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Curaçao

Dos Santos
weer op 
vrije voeten
Halfbroer Jamaloodin blijft vast

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Loterijbaas Robbie dos Santos is gisteren
op vrije voeten gesteld nadat hij eerder deze week werd
aangehouden als verdachte van betrokkenheid in de zaak
Maximus. Dat heeft het Openbaar Ministerie gisteren
bekendgemaakt. 

Tegen Dos Santos zijn er vol-
gens het oordeel van de rechter-
commissaris nog onvoldoende
aanwijzingen die zijn inverzeke-
ringstelling rechtvaardigen. Wel
blijft de loterijmagnaat verdach-
te in de zaak waarbij onderzoek
wordt gedaan naar de intellectu-
ele daders van de moord op Hel-
min Wiels. 

De halfbroer van Dos Santos,

oud-minister George Jamaloo-
din, wordt wel langer vastgehou-
den. De rechter-commissaris
oordeelde gisteren dat er in dit
stadium van het onderzoek vol-
doende verdenking is tegen de
verdachte. Het verzoek om on-
middellijke invrijheidstelling
van de oud-minister van Finan-
ciën, op grond van artikel 91 van
het Wetboek van Strafvordering,

is afgewezen. De vordering be-
waring van het Openbaar Mi-
nisterie is toegewezen. ,,Dit is de
volgende fase van de voorlopige
hechtenis en kan maximaal acht
dagen duren en eventueel nog

worden verlengd”, zo legt het
Openbaar Ministerie uit. Voor
een bevel bewaring moet er
sprake zijn van een zwaardere
verdenking tegen de verdachte.
Maandag zal de behandeling
plaatsvinden van een verzoek,
ingediend door de raadsman
van Jamaloodin, tot opheffing of
schorsing van de bewaring.

Hoewel het OM eerder wei-
gerde uitspraken te doen over 
de tenlastelegging van de broers,
wordt nu in een persbericht 
gemeld dat beiden verdacht 
worden van enige vorm van be-
trokkenheid bij de moord op
Wiels. 

In een schriftelijke verklaring
laat het Openbaar Ministerie we-
ten dat het onderzoek Maximus
nu in een fase verkeert waarbij
het noodzakelijk is om de ver-

dachten en de betrokkenen te
confronteren met de voorlopige
resultaten van het onderzoek.
,,Op verschillende wijze wordt
hieraan uitvoering gegeven. Dit
gebeurt onder meer door middel
van zogeheten ontbiedingen en
door middel van aanhoudingen
met inverzekeringstelling”, al-
dus het OM. 

Bij een ontbieding wordt een
persoon in de gelegenheid ge-
steld om een verklaring af te leg-
gen en mag hij of zij daarna
weer naar huis. Bij een aanhou-
ding en inverzekeringstelling 
is het Openbaar Ministerie van
mening dat het onderzoek ver-
eist dat de verdachte een bepaal-
de periode vast moet blijven 
zitten in het belang van een 
goede uitvoering van het onder-
zoek.

Advertentie

Tegen Dos Santos zijn er volgens het oordeel van de rechter-commissaris nog onvoldoende aanwijzin-
gen die zijn inverzekeringstelling rechtvaardigen. Hij werd gisteren dan ook vrijgelaten. 
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Dood door geknapte bolita
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Openbaar Mi-
nisterie van Curaçao heeft een
lijkschouwing laten verrichten
op het lichaam van de 20-jarige
Urshurienne Calmero. Hij over-
leed op 28 juli 2014 onder
vreemde omstandigheden. 

Het lichaam van Calmero

werd ontdekt in een woning in
de Kaya Serafin in de wijk Sint
Michiel en werd door het OM in
beslag genomen voor lijkschou-
wing. Hieruit is gebleken dat de
jongen maar liefst 21 bolita’s
met cocaïne had geslikt. Diverse
bolletjes waren geknapt, het-
geen tot zijn dood leidde.

‘Peterson boekje te buiten’
Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - Onafhankelijk Sta-
tenlid Omayra Leeflang is het
eens met de aanklacht van het
Openbaar Ministerie (OM) te-
gen advocaat Chester Peterson.
Hij verdedigt George Jamaloo-
din, verdachte in de zaak over in-
tellectuele moordenaar(s) op
Helmin Wiels.  ,,Na de staatkun-
dige ontmanteling op 10 oktober
2010 is er sprake van een moraal
verval. Waarin de normen en
waarden, regels en wetten aan
de laars gelapt worden. Een ad-

vocaat is verplicht tot geheim-
houding in een zaak van cliën-
ten, ook waar het gaat om infor-
matie over personen die niet zijn
cliënt zijn. Nog erger is het als
een advocaat zijn boekje te bui-
ten gaat terwijl de cliënt en daar-
mee ook zijn advocaat een zwijg-
plicht is opgelegd”, aldus Lee-
flang. Zij vindt het ook kwalijk
dat Peterson informatie naar
buiten heeft gebracht in de pers,
omdat de lezer niet kan oordelen
over het hele verband van de
zaak en eigen conclusies trekt.


