Openbaar Ministerie
Curaçao

DAGVAARDING VAN VERDACHTE
art. 284 Wetboek van Strafvordering
parketnummer: 500.00086/14
De Officier van Justitie te Curaçao,
dagvaardt:

naam
voornamen
geboren op
wonende te
adres

: Schotte
: Gerrit Fransisco
: 09 september 1974 te Curaçao
: Curaçao
: Kaya Felpa 64/Bankwerkersweg #33.

Verdachte wordt ten laste gelegd:
Feit 1: Ambtelijke omkoping
hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 8 oktober 2010 te
Curaçao in de voormalige Nederlandse Antillen enj of de Verenigde Staten van
Amerika enjof Zwitserland,
tezamen en in vereniging met (een) ander(en) althans alleen, meermalen, althans
eenmaal, (telkens)
als ambtenaar, te weten als Eilandsraadslid van het Eilandsgebied Curacao (telkens)
(een) gift(en) of belofte(s),
afkomstig van enj of gedaan door of namens F. Corallo (al dan niet via B-Plus
Giolegale Ltd. althans via (een van de) tot het Atlantis World Group of Companies
(concern) behorende bedrijven enj of personen), te weten
• een geldbedrag van (ongeveer) USD 140.000,- enjof
• een geldbedrag van (ongeveer) USD 73.422,althans een of meer geldbedrag(en),
heeft aangenomen, (al dan niet via CR. van der Dijs),
(telkens) wetende dat dezej die gift(en) enj of belofte(s) aan hem, verdachte,
werd( en) gedaan teneinde hem, verdachte, te bewegen om, al dan niet in strijd met
zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten,
te weten het (telkens):
aangaan enj of onderhouden van een relatie tussen hem, verdachte en F.
Corallo, teneinde (aldus) voor F. Corallo (enj of zijn bedrijven enjof (een van
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de) tot het Atlantis World Group of Companies (concern) behorende
bedrijven en/ of personen) een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen,
en/of
(anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van F. Corallo (en/ of zijn
bedrijven en/ of (een van de) tot het Atlantis World Group of Companies
(concern) behorende bedrijven en/ of personen) en/ of
verstrekken van nog geheime en/ of (nog) niet openbare en/ of interne
overheidsinforrnatie aan F. Corallo (en/ of zijn bedrijven en/ of (een van de)
tot het Atlantis World Group of Companies (concern) behorende bedrijven
en/ of personen) en/ of
verstrekken van invloed aan deze F. Corallo in de Curaçaose overheid (via de
nieuw op te richten politieke partij M.F.K.) en/ of (onder meer) via een
overeenkomst en/ of promissory note aan F. Corallo (verplicht) (vooraf)
instemming vragen voor de kieslijst van de politieke partij M.F.K. en/ of
benoeming van leden van de Regering en/ of voor personen op politieke
en/ of publieke topfuncties op Curaçao en/ of
door verdachte (met aanwending van zijn huidige en/ of toekomstig gezag en
invloed als ambtenaar) bevorderen en/ of adviseren van en/ of zorgdragen
voor en/ of opdragen aan en/ of zich ervoor inspannen dat F. Corallo
(internationaal) wordt aanbevolen en/ of
door verdachte (met aanwending van zijn huidige en/ of toekomstig gezag en
invloed als ambtenaar) bevorderen en/ of adviseren van en/ of zorgdragen
voor en/ of opdragen aan en/ of zich ervoor inspannen dat F. CaraIlo en/ of
(een van de) tot het Atlantis World Group of Companies (concern) behorende
personen zalf zullen worden aangesteld in een prestigieuze en/ of belangrijke
institutionele functie te Curaçao;

