
In het vonnis dat gisteren uit-
gesproken is: ,,Het is niet moge-
lijk geweest voor het gerecht om
de betrouwbaarheid van de ver-
klaring van het slachtoffer te
toetsen door hem te (laten) ho-
ren, aangezien het slachtoffer in
november 2013, toen de ver-
dachte gedetineerd zat, is dood-
geschoten.”

De rechter vindt dat de be-
lastende verklaring van het
slachtoffer onvoldoende steun
vindt in het overige bewijsmate-
riaal. Ten eerste is er een verkla-
ring van een buurtbewoner die
anoniem wenst te blijven, wat
volgens het gerecht niet kan
meewerken tot het bewijs dat
M.A.N. inderdaad een poging
tot moord heeft begaan. Verder
acht het gerecht de verklaring
van een andere getuige bij de po-
litie niet concreet genoeg om
voldoende steunbewijs te zijn te-
gen de verdachte.

Verder staat over de zend-
mastgegevens en de analyse
daarvan in het vonnis: ,,Het kan
niet anders zijn dan dat de ge-
bruiker van het onderzochte
telefoonnummer op de plaats
delict is geweest ten tijde van de
schietpartij. Maar het is niet
vastgesteld hoe laat het slachtof-
fer is neergeschoten, maar dat
moet rond 15.40 uur geweest
zijn. In de uren daarvoor heeft
het onderzochte telefoonnum-
mer zowel sectoren van zend-
masten binnen welk direct be-
reik ook de plaats delict ligt, als
andere sectoren van zend-
masten aangestraald. Bovendien
is de verdachte volgens eigen
zeggen vertrokken naar varkens-
stallen. Deze varkenstallen en de
plaats delict vallen binnen het di-
recte bereik van verschillende
sectoren van één zendmast.” De
conclusie: ,,Het gerecht ver-
klaart niet bewezen dat de ver-

dachte het tenlastegelegde heeft
begaan en spreekt de verdachte
daarvan vrij.”
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Advertentie

 

A MUSICAL NIGHT AT THE SNOA 

 

WITH  
 

Randal Corsen 

 

 

 

Chazzan Avery Tracht 

& 

Organist Eric Menig  

 

 

TTUESDAY NOVEMBER 25TH 2014 

8:00 p.m. 

 

Mikvé Israel-Emanuel (SNOA) 

Hanchi di Snoa # 29 

 

 

 

Tickets at Naf 30.00 

 

Available at: 

 

Mensing’s Caminada 

Albert Hein 

Gift Shop Mikvé Israel-Emanuel 

30 minutes before the performance 

at the Snoa 

 

 

Vrijspraak: ander
doodde slachtoffer
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - M.A.N. is vrijgesproken van poging tot moord omdat de man op wie hij
geschoten zou hebben, tijdens zijn detentie door een ander is doodgeschoten. Het
slachtoffer wilde geen aangifte doen, omdat zijn moeder en de moeder van M.A.N.
vriendinnen zijn. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Statenleden
van zowel oppositie als coalitie
waren het er bij de behandeling
van de begroting over eens dat er
beter gekeken moet worden
naar hoe de inkomsten, meestal
opgebracht door het volk door
middel van belastingen, nog be-
ter de bevolking ten goede ko-

men. De uitlatingen varieerden
van het gemis aan visie en beleid
(Hensley Koeiman, MAN) tot de
constatering dat in Nederland
bijna net zoveel belasting be-
taald wordt als op Curaçao, maar
in dat land de bevolking vele ma-

len meer terug krijgt dan de Cu-
raçaose bevolking (Alex Rosaria,
PAIS).  Gerrit Schotte (MFK) be-
schuldigde de minister van Fi-
nanciën ervan Curaçao te ge-
bruiken als proefkonijn, waarbij
alles wat in theorie in zijn scrip-

tie staat geschreven, nu uitge-
voerd wordt. Ondertussen wordt
het volk uitgebuit, zo stelt Schot-
te. Bezorgdheid was er bij voor-
namelijk de oppositie over de
nieuwe belastingmaatregelen
waarbij vele aftrekposten weg-

vallen. Ook is gesproken over
onder andere het nemen van
maatregelen om de fondsen bij
de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) te versterken. 

Sherwin Leonora (PS) is van
mening dat er geen paniek ge-
zaaid moet worden over de be-
lastingwetgeving. Deze is nog in
het adviesproces. 

Inkomsten land meer naar volk

Kerkdienst voor overleden pastoor

Woensdagavond is een heilige dienst gehouden voor de overleden
pastoor Danilo Morales. Onder de aanwezigen bevond zich gouver-
neur Lucille George-Wout en vrienden en trouwe bezoekers van de
kerk van Wishi. FOTO RUTZEN LUCAS
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IMPACTO RECRUIMENT
Impacto is ruim 25 jaar actief op de Curaçaose arbeids-
markt en specialist in de bemiddeling van kandidaten 
en vacatures op elke gewenst niveau en vakgebied. 
Impacto zoekt op korte termijn een commerciële en 

daadkrachtige: 

GENERAL MANAGER
Functieomschrijving
Als General Manager bij Impacto ben je verantwoor-

delijk voor een optimale bedrijfsvoering om hiermede 

maximale service en klanttevredenheid te realiseren 

en voor de dagelijkse operationele aansturing. 

Je beheert de contacten met bestaande relaties en ac-

quireert zelfstandig nieuwe relaties. Het managen van 

het team, motiveren en inspireren van medewerkers om 

het beste uit de mensen naar boven te halen gaat je 

hierbij gemakkelijk af. Tevens verzorg je management 

en voorgangrapportages naar de directie toe. 

Profi el

commerciële ervaring

binnen een commerciële organisatie of 

uitzendbranche

bedrijfsvoering

voor verantwoordelijkheid en teamgeest

vaardigheden

Geïnteresseerd?
Gelieve uw CV voor 30 november te sturen naar 

J.Kibbelaar@impacto.cwAl 25 jaar ùw oplossing 
voor werk!

rgeneralma r


