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Curaçao
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De 44-jarige
I.G.H. was gisterochtend in de
rechtszaal om verantwoording
af te leggen voor een ongeluk op
zee dat op 31 maart 2013 bij Cas
Abou heeft plaatsgevonden en
waarbij de bekende Jean-Jacques
Debrot is komen te overlijden.

Kapitein in ‘Debrot-zaak’ voor rechter
Dat heeft het Openbaar Ministerie gisteren bekendgemaakt.
Het ongeluk vond plaats op
paaszondag toen het strand
drukbezocht was. In dit geval is
I.G.H. de kapitein van de boot

Aanhouding
voor overval
in Veeris

NC 1367/Happy Hours door het
Openbaar Ministerie beschuldigd van dood door schuld
wegens het ‘hoogst onvoorzichtig’ besturen van een boot zonder vaarbewijs. De verdachte

ontkent alle aantijgingen, terwijl
verschillende getuigen te water
en te land bevestigen dat hij
hard voer. De verdachte zegt zelf
dat dit niet het geval is. De officier van justitie heeft een eis van

Combi Dock vervoert schepen
Woensdag tegen middernacht arriveerde de Combi Dock 1 in de
haven van Curaçao. Het varende
dok werd half afgezonken door ballast in te nemen. Zo kon de lading
van in totaal drie schepen boven
het schip gevaren worden.
Sleepboten van KTK en scheepjes
van loodsen begeleidden het
geheel. Het Schottegat was een
tijdje dicht voor het overige
scheepvaartverkeer. Na het laten
weglopen van het ingenomen
water kan de Combi Dock 1 weer
drijven. Daarna werd het geheel
weer naar buiten gesleept, waar
het tot vertrek bij de Megapier
werd afgemeerd.
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Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De rechercheafdeling is een zaak aan het
onderzoeken die afgelopen donderdagnacht rond 3.09
uur heeft plaatsgevonden waarbij twee mannen in een
auto te Veeris zijn overvallen. In deze zaak heeft de politie inmiddels de 30-jarige J.C.I. van Curaçaose afkomst
aangehouden als verdachte.
Uit preliminair onderzoek is
gebleken dat de twee mannen de
Julianabrug richting Julianadorp afreden, toen zij merkten
dat zij door twee scooters werden gevolgd.
De achtervolging ging door
tot aan Veeris waar de autochauffeur de controle verloor
over het stuur en hard tegen de
muur van een huis aan knalde.
De twee mannen op de scooters
hebben met bedreiging van een
vuurwapen de slachtoffers hun
eigendommen afhandig gemaakt.
Op datzelfde moment kwam
een politiepatrouille aanrijden.
Toen de verdachten dit zagen,
sprong een van hen op een scooter en ging ervandoor terwijl de
andere te voet de mondi in ren-

de. De politie zette bij de laatste
verdachte de achtervolging in en
ter hoogte van de Peruweg werd
hij gespot. De politie loste een
schot dat de verdachte zou hebben geraakt. Toch is hij blijven
rennen. Na een zoektocht in de
omgeving trof de politie de 30-jarige verdachte met de initialen
J.C.I aan en werd hij gearresteerd.
De verdachte had een schotwond in zijn rechterbeen en
werd met een ambulance naar
de polikliniek getransporteerd
voor medische behandeling
waarna hij in het Sint Elisabeth
Hospitaal werd opgenomen.
De politie heeft een scooter en
de auto van de slachtoffers in beslag genomen en verricht nader
onderzoek in deze zaak.
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30 maanden celstraf op tafel gelegd, waarvan 15 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2
jaar. Ook is de eis dat de boot
verbeurd wordt verklaard. De
nabestaanden van het slachtoffer hebben een eis ingediend
voor schadevergoeding voor een
bedrag van 16.804 gulden.
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