artikel 378 of 379 Wetboek van Strafrecht NA (oud)
Feit 2: Valsheid in geschrift
hij op één of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 januari 2010 tot en met 1 juli
2010, te Curaçao in de voormalige Nederlandse Antillen en/ of Italië, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
twee, althans één, factu(u)r(en) van Vanddis N.V. (gericht aan Betplus Giocolegale
Ltd), te weten:
- een factuur met factuurnummer 91210 (gedateerd 4 mei 2010) ten bedrage van
140.000,00 USD (onder vermelding van de omschrijving" Assembly and Testing
Playing Tracking Module (VIt Italian Market)" en/ of "On-Board Firmware testing")
en/of
- een factuur met factuurnummer 91213 (gedateerd 7 juni 2010) ten bedrage van
73.447,00 USD (onder vermelding van de omschrijving"Assembly and testing
Tracking Module (Vit Italian Market)" en/ of "On-Board Firmware testing");
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zijnde (telkens)( een) geschrift(en) waaruit enig recht en/of enige verbintenis en/of
enige bevrijding van schuld kan ontstaan en/ of dat bestemd was/waren om tot
bewijs van enig feit te dienen,
valselijk heeft/hebben opgemaakt en/ of vervalst, met het oogmerk om dat/ die
geschrifte en) als echt en onvervalst te gebruiken en/ of door anderen te doen
gebruiken, terwijl uit dat gebruik enig nadeel is/kon ontstaan,
bestaande die valsheid hierin dat verdachte en/ of zijn mededaderes)
opzettelijk valselijk en/ of in strijd met de waarheid in genoemde
factu(u)r(en) heeft/hebben vermeld dat door het bedrijf Vanddis N.V.
vermelde werkzaamheden en/ of diensten zijn verricht (voor het bedrijf
Betplus Giocolegale Ltd), terwijl in werkelijkheid vermelde werkzaamheden
en/ of diensten niet zijn verricht en/ of
opzettelijk valselijk en/ of in strijd met de waarheid in genoemde
factu(u)r(en) heeft/hebben vermeld dat de factu(u)r(en) afkomstig is/zijn van
het bedrijf Vanddis N.V en/ of op naam gesteld is/ zijn op het bedrijf Vanddis
N.V., terwijl in werkelijkheid de factu(u)r(en) niet afkomstig is/zijn van het
bedrijf Vanddis N.V en/of op naam gesteld is/zijn op het bedrijf Vanddis
N.V. en/of
opzettelijk valselijk en/ of in strijd met de waarheid op genoemde
factu(u)r(en) het/ de factuurnummer(s) 91210 en/ of 91213 heeft vermeld als
zijnde (een) factuurnummer(s) van het bedrijf Vanddis N.v., terwijl in
werkelijkheid vermelde factuurnummer(s) niet is/zijn uitgegeven door het
bedrijfVanddis N.V.;

artikel 230 lid 1 Wetboek van Strafrecht NA (oud)
Feit 3: Witwassen
hij op één of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 januari 2010 tot en met 15
november 2011 te Curaçao en/ of Curaçao in de voormalige Nederlandse Antillen
en/of de Verenigde Staten van Amerika en/of Zwitserland en/of Italië, tezamen en
in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
(telkens) van een voorwerp, te weten een of meer geldbedrag(en) ter waarde van (in
totaal) USD 213.447 of daaromtrent, en/ of (vervolgens) ter waarde van
15.000 USD en/ of
10.000 USD en/ of
50.000 USD en/ of
50.000 USD en/ of
53.422 USD en/ of
20.000 USD,
in elk geval van enig(e) geldbedrag(en) de werkelijke aard, de herkomst, de
vindplaats, de vervreemding of verplaatsing heeft verborgen en/ of verhuld, terwijl
hij, verdachte, en/ of zijn mededaderes) wist(en) of begre(e)p(en), althans
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redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit (deze) geldbedrag(en) - onmiddellijk of
middelijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,

artikel 435a of c, beide lid 1 sub a Wetboek van Strafrecht NA (oud)
en/of
hij op één of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 januari 2010 tot en met 15
november 2011 te Curaçao en/ of Curaçao in de voormalige Nederlandse Antillen
en/of de Verenigde Staten van Amerika en/of Zwitserland en/of Italië, tezamen en
in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
(telkens) een voorwerp, te weten een of meer geldbedrag(en) ter waarde van (in
totaal) USO 213.447 of daaromtrent, en/ of (vervolgens) ter waarde van:
15.000 USO en/ of
10.000 USO en/ of
50.000 USO en/ of
50.000 USD en/ of
53.422 USD en/ of
20.000 USD,
heeft verworven en/ of voorhanden gehad en/ of overgedragen en/ of omgezet en/ of
van dat/ die geldbedrag(en) gebruik heeft gemaakt, terwijl hij, verdachte, en/ of zijn
mededader(s) wist(en en/ of begre(e)p(en), althans redelijkerwijs moest(en)
vermoeden dat dit (deze) geldbedrag( en) - onmiddellijk of middelijk - afkomstig
was/waren uit enig misdrijf;

