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GERECHT IN EERSTE AANLEG ARUBA 

N.A.V. HET VONNIS VAN  6 JULI 2018 IN DE ZAAK ‘SPEELTUIN’  

Drie weken geleden heeft het Gerecht de zaak ‘Speeltuin’ behandeld. 

In deze zaak stond verdachte samen met medeverdachte terecht wegens verdenking van doodslag op 

en de (zware) mishandeling van twee minderjarige jongetjes Rishandro en Eugene. Daarnaast stond 

verdachte terecht voor de verdenking van mishandeling van medeverdachte, de moeder van beide 

jongetjes alsmede het verbergen van het lijkje van Eugene. Het openbaar ministerie concludeerde tot 

bewezenverklaring van deze tenlastegelegde feiten en heeft geëist verdachte te veroordelen tot 15 jaar 

gevangenisstraf en hem de maatregel TBS, met verpleging van overheidswege op te leggen. Daarnaast 

heeft het openbaar ministerie de tenuitvoerlegging gevorderd van een in een oude zaak aan verdachte 

opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf.  

Verdachte heeft zijn medewerking gegeven aan het strafrechtelijk onderzoek en grotendeels 

bekennende verklaringen afgelegd. Ook heeft hij de politie de plaats waar hij het lichaam van Eugene 

had begraven, aangewezen. Zijn verklaringen worden bevestigd door de verklaringen van 

medeverdachte, getuigen en de autopsierapporten, waaruit de aard en de omvang van het door 

verdachte toegebrachte letsel blijken.  

Ook het Gerecht komt op basis van de wettige bewijsmiddelen tot de bewezenverklaring van de 

doodslag op en de (zware) mishandeling van beide kinderen, de mishandeling van medeverdachte 

alsmede het verbergen van het lijkje van Eugene.   

Het Gerecht overweegt dat het in deze zaak uiteindelijk vooral neer komt op het zoeken naar een 

passende verhouding tussen enerzijds het recht op vergelding voor het leed dat is toegebracht aan de 

slachtoffers en nabestaanden en anderzijds het voorkomen van herhaling, waarmee de veiligheid van de 

samenleving wordt gediend.  

Verdachte is onderzocht door zowel een psychiater als een psycholoog. Beiden deskundigen komen tot 

de conclusie dat bij verdachte sprake is van een antisociale persoonlijkheidsstoornis, met duidelijke 

psychopathische kenmerken. Verdachte wordt (licht) verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Indien de 

verdachte niet wordt behandeld, wordt de kans op recidive hoog geschat. Uit het verleden is gebleken 

dat verdachte zich niet snel committeert aan behandelingen. Om kans van slagen te hebben zal 

verdachte een langdurige behandeling nodig hebben. Het enige denkbare kader om dit te 

verwezenlijken is volgens de deskundige een gedwongen kader. Om deze reden adviseren de 

deskundigen om verdachte TBS met verpleging van overheidswege op te leggen (in combinatie met een 

gevangenisstraf).   

Het voorgaande leidt tot het oordeel van het Gerecht dat niet alleen kan worden volstaan met oplegging 

van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar dat ook de maatregel van ter beschikking stelling met 



verpleging van overheidswege passend en geboden, is om verdachte in de toekomst ervan te 

weerhouden wederom gewelddadige feiten te plegen. Omdat de maatregel wordt opgelegd ter zake van 

misdrijven die gericht zijn of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of 

meer personen, is de totale duur van de TBS-maatregel niet gemaximeerd.  

Het Gerecht komt tot de slotsom dat, naast de TBS-maatregel met verpleging van overheidswege, een 

onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vijftien jaren, zoals door het openbaar ministerie is 

geëist, passend en geboden is. Bij het bepalen van de hoogte van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf 

heeft het Gerecht rekening gehouden met de ernst van de bewezenverklaarde feiten, de 

persoonlijkheidsproblematiek en de (licht) verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte en 

het belang dat de verdachte binnen niet al te lange tijd kan beginnen met zijn behandeling.  Gelet op de 

aan de verdachte op te leggen straf en maatregel acht het Gerecht de tenuitvoerlegging van een in een 

oude zaak aan verdachte opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf niet opportuun.  

Op dit moment beschikt Aruba nog niet over een TBS-kliniek. De plaatsing in een TBS-kliniek is evenwel 

pas aan de orde nadat verdachte tenminste 2/3 van zijn straf heeft uitgezeten, derhalve op zijn vroegst 

over 10 jaar. Thans wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een TBS-kliniek te openen in 

Curacao, voor veroordeelden op Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Indien deze 

kliniek er niet komt, zal het land cq het openbaar ministerie  moeten onderzoeken of verdachte te zijner 

tijd in een TBS-kliniek in Nederland geplaatst kan worden. De strafwet van Aruba biedt deze 

mogelijkheid. Verdachte zonder behandeling in een gedwongen kader laten terug keren in de 

samenleving acht het Gerecht onaanvaardbaar.  

 

Het gerecht merkt op dat hoger beroep tegen het vonnis mogelijk is binnen 14 dagen na vandaag.  

 

 

 

 


