delijkheid en wil zij aan-
spreekbaar zijn. 

,,Het OM dient het
slachtoffer namelijk op
een professionele wijze te
ondersteunen in het uitoe-
fenen van zijn rechten”, al-
dus Schram.

,,Wij moeten gaan er-
kennen dat een slachtoffer
iets is aangedaan; wij moe-
ten recht doen aan het
slachtoffer; wij moeten
ons inzetten voor compen-
satie van het aangedane
leed, en wij zullen het
slachtoffer altijd correct
dienen te bejegenen in de
gehele strafrechtelijke pro-
cedure. Dit begint al bij
het moment van het re-
gistreren van de zaak bij
het Openbaar Ministerie
en loopt door tot en met
het tenuitvoerleggen van

de opgelegde straf”, stelt
de PG. Volgens het OM is
zorg en aandacht voor de
belangen van slachtoffers
door de eigen organisatie
een belangrijk onderdeel
van goede rechtspleging.
Gerichte aandacht voor
het slachtoffer kan daar-
naast ook bijdragen aan
het herstel van het rechts-
gevoel. Het parket laat we-

ten dat het ‘van groot be-
lang’ is dat slachtoffers
van strafbare feiten, en in
het bijzonder van zware
delicten worden onder-
steunt met heldere en cor-
recte informatie. Op deze
manier moet het slachtof-
fer zijn rol en mogelijkhe-
den binnen het strafpro-
ces begrijpen. Zo weet het
slachtoffer waar hij aan toe

is en welke stappen er ge-
nomen kunnen worden.

Schram maakt daarbij
wel een kanttekening. Hij
benadrukt dat het OM
geen hulpverlener is, geen
raadsman of conflictbe-
middelaar. 

Schram: ,,Wij passen
het strafrecht onbevangen
toe namens de samenle-
ving en zijn daarbij onpar-

tijdig. Het OM staat - be-
halve voor de belangen
van individuele burgers -
ook voor waarden als de
rechtsstaat en integriteit
van de samenleving.
Slachtoffers worden in on-
ze organisatie een hoofd-
taak, maar niet de enige
taak.”

Belangrijke rol
politie bij aangifte

Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Tanken
wordt voor benzinerijders
per liter drie cent goedko-
per per volgende maand.
Nog goedkoper uit zijn
dieselrijders: zij betalen
per dinsdag 1 juli zelfs een
dubbeltje minder per liter.

De prijs voor een liter

diesel gaat 1,88 gulden
kosten. Tot 1 juli, deze
maand dus, moet er nog
1,98 gulden per liter diesel
worden betaald. Benzine-
rijders zijn in de maand
juli ook goedkoper uit.
Voor een liter benzine

wordt nu bij de pomp 2,43
gulden betaald. De prijs
voor een liter benzine
daalt drie cent naar 2,40
gulden.

Met de dalende diesel-
prijs is overigens nog niet
het laagterecord behaald

dit jaar: dit werd in januari
gevestigd. Dieselrijders
betaalden toen 1,86 gul-
den. Het laagste record
voor benzinerijders werd
eveneens in januari ge-
vestigd: aan het begin van
het jaar hoefde er ‘slechts’
2,06 gulden worden afge-
rekend voor een liter ben-
zine.

Babel: wachten 
op resultaat
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Dierenbeschermingzelfredzaam

DE IMPACT VAN DE OLIE (2)

EXTRA!

In AD Wikènt
besteedt Margot
van de Graaf aan-
dacht aan de
Stichting Dieren-
bescherming
Curaçao. Omdat
de Dierenbescher-
ming geen geld
meer krijgt van de
staat, leeft het van
donaties, giften,
acties en vrijwilli-
gers. Verder in AD
Wikènt deel twee
van het feuilleton
‘De impact van de
olie’ door Peter
Verton over de
geschiedenis van
de olieraffinaderij
op Curaçao. Verton
beschrijft in deel
twee de familiege-
schiedenis van
Stanley Brown,
Julianadorp als
symbool van de
rijkdom van Shell
en de periode na
WOII, een periode
die in het teken
stond van krimp
en ontslag. 
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Slachtoffer centraal

Tanken 3 cent goedkoper

Scholen krijgen sportmateriaal

Fundashon Bicentini en Idsoline Molina van boekhandel Kresse heb-
ben de afgelopen dagen de eerste zes basisscholen voorzien van leer-
en spelmaterialen. De kinderen van de scholen waren zo blij dat ze niet
konden wachten en zelf maar de leerboeken en sportmaterialen, onder
andere voetballen en hockeysticks, uit de pick-up haalden. De Bicentini
Foundation heeft zich ten doel gesteld om de jeugd op met name
Curaçao betere kansen te bieden op sociaal-maatschappelijk vlak maar
ook op de arbeidsmarkt. Zo worden er in het jaar diverse clinics gege-
ven aan kinderen in de armste wijken op Curaçao door onder andere
ambassadeurs van de stichting.                 FOTO’S FUNDASHON BICENTINI
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