artikel 435a of c, beide lid 1 sub b Wetboek van Strafrecht NA (oud)
Feit 4: Voorhanden hebben 'jammers'

(voorhanden hebben technisch hulpmiddel voor onbruikbaar maken, stoornis veroorzaken
werk voor telecommunicatie)
hij op of omstreeks 9 december 2013, althans in de maand december 2013, in Curaçao
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
zeven, althans één of meer, technisch(e) hulpmiddel(en) dat! die hoofdzakelijk
geschikt gemaakt en/ of ontworpen is/ zijn voor het opzettelijk vernielen en/ of
beschadigen en/ of onbruikbaar maken en/ of veroorzaken van een stoornis in de
gang en/ of in de werking van een geautomatiseerd werk of enig werk voor
telecommunicatie,
te weten (een)
• audio-jammer, Capri Electronics LLC AJ-34 [beslagnummer 33.1.5.1-A] en/ of
• audio-jammer, Capri Electronics LLC AJ-34 [beslagnummer 33.1.5.1-B] en/ of
• audio-jammer, Capri Electronics LLC AJ-34 [beslagnummer 33.1.5.1-C] en/ of
• spy-phone protector, GSM safe 3 [beslagnummer 33.1.5.1-D] en/ of
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spy-phone protector, GSM safe 3 [beslagnummer 33.1.5.1-E] en/ of
frequency-jammer, merkloos met serienummer 011007810 [beslagnummer
33.3.6.4] en/ of inclusief bijbehorende afstandbediening [beslagnummer
33.3.5.5] en/ of
frequency-jammer, merkloos zonder serienummer [beslagnummer 33.4.2.50]

heeft vervaardigd en/ of verkocht en/ of verworven en/ of ingevoerd en/ of verspreid
en/ of ter beschikking gesteld en/ of voorhanden heeft gehad,
met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 2:107 eerste lid van
het Wetboek van Strafrecht wordt/ werd gepleegd;

artikel 2:107 lid 2 onder a van het Wetboek van Strafrecht
en/of

(voorhanden hebben radio-elektrische zendinrichting zonder machtiging)
zij op of omstreeks 9 december 2013, althans in de maand december 2013 , in
Curaçao, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
twee, althans een of meer, radio-elektrische zendinrichtingen, te weten (een):
• frequency-jammer, merkloos met serienummer 011007810 [beslagnummer
33.3.6.4] en/ of inclusief bijbehorende afstandbediening [beslagnummer
33.3.5.5] en/ of
• frequency-jammer, merkloos zonder serienummer [beslagnummer 33.4.2.50]
(anders dan krachtens concessie) heeft aangelegd en/ of aanwezig heeft gehad en/ of
heeft gebruikt en/ of geëxploiteerd, terwijl aan hem, verdachte, hiertoe geen
machtiging van de Minister (van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) was
afgegeven/ verleend;

artikel 15, Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen

Feit 5: Valsheid in geschrift verlies paspoort
hij op of omstreeks 15 april 2013, althans in het jaar 2013, te Curaçao tezamen en in
vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,
opzettelijk een "kennisgeving verlies reisdocument" van het (Nederlands)
diplomatiek paspoort op naam van Gerrit Fransisco Schotte met nummer
DRKKJPD47,
zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen,
valselijk heeft opgemaakt of vervalst, althans valselijk heeft doen opmaken en/ of
doen vervalsen (telkens) met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken
en/ of door (een) ander(en) te doen gebruiken,
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bestaande de valsheid of vervalsing hierin dat in die genoemde kennisgeving van
verlies reisdocument valselijk enj of in strijd met de waarheid was opgenomen
enj of vermeld
dat hij verdachte, het reisdocument (te weten diplomatiek paspoort op naam van
Gerrit Fransisco Schotte met nummer DRKKJPD47) is verloren in de periode tussen
september 2012 en (eind) november 2012 (omdat hij het niet heeft terug gekregen
tezamen met zijn privé spullen na de abrupte regeringswisseling van 29 september
2012);

