
Tegen de redevoering van ad-
vocaat Marije Vaders in, vindt
het gerecht dat de getuigenver-
klaringen elkaar voldoende
ondersteunen om Niles als da-
der aan te wijzen. In het vonnis
wordt verslag gedaan van het ge-
beuren: ,,In de nacht van 45
maart 2014 vindt een vechtpartij
plaats op een parkeerterrein te
Saliña. Niles bemoeit zich er-
mee en lost, kennelijk van dicht-
bij, een schot op de rug van het
slachtoffer, die daardoor komt te
overlijden. Het slachtoffer was
slechts 24 jaar oud en had nog
een heel leven voor zich. Voor
zijn handelen heeft Niles, Borre-
bach het recht op leven ontno-

men en de nabestaanden een
groot en onherstelbaar leed toe-
gebracht. Zij zullen hun leven
zonder het slachtoffer moeten
voortzetten. De laffe en schijn-
baar lichtvaardige wijze waarop
Niles heeft gehandeld, door ’s
nachts tijdens een vechtpartij op
straat waar zich veel mensen be-
vonden iemand van dichtbij in
de rug te schieten, is door de
aanwezigen, maar ook door de
samenleving in zijn geheel, als
zeer schokkend ervaren.”

Niles is bovendien eerder ge-
straft voor een geweldsmisdrijf
waarvoor hij in 2010 de gevan-
genis mocht verlaten. 

Er zijn vijf getuigen gehoord,
waaronder een andere verdachte
die een goede vriend van Niles
is, die elkaar allemaal ondersteu-
nen. Een van de getuigen heeft
later de getuigenis ingetrokken

maar daarover stelt het gerecht:
,,De omstandigheid dat de getui-
ge zijn verklaring later heeft in-
getrokken doet hieraan niet af.
Het blijkt namelijk dat de getui-
ge onder druk of uit angst heeft
ingetrokken. Hij verklaart hiero-
ver dat de jongens van (de gang,
red.) No Limit Soldiers (NLS),
hem hebben opgebeld om hem
te ontmoeten, maar dat hij weet
dat ze hem daarom willen ont-
moeten. ,,Straks ben ik dood, net
als mijn vriend al dood is”, aldus
de getuige. De moeder van de
getuige heeft bevestigd dat hij
uit veiligheidsoverwegingen niet
meer wenst te verklaren en dat
hij bedreigd en lastig gevallen
wordt. Naar het oordeel van het
gerecht maakt dit zijn eerdere
verklaring juist temeer betrouw-
baar. Deze wordt derhalve even-
eens als bewijs gebruikt.”
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Curaçao

Advertentie

Heren2 is een multidisciplinair 

vastgoedbedrijf, bestaande uit een 

team ervaren vastgoed specialisten, 

voornamelijk actief op het gebied van 

(her)ontwikkelen en het renoveren van 

vastgoed. Heren2 is tevens actief op het 

gebied van vastgoedmanagement. 

www.heren2.net

PROJECT MANAGER

Heren2 Caribbean BV zoekt, in verband met de uitbreiding van haar 

opdrachtenportefeuille, een projectmanager met enkele jaren ervaring in 

het begeleiden van bouwprojecten, vanaf de initiatieffase tot en met de 

oplevering. 

Functie

Als projectmanager adviseer je verschillende opdrachtgevers bij hun 

haalbaarheidstudies op en neemt de leiding bij de voorbereiding en 

realisatie van projecten. Daarnaast besteed je een deel van je tijd aan het 

technisch beheer van vastgoed. 

Je hebt een HBO/WO opleidingsniveau en relevante ervaring (3 tot 5 jaar) 

in het vak. Je hebt een (bouw)technische achtergrond en ook kennis van 

pragmatisch ingesteld, resultaatgericht en kunt zowel zelfstandig als in 

bij aan de verdere uitbouw van de opdrachtenportefeuille van Heren2. Een 

uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift, is een vereiste. Papiamentu en Spaans zijn een pré. Daarnaast 

van belang.

Wat hebben wij te bieden

Werken aan uitdagende (internationale) projecten. Een informele werksfeer 

binnen een klein team van vastgoedprofessionals. Een marktconform 

salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Stuur uw sollicitatiebrief en C.V. voor 1 december 2014 naar:

Heren2 Caribbean BV

t.a.v. de heer Luuk Awater

Pietermaai 123, Curacao

tel: 843 7200

e-mail: awater@heren2.cw

Advertentie

Restaurant Seasons 

Now open at ACOYA Resort

Open for breakfast, lunch and dinner 7 days a week

Reservations recommended tel.: 5669732

New  week menu 3 course Naf 55,00

& our new Chef’s special menu for Naf 75,00

with his best specials in Venison (wild),

fi llet of Dover sole and Grand Dessert

PARTY or HOLIDAY 

festivities ask for our optional offers.

R E S T A U R A N T

Fundraising Kinderfonds

Tijdens een McHappy Day in Santa Maria is geld ingezameld voor
het Ronald McDonald Kinderfonds. Bij vijf filialen vond een fundrai-
sing plaats voor de kinderafdeling van het Sehos. Ronald McDonald
bracht tijdens de dag een bezoek aan de filialen en ’s avonds von-
den er optredens plaats in Santa Maria van diverse artiesten als dj
Energy, Jonathan en Sharlon Schoop en dj Nigel.  FOTO MCDONALD’S

NLS-ganglid krijgt
vijftien jaar celstraf
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dennis Niles (35) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar voor
het doodschieten van Guillermo Borrebach (24). Dit vonnis is gisteren gewezen. 

Geen bezwaar
lening Sint Maarten 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het College finan-
cieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten (Cft) ziet geen proble-
men in de verstrekking van 
een lening aan Sint Maarten
voor de aankoop van het Emilio
Wilson Park. Sint Maarten 
diende op 6 oktober een lenings-
verzoek van 30,7 miljoen gulden
in.

De lening is bestemd voor de
aankoop van een perceel,
waardoor deze investering vol-
gens Cft voldoet aan de kapitaal-
uitgave. Het is in lijn met de de-
finitie van het System of Natio-
nal Accounts (SNA), aangezien
het de verwerving van niet-fi-
nanciële activa betreft. Daarmee
blijft het vermogen van Sint
Maarten onveranderd. 

Cft zal de voortgang van de in-
vestering echter blijven monito-
ren. Zij blijft controleren of de

geleende middelen ook daad-
werkelijk worden gebruikt voor
de kapitaalinvesteringen zoals
opgenomen in de begroting en
de aanvraag van de lening. Over
deze voorgenomen investering
zal moeten worden gerappor-
teerd in de uitvoeringsrapporta-
ges. Vanaf de derde uitvoerings-
rapportage over 2014 verwacht
het Cft een overzicht van de
voortgang van de investeringen.
Daarnaast zal Cft bij het ontvan-
gen van de jaarrekening beoor-
delen of de gerealiseerde kapi-
taalinvesteringen voldoen aan
de criteria. 

Het advies is gestuurd naar
het ministerie van Financiën
van Nederland en de Centrale
Bank van Curaçao en Sint Maar-
ten (CBCS). Ook de Algemene
Rekenkamer moet op de hoogte
gesteld worden van de voorgeno-
men lening.


