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Wernet krijgt gelijk
Rechter vernietigt
schorsing van
korpschef
Van een onzer
verslaggevers

Willemstad - Korpschef Marlon Wernet,
die sinds 10 december vorig jaar was
geschorst, is gisteren
in het gelijk gesteld.
Er is geen reden om
te twijfelen aan zijn
betrouwbaarheid en
geloofwaardigheid,
stelde de rechter.
Minister Nelson Navarro van Justitie had Wernet
op non-actief gesteld, nadat een van de verdachten
in de zaak Magnus zichzelf van het leven had beroofd in een politiecel in
Barber. Op 10 december
werd dit omgezet in een
schorsing voor drie maanden, die op 11 maart dit
jaar werd verlengd met
nog eens drie maanden.
Het feit alleen al dat de
korpschef niet is gehoord

Marlon Wernet
FOTO ARCHIEF

over het voornemen hem
te schorsen, leidt volgens
de rechter al tot vernietiging van de schorsingsbeslissing.
De regering van het
Land Curaçao, tegen wie
Wernet de zaak had aangespannen, stelde dat de
korpschef tegenstrijdige
verklaringen had afgelegd
vergeleken met die van
collega’s en inconsistent
met eigen verklaringen.
Dit kwam naar voren uit
het onderzoek dat een speciale commissie had gehouden in verband met de
zelfmoord van verdachte
Luigi Florentina, alias Pretu, in de politiecel in Barber. Daarnaast zou Wer-

net niet goed met zijn verantwoordelijkheden zijn
omgegaan. Zo wilde hij
een medewerkster van de
politie voordragen voor
een functie bij het Recherche Samenwerkingsteam
(RST), terwijl haar naam
in een opsporingsdocument uit 2004 was vermeld. Wernet voerde aan
dat hij toen nog geen korpschef was en dit document
niet kende. ,,Grond voor
dergelijke ernstige twijfel
ontbrak bij het nemen van
de schorsingsbeslissing,
maar evenzeer bij het nemen van de beslissing die
nog met drie maanden te
verlengen”, zo stelt de
rechter.
Ronaldo
Abrahams,
voorzitter van politievakbond NAPB, heeft Wernet
al die tijd gesteund en
sprak eerder van een ‘lage
politieke zet’ waarbij de
korpschef verantwoordelijk wordt gehouden voor
iets waar hij niet verantwoordelijk voor is. Wernet
was op vakantie, toen verdachte Pretu werd overgeplaatst naar de politiecel in
Barber. Hoewel minister

Dertig maanden gevangenisstraf
na doodrijden Nederlands stel
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De 34-jarige
Haïtiaan die op 8 januari
dit jaar een Nederlands
stel doodreed op de EEGweg, is gisteren veroordeeld tot 30 maanden celstraf, waarvan 15 maanden
voorwaardelijk. De proeftijd bedraagt drie jaar en
ook is hem de rijbevoegdheid voor drie jaar ontzegd. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 30
maanden waarvan 10
voorwaardelijk, maar de
rechter kende 15 maanden
voorwaardelijk toe, omdat
rekening is gehouden met
enigszins
verminderde
toerekeningsvatbaarheid.
,,De psycholoog acht de
recidivekans
bovengemiddeld tot hoog en beoordeelt de verdachte op

basis van zijn lage intelligentieniveau als enigszins
verminderd toerekeningsvatbaar.” De man is veroordeeld voor tweemaal
dood door schuld en eenmaal zwaar lichamelijk letsel. Het Nederlandse gezin was op vakantie, toen
zij door de Haïtiaan frontaal aangereden werden.
De man, die de auto bestuurde, kwam daarbij direct om het leven. De
vrouw overleed later in het
ziekenhuis, het zoontje
verloor een teen aan zijn
linkervoet, maar heeft het
voorval overleefd. ,,Het
zoontje is vooral door het
ongeval getroffen nu hij in
een klap wees is geworden. De gevolgen voor met
name het kind, maar ook
voor de overige nabestaanden, zijn onomkeerbaar

tragisch”, zo oordeelt de
rechter. Uit het vonnis
dat gisteren is gewezen
blijkt dat de Haïtiaan met
te hoge snelheid een gevaarlijke inhaalmanoeuvre
heeft gemaakt terwijl daar
niet ingehaald mocht worden.
Hij is op de verkeerde
weghelft tegen de andere
auto gebotst, terwijl hij
geen geldig rijbewijs had
en daarvoor al meerdere
keren staande was gehouden door de politie. Een
poging om op Curaçao
zijn rijbewijs te halen is
mislukt. ,,De verdachte
wist dus dat hij fout zat
door te rijden zonder rijbewijs, maar ook wist hij dat
hij niet heeft aangetoond
over de kennis en kunde te
beschikken om een auto te
besturen.”

Navarro een gedetailleerd
gesprek kon reconstrueren met de korpschef over
de verplaatsing van de verdachte, zegt Wernet zich
niets van dat gesprek te
herinneren en denkt dat
dit gesprek met zijn waarnemer heeft plaatsgevonden. Dit is tijdens de zitting niet weerlegd, stelt de
rechter.
Wernet stelt dat met de
schorsing, die ruim een
half jaar heeft geduurd,
zijn goede naam en eer
zijn aangetast. Naast het

feit dat de bezwaren van
Wernet gegrond zijn verklaard en de Landsbesluiten om de korpschef te
schorsen nietig zijn verklaard, moet de regering
aan Wernet 2.800 gulden
betalen in verband met de
gemaakte proceskosten.
Of Wernet gewoon weer
terugkeert als korpschef is
vooralsnog niet duidelijk,
het vonnis meldt daarover
niets. De regering heeft
dertig dagen de tijd om in
hoger beroep te gaan tegen het gewezen vonnis.
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WK-NIEUWS
Oranje al
zeker van
achtste finales
Australië - Nederland: 2-3
Spanje - Chili: 0-2
Kameroen - Kroatië: 0-4

Spanje en
Australië
naar huis
MEER OP 27

WK-koorts stijgt

De spanning was gistermiddag op de gezichten van de oranjesupporters af te lezen:
zou Nederland wel of niet winnen van Australië. Het Nederlands elftal hield de spanning er goed in, maar won uiteindelijk met 3-2. Oranje is, met de uitschakeling van
wereldkampioen Spanje door Chili, nu ook zeker van de achtste finales van het WK.
Daarmee is de oranjekoorts weer een graad gestegen.
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