artikel 2:184 lid 1 Wetboek van Strafrecht
enjof

hij op of omstreeks 17 april 2013, althans in of omstreeks de maand april 2013
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, te Curaçao
meermalen, althans eenmaal, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van één of meer valse
of vervalste geschriften,
te weten een "kennisgeving verlies reisdocument" van het (Nederlands)
diplomatiek paspoort op naam van Gerrit Fransisco Schotte met nummer
DRKKJPD47,
zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen,
als ware diej dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst enj of
opzettelijk zodanig(e) geschrift(en) heeft afgeleverd enjof voorhanden heeft gehad,
terwijl hij (telkens) wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat diej dat geschrift(en)
bestemd wasjwaren voor zodanig gebruik,
bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, genoemde "kennisgeving
verlies reisdocument" heeft gestuurd/gemaild naar het kabinet van de Gouveneur,
en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in datj die "kennisgeving verlies
reisdocument" (telkens) valselijk enj of in strijd met de waarheid was opgenomen
enj of vermeld
dat hij verdachte, het reisdocument (te weten diplomatiek paspoort op naam van
Gerrit Fransisco Schotte met nummer DRKKJPD47) is verloren in de periode tussen
september 2012 en (eind) november 2012 (omdat hij het niet heeft terug gekregen
tezamen met zijn privé spullen na de abrupte regeringswisseling van 29 september
2012);

artikel 2:184 lid 2 Wetboek van Strafrecht
Curaçao, 27 februari 2015
De officier van justitie
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DAGVAARDING VAN VERDACHTE
art. 284 Wetboek van Strafvordering
parketnummer: 500.00087/14
De Officier van Justitie te Curaçao,
dagvaardt:

naam
voornamen
geboren op
wonende te
adres

: Van Der Dijs
: Cicely
: 18 februari 1978 te Curaçao
: Curaçao
: Dr J. Eyckman Weg 21fBankwerkersweg #33

Verdachte wordt ten laste gelegd:
Feit 1: Valsheid in geschrift
zij op één of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 januari 2010 tot en met 1
juli 2010, te Curaçao in de voormalige Nederlandse Antillen en/ of Italië,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
twee, althans één, factu(u)r(en) van Vanddis NV. (gericht aan Betplus
Giocolegale Ltd), te weten:
- een factuur met factuurnummer 91210 (gedateerd 4 mei 2010) ten bedrage
van 140.000,00 USD (onder vermelding van de omschrijving" Assembly and
Testing Playing Tracking Module (Vit Italian Market)" en/ of "On-Board
Firmware testing") en/ of
- een factuur met factuurnummer 91213 (gedateerd 7 juni 2010) ten bedrage
van 73.447,00 USD (onder vermelding van de omschrijving" Assembly and
testing Tracking Module (VIt Italian Market)" en/ of" On-Board Firmware
testing");
zijnde (telkens)( een) geschrift( en) waaruit enig recht en/ of enige verbintenis
en/ of enige bevrijding van schuld kan ontstaan en/ of dat bestemd
was / waren om tot bewijs van enig feit te dienen,
valselijk heeft/hebben opgemaakt en/ of vervalst, met het oogmerk om
dat! die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/ of door anderen
te doen gebruiken, terwijl uit dat gebruik enig nadeel is/kon ontstaan,
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bestaande die valsheid hierin dat verdachte en! of haar mededader(s)
opzettelijk valselijk en! of in strijd met de waarheid in genoemde
factu(u)r(en) heeft!hebben vermeld dat door het bedrijf Vanddis N.V.
vermelde werkzaamheden en! of diensten zijn verricht (voor het
bedrijf Betplus Giocolegale Ltd), terwijl in werkelijkheid vermelde
werkzaamheden en! of diensten niet zijn verricht en! of
opzettelijk valselijk en! of in strijd met de waarheid in genoemde
factu(u)r(en) heeft!hebben vermeld dat de factu(u)r(en) afkomstig
is! zijn van het bedrijf Vanddis N.V en! of op naam gesteld is! zijn op
het bedrijf Vanddis N.V., terwijl in werkelijkheid de factu(u)r(en) niet
afkomstig is! zijn van het bedrijf Vanddis N.V en! of op naam gesteld
is! zijn op het bedrijf Vanddis N.V. en!of
opzettelijk valselijk en! of in strijd met de waarheid op genoemde
factu(u)r(en) het! de factuurnummer(s) 91210 en! of 91213 heeft
vermeld als zijnde (een) factuurnummer(s) van het bedrijf Vanddis
N.V., terwijl in werkelijkheid vermelde factuurnummer(s) niet is! zijn
uitgegeven door het bedrijf Vanddis N.V.;
artikel 230 lid 1 Wetboek van Strafrecht NA (oud)

