
 

 

 

 

 
Requisitoir Maximus - samenvatting 

Eis voor Fonseca 26 jaar 
 
Vier jaar na de moord op Wiels staan we aan het eind van de tweede fase. De schutter, Elvis Kuwas is 
inmiddels in drie instanties onherroepelijk veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, thans is het de 
beurt aan de middleman: Burney ‘Nini’ Fonseca.  
 
Politie en Openbaar Ministerie stellen alles in het werk om de waarheid aan de dag te brengen. Op basis van 
het huidige dossier is er naar onze mening voldoende bewijs dat Fonseca schuldig is aan het medeplegen van 
de moord, het doden van Helmin Wiels door samen met anderen een vooropgezet plan uit te voeren. Uit 
verschillende getuigenverklaringen, onder andere van Kuwas zelf, blijkt Fonseca's rol. George Jamaloodin en 
Robbie Dos Santos worden ervan verdacht aan Fonseca de opdracht te hebben gegeven iemand te zoeken om 
Wiels te doden. Samen met Luigi ‘Pretu’ Florentina heeft hij Kuwas ingehuurd om Wiels te doden. Fonseca en 
Florentina fungeerden als het ware als 'moordmakelaars' en organiseerden de moord. Florentina hield contact 
met de uiteindelijke daders, Fonseca met de opdrachtgevers. Fonseca was de grote man achter de schermen 
met een cruciale rol. 
 
Door Wiels te vermoorden is een geliefd man weggerukt uit zijn gezin en uit het democratisch proces. Dat was 
ook de bedoeling van Fonseca: het plegen van een politieke moord. En dan niet zelf, maar door lafhartig 
iemand anders voor zijn kar te spannen. Kuwas was het pistool in handen van Fonseca. 
 
Met Wiels werd niet alleen Pueblo Soberano een leider ontnomen, maar ook een in Curaçao op handen 
gedragen leider. Wie de uitzonderlijke daad begaat dat hij een politicus uit de weg ruimt, behoort 
uitzonderlijk lang gestraft te worden.  In een democratie en een rechtstaat mogen geweld en kogels nimmer de 
plaats innemen van de rede.  
 
Curacao is nog steeds geschokt door deze moord, ook omdat tot op de dag van vandaag nog niet alle 
verantwoordelijken zijn berecht. Fonseca zwijgt en heeft altijd geweigerd openheid van zaken te geven. 
Daardoor belemmert hij de rechtvaardigheid waar Wiels, zijn familie en de samenleving recht op hebben. 
Fonseca is vaker veroordeeld, ook na dit feit. Fonseca heeft tenslotte nooit spijt betoond of morele twijfel gehad 
bij het krijgen van de opdracht, het vervolgens geven van de opdracht en het uitzetten van de taken die 
hebben geleid tot de moord op Wiels. 
 
Daarom zou het Openbaar Ministerie eigenlijk de hoogst mogelijke tijdelijke gevangenisstraf eisen die in dit 
geval voor Fonseca kan worden opgelegd: 30 jaar. Maar de straf van 4 jaar die hij onlangs heeft gekregen moet 
daar volgens de wet van worden afgetrokken. De strafeis komt dan ook uit op 26 jaar gevangenisstraf. 
 
Het Openbaar Ministerie komt in dit geval niet tot een levenslange gevangenisstraf omdat die straf meestal 
opgelegd wordt bij meervoudige moorden of bij recidive voor levensdelicten. 
 
Het onderzoek in deze zaak naar de opdrachtgevers gaat door. Goed onderzoek gebeurt zorgvuldig en kost 
tijd. Inmiddels is aan Venezuela de uitlevering van Jamaloodin gevraagd, mede voor de betrokkenheid bij de 
moord op Wiels. Er zijn nog voldoende kansen om nader bewijs te verzamelen. Zolang dit het geval is, zal dit 
onderzoek niet worden stopgezet. 
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