
SPOED „UN 
doorgesproken met 

10.2.e (5) 

tel./mond. d.d. 
27-12-2010 

zie FT-norm 500.01 

Datum van 
ontvangst 

c.).) of.  2.0  Wijze van 
ontvangst Jeff v, 

Aanvrage onderzoek 
Nederlands Forensisch Instituut 

Laan van Ypenburg 6, 2497 GB Den Haag 
Telefoon algemeen 070-888 66 66 
Telefoon zakeninformatie 070-888 68 88 
Telefax Frontdesk 070-888 65 65 

Vet omliJnde gedeelten niet invullen 

Datum aanvrage 28-12-2010 
	

Ref. Nr. :2034/10 

AANVRAGER : 	Korps Politie Aruba 	 REGIO : 

Plaats van vestiging : Oranjestad. 	 Rapport zenden zenden naar: 

Telefoon nr. : 	00297-5824000 
	 Straat/ Wilhelminastraat 40 

Telefax : 
	 Postcode 

Woonplaats Oranjestad. Aruba. 
1e  Verbalisant : 10.2.e (7) 

	
@kparuba.com) 

	
Doorkiesnummer : 161 

Contactpersoon : (+ email adres) 
	

Reden : 
10.2.e (6) 	 @kparuba.com) 
Wanneer dient rapport gereed te zijn : 

Opdrachtgever : OvJ 
	

te: Aruba 

Naam verdachte(n) : 

Naam benadeelde(n)/slachtoffer(s) :J.A. Castro 

Naam 10.2.e (8) 

Sectie verricht ? ja/nee 	 sectie nr. : 

Relatie met andere aanvrage(n) onderzoek : ja/nee, nummer(s) 
Aard relatie : 

Delict gepleegd te : Weststraat 79 datum : 23-12-2010 tijdstip : 
Wetsartikele(n) 
Korte omschrijving van het delict De man J.A. Castro werd in zijn tuin doodgeschoten. Waarschijnlijk in de late 
avonduren van 22-12-2010. In de vroege ochtenduren werd hij achter zijn pickup aangetroffen. Hij had zijn mobiele 
telefoon BlackBerry bij zich. 

Vet omilinde gedeelten niet invullen. 

Datum van verzending rapport 	 ....... . ............ 	................. 

Verzending I afgifte stukken van overtuiging 



Nr. Omschrijving stukken van overtuiging 

Vraagstelling (in volgorde van belangrijkheid *: 
1. Omzeilen van de toegangscode 
2. Veiligstellen van de inhoud van de mobiele telefoon 

(Er mag indien nodig, schade aan het toestel worden gebracht of 
onbruikbaar worden gemaakt) 

Indien ruimte ontoereikend i.v.m. 
aantal svo dit blad kopieren. 
Er zijn extra kopieen gemaakt 

Mobiele telefoon BlackBerry van het slachtoffer J.A. Castro 

11 II 11 1111 
AAA01439NL 

LI 

Nederlands Forensisch Instituut 

AANVRAGE ONDERZOEK 
Datum : 	28-12-2010 
Ref. nr. 	2034/10 
AANVRAGER Korps Politie Aruba 

*Een tussenresultaat kan aanleiding zijn tot nader overleg. 


	Page 1
	Page 2