Feit 2: Witwassen
zij op één of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 januari 2010 tot en met 15
november 2011 te Curaçao en! of Curaçao in de voormalige Nederlandse
Antillen en! of de Verenigde Staten van Amerika en! of Zwitserland en! of
Italië, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
(telkens) van een voorwerp, te weten een of meer geldbedrag(en) ter waarde
van (in totaal) USD 213.447 of daaromtrent, en!of (vervolgens) ter waarde
van
15.000 USD en! of
10.000 USD en! of
50.000 USD en! of
50.000 USD en! of
53.422 USD en! of
20.000 USD,
in elk geval van enig(e) geldbedrag(en) de werkelijke aard, de herkomst, de
vindplaats, de vervreemding of verplaatsing heeft verborgen en! of verhuld,
terwijl zij, verdachte, en! of haar mededader(s) wist(en) of begre(e)p(en),
althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit (deze) geldbedrag(en) onmiddellijk of middelijk - afkomstig was! waren uit enig misdrijf;
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artikel 435a of c, beide lid 1 sub a Wetboek van Strafrecht NA (oud)
en/of
zij op één of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 januari 2010 tot en met 15
november 2011 te Curaçao en/ of Curaçao in de voormalige Nederlandse
Antillen en/ of de Verenigde Staten van Amerika en/ of Zwitserland en/ of
Italië, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
(telkens) een voorwerp, te weten een of meer geldbedrag(en) ter waarde van
(in totaal) USD 213.447 of daaromtrent, en/ of (vervolgens) ter waarde van:
15.000 USD en/ of
10.000 USD en/ of
50.000 USD en/ of
50.000 USD en/ of
53.422 USD en/ of
20.000 USD,
heeft verworven en/ of voorhanden gehad en/ of overgedragen en/ of
omgezet en/ of van dat! die geldbedrag(en) gebruik heeft gemaakt, terwijl zij,
verdachte, en/of haar mededader(s) wist(en en/of begre(e)p(en), althans
redelijkerwijs moest(en) vermoeden
dat dit (deze) geldbedrag(en) onmiddellijk of middelijk - afkomstig was/ waren uit enig misdrijf;
artikel 435a of c, beide lid 1 sub b Wetboek van Strafrecht NA (oud)
Feit 3: Voorhanden hebben 'jammers'
(voorhanden hebben technisch hulpmiddel voor onbruikbaar maken, stoornis
veroorzaken werk voor telecommunicatie)
zij op of omstreeks 9 december 2013, althans in de maand december 2013, in
Curaçao tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
zeven, althans één of meer, technisch(e) hulpmiddel(en) dat/ die
hoofdzakelijk geschikt gemaakt en/ of ontworpen is/ zijn voor het opzettelijk
vernielen en/ of beschadigen en/ of onbruikbaar maken en/ of veroorzaken
van een stoornis in de gang en/ of in de werking van een geautomatiseerd
werk of enig werk voor telecommunicatie,
te weten (een)
• audio-jammer, Capri Electronics LLC AJ-34 [beslagnummer 33.1.5.1-A]
en/of
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audio-jammer, Capri Electronics LLC AJ-34 [beslagnummer 33.1.5.1-B]
en/of
audio-jammer, Capri Electronics LLC AJ-34 [beslagnummer 33.1.5.1-C]
en/of
spy-phone protector, GSM safe 3 [beslagnummer 33.1.5.1-D] en/ of
spy-phone protector, GSM safe 3 [beslagnurnmer 33.1.5.1-E] en/ of
frequency-jammer, merkloos met serienummer 011007810
[beslagnummer 33.3.6.4] en/ of inclusief bijbehorende afstandbediening
[beslagnummer 33.3.5.5] en/ of
frequency-jammer, merkloos zonder serienummer [beslagnummer
33.4.2.50]

heeft vervaardigd en/ of verkocht en/ of verworven en/ of ingevoerd en/ of
verspreid en/ of ter beschikking gesteld en/ of voorhanden heeft gehad,
met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 2:107 eerste
lid van het Wetboek van Strafrecht wordt; werd gepleegd;

artikel 2:107 lid 2 onder a van het Wetboek van Strafrecht
en/of
(voorhanden hebben radio-elektrische zendinrichting zonder machtiging)
zij op of omstreeks 9 december 2013, althans in de maand december 2013 , in
Curaçao, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
twee, althans een of meer, radio-elektrische zendinrichtingen, te weten (een):
• frequency-jammer, merkloos met serienummer 011007810
[beslagnummer 33.3.6.4] en/ of inclusief bijbehorende afstandbediening
[beslagnummer 33.3.5.5] en/ of
• frequency-jammer, merkloos zonder serienummer [beslagnummer
33.4.2.50]
(anders dan krachtens concessie) heeft aangelegd en/ of aanwezig heeft gehad
en/ of heeft gebruikt en/ of geëxploiteerd, terwijl aan haar, verdachte, hiertoe
geen machtiging van de Minister (van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning) was afgegeven/ verleend;

artikel 15, Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen

Curaçao, 27 februari 2015
De officier van justitie
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DAGVAARDING VAN VERDACHTE
art. 284 Wetboek van Strafvordering
parketnummer: 555.00243/15
De Officier van Justitie te Curaçao,
dagvaardt:

naam
: ZIMMERMAN
voornamen
: GereI Argulino
geboren op
: 30 oktober 1981 te Curaçao
wonende te
: Curaçao
adres : Kaya Dodo Palm 112, Thans alhier gedetineerd
om te verschijnen op woensdag 9 september 2015 te 14.00 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao; het Gerecht is gevestigd in het Stadhuis aan
het Wilhelminaplein 4 te Willemstad;
Verdachte wordt ten laste gelegd:
dat hij op of omstreeks 31 mei 2015, althans in of omstreeks de maand mei 2015 te
Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het
oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning of op een bij een woning
behorend besloten erf gelegen te Kaya Nechi Pieters 5, welke woning of erf bij een
ander dan bij verdachte en/ of zijn mededader(s) in gebruik was, en alwaar
verdachte en/ of zijn mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk vertoefde(n), heeft
weggenomen,
een laptop (van het merk DELL Inspiron 15R AMD Black, INSP AMDP320 2.1 GHz
15.6" 4GB 320GB DVDI) en/ of een (oranjekleurig) verlengsnoer
in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Jules Ilario, in elk geval
aan een ander of anderen dan aan verdachte en/ of zijn mededader(s), waarbij
verdachte en/ of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs
heeft/hebben verschaft en/ of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun
bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/ of verbreking, te weten
door het forceren van een raam, en/ of door inklimming te weten via het raam naar
binnen te klimmen en/ of door middel van een valse sleutel;
(artikel 2:288/289 Wetboek van Strafrecht)
Curaçao, 19 augustus 2015
De officier van justitie
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VORDERING BEVEL TOT BEWARING
art. 92 Wetboek van Strafvordering
parketnummer: 555.00242/15
De Officier van Justitie bij het Parket in Eerste Aanleg te Curaçao,

naam
voornamen
geboren op
wonende te
adres
advocaat

:GABRIEL
: Frensel Narcisio
: 18 maart 1966 te Curaçao
: Curaçao
: West Ronde Klip 97, Thans alhier gedetineerd
: mr. Osepa

verdacht wordt,
Feit 1: (poging doodsla,ymoord)
hij op of omstreeks 24 mei 2015, althans in of omstreeks de maand mei 2015 te
Curaçao, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen
en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en
-al dan niet- met voorbedachten rade Jenes V. Myrie en/ of Dongjian Wu van het
leven te beroven, met dat opzet en - al dan niet - na kalm beraad en
rustig overleg met zijn mededader(s), althans alleen, benzine, althans een brandbaar
materiaal en/ of brandbaar vloeistof op enigerlei vorm of wijze heeft
gegoten/ aangebracht op een aantal goederen en/ of in een woning zijnde de verdere
uitvoering van dat door hem, verdachte, en/ of zijn mededader(s) voorgenomen
misdrijf niet voltooid;
(artikel 2:262,1259 jo 1:119 Wetboek van Strafrecht)
Feit 2: (bedreiginlYbrandstichting)
hij op of omstreeks 24 mei 2015, althans in of omstreeks de maand mei 2015 te
Curaçao, Jenese V. Myrie en/ of Dongjian Wu heeft bedreigd met enig misdrijf tegen
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het leven gericht en/ of met zware mishandeling en/ of met mishandeling met
gebruikmaking van wapenen als bedoeld bij het tweede lid van artikel 1 van de
Wapenverordening 1931 en/ of met brandstichting, immers heeft hij, verdachte, toen en
aldaar brandbaar materiaal en/ of brandbare vloeistof op enigerlei vorm of wijze
heeft/hebben aangebracht / gegoten / geplaatst aan/bij/in een woning gelegen te
Rondeklipweg 10 en/ of op een aantal goederen toebehorende aan Jenese V. Myrie
en/ of aan Dongjian Wu en/ of opzettelijk genoemde Jenese V. Myrie en/ of Dongjian
Wu dreigend de woorden toegevoegd:" Mi ta bisa bo, mi ta bisa bo, si mi no por biba
akinan bo tampoko no por biba akinan" (ik zeg het tegen jou, ik zeg het tegen jou, als ik
hier niet kan wonen, dan kan jij ook hier niet wonen"), althans woorden van gelijke
dreigende aard en/ of strekking geuit;
(artikel 2:255 Wetboek van Strafrecht)
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DAGV AARDING VAN VERDACHTE
art. 284 Wetboek van Strafvordering
parketnummer: 500.00201/15
De Officier van Justitie te Curaçao,
dagvaardt:

naam
: MATHILDA
voornamen
: Michael Maria
geboren op
: 8 december 1984 te Curaçao
wonende te
: Curaçao
adres : Mahuma Kaya 0 3, Thans alhier gedetineerd
om te verschijnen op 9 september 2015 te 15.15 uur ter terechtzitting van het Gerecht
in Eerste Aanleg te Curaçao;
het Gerecht is gevestigd in het Stadhuis aan het Wilhelminaplein 4 te Willemstad;
Verdachte wordt ten laste gelegd:
FEIT 1: POGING MOORD CQ. DOODSLAG OP R. FRANCISCA
hij op of omstreeks 25 januari 2015, althans op een tijdstip in de maand januari 2015
te Curaçao, ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en - al
dan niet- met voorbedachten rade R. Francisca en/ of zich toen en aldaar bevindende
personen van het leven te beroven, met dat opzet en -al dan niet- na kalm beraad en
rustig overleg met zijn mededader(s), althans alleen, met een (vuist)vuurwapen
heeft/hebben geschoten op, althans in de richting van genoemde Francisca en/ of de
zich toen en aldaar bevindende personen, zijnde de verdere uitvoering van dat door
hem, verdachte, en/ of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf niet voltooid;
(artikel 2:262/259 jo 1:119 Wetboek van Strafrecht)
FEIT 2: PRIMAIR: POGING MOORD CQ. DOODSLAG OP A. COERIELDEL CARMEN RODRIGUEZ-RODRIGUEZ
hij op of omstreeks 25 januari 2015, althans op een tijdstip in de maand januari 2015
te Curaçao, ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en -al
dan niet- met voorbedachten rade A. Coeriel-Del Carmen Rodriguez-Rodriguez
en/ of zich toen en aldaar bevindende personen van het leven te beroven, met dat
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opzet en -al dan niet- na kalm beraad en rustig overleg met zijn mededader(s),
althans alleen, met een (vuist)vuurwapen heeft/hebben geschoten op, althans in de
richting van genoemde Coeriel-Del Carmen Rodriguez-Rodriguez en/ of de zich toen
en aldaar bevindende personen, zijnde de verdere uitvoering van dat door hem,
verdachte, en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf niet voltooid;
(artikel 2:262/259 jo 1:119 Wetboek van Strafrecht)

althans indien het voorgaande niet tot een veroordeling zou of mocht kunnen leiden,
SUBSIDIAIR: ZWARE MISHANDELING VAN A. COERIEL-DEL CARMEN
RODRIGUEZ-RODRIGUEZ
hij op of omstreeks 25 januari 2015, althans op een tijdstip in de maand januari 2015
te Curaçao, aan een of meerdere perso(o)n(en), te weten A. Coeriel-Del Carmen
Rodriguez-Rodriguez, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade, zwaar
lichamelijk letsel te weten, een schotwond in de (linker-)dijbeen, heeft toegebracht,
door opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, toen en daar met een
(vuist)vuurwapen op, althans in de richting van die A. Coeriel-Del Carmen
Rodriguez-Rodriguez te schieten;
(artikel 2:275/276 Wetboek van Strafrecht)
MEER SUBSIDIAIR: POGING ZWARE MISHANDELING VAN A. COERIEL-DEL
CARMEN RODRIGUEZ-RODRIGUEZ
hij op of omstreeks 25 januari 2015, althans op een tijdstip in de maand januari 2015
te Curaçao, ter uitvoering van het door hem, verdachte voorgenomen misdrijf om
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, aan A. CoerielDel Carmen Rodriguez-Rodriguez opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade
zwaar lichamelijk letsel, te weten een of meerdere schotwonden, in elk geval
verwondingen aan het (linker-)dijbeen, toe te brengen, hebbende hij, verdachte, toen
en daar met een vuurwapen op, althans in de richting van die A. Coeriel-Del Carmen
Rodriguez-Rodriguez geschoten, zijnde de verdere uitvoering van dat door hem,
verdachte, en/ of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf niet voltooid;
(artikel 2:275/276 jo 1:119 Wetboek van Strafrecht)
MEER MEEST SUBSIDIAIR: MISHANDELING MET GEBRUIKMAKING VAN EEN
WAPEN
hij op of omstreeks 25 januari 2015, althans op een tijdstip in de maand januari 2015
te Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
opzettelijk mishandelend en/ of met gebruikmaking van een wapen, als bedoeld in
artikel 1, tweede lid, van de Wapenverordening 1931, te weten een
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(vuist)vuurwapen, en al dan niet met voorbedachten rade, met het (vuist)vuurwapen
op, althans in de richting van die A Coeriel-Del Carmen Rodriguez-Rodriguez heeft
geschoten, tengevolge waarvan die A Coeriel-Del Carmen Rodriguez-Rodriguez
lichamelijk letsel, te weten een schotwond aan het (linker-) dijbeen heeft opgelopen
althans in ieder geval letsel heeft bekomen en/ of pijn heeft ondervonden;
(artikel 2:273/274 Wetboek van Strafrecht)
FEIT 3: VUURWAPENBEZIT

hij op of omstreeks 25 januari 2015, althans op een tijdstip in de maand januari 2015
te Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
voorhanden heeft gehad een vuurwapen (te weten een vuistvuurwapen) in de zin
van de Vuurwapenverordening 1930 en/ of munitie in de zin van de
Vuurwapenverordening 1930;
(art 3 t 11 van de Vuurwapenverordening 1930)
Curaçao, 20 augustus 2015
De officier van justitie
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