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Bewaking SDKK
flink aangescherpt
Twee gevangen overgebracht naar Nederland
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De bewaking in en rond het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou
(SDKK) is gisteren flink aangescherpt wegens vluchtgevaar. Directeur van de gevangenis Urny Florán laat tegenover het Antilliaans Dagblad weten dat er ruim honderd
militairen in en om de gevangenis bijstand verlenen. Twee gedetineerden zijn donderdag overgebracht naar Nederland.
Om welke gevangenen het
gaat is niet bekend. Zij zijn getransporteerd in verband met
‘veiligheidsredenen’. Onlangs
werden er twee cellen ontdekt
waar in de tralies was gezaagd in
een poging de gevangenis te ont-

De veiligheid van het personeel,
de gedetineerden, maar ook van
de omwonenden moet met de
controles worden gegarandeerd.

vluchten. De half doorgezaagde
tralies werden ontdekt tijdens
een ‘Ta Basta Awor’-controle in
het SDKK. ,,In verband met deze vluchtpoging is er een onderzoek gestart. Naar aanleiding
daarvan is de bewaking verscherpt”, aldus Florán. Volgens
hem waren er opnieuw plannen
van gedetineerden die de gevangenis wilden ontvluchten.
Momenteel zijn er vierhonderd gevangenen in SDKK: dat
betekent één bewaker voor vier
gedetineerden. Ook de zoekacties in de cellen zijn doorgegaan.
Na de eerdere ‘Ta Basta Awor’controle - waarbij niet alleen een
zaag, maar ook mobiele telefoons, drugs en zelfgemaakte
wapens werden aangetroffen zijn dit keer volgens de directeur
geen ‘bijzonderheden’ aangetroffen.
Eerder zei de directeur al dat
de gevangenis in Koraal Specht,
blok voor blok en cel voor cel zal

worden doorzocht. De zoekactie
is nodig om de veiligheid te vergroten. Daarbij heeft hij het over
de veiligheid van het personeel,
de gedetineerden, maar ook van
de omwonenden.
Het afgelopen jaar kende de
gevangenis één spectaculaire
ontsnapping: Eni Carmelia en
Liomar Winklaar gingen er medio mei vandoor. Verschillende
gedetineerden overmeesterden
toen twee bewakers en daardoor
lukte het Carmelia en Winklaar
om ervandoor te gaan. Zij werden, nadat er eerst vruchteloos
werd gezocht, later weer opgepakt. De Raad voor de Rechtshandhaving concludeerde eind
september nog dat de gevangenis te onveilig was voor zowel de
gedetineerden als de bewakers.
Zo zou gebleken zijn dat bezoekers drugs kunnen invoeren
zonder dat die drugs door de
scanner aan de hoofdpoort gedetecteerd kunnen worden. ,,De

Belastingherziening in Staten
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Omdat de nieuwe
belastingwetgeving op 1 januari
2015 moet ingaan is op 30 december, op de valreep nog een
openbare Statenvergadering gepland waarin de Landsverordening
belastingherzieningen
2015-2016 en de Ontwerplandsverordening regelende de in-

houding van de inkomstenbelasting op rente-inkomen, aan
de orde komen.
Vorige week nog zijn deze
twee landsverordeningen uitvoerig besproken in een centrale
commissievergadering van de
Staten waarbij ook de sociale
partners - bedrijfsleven en vakbonden - waren uitgenodigd

De toegangswegen naar het SDKK zijn afgezet met prikkeldraad.
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De omgeving wordt scherp in de gaten gehouden.
scanapparatuur detecteert alleen
metalen voorwerpen. De Raad
kan niet goed inzien waarom
een dergelijke onvolkomenheid

in de controle aan de hoofdpoort
door de autoriteiten tot nu toe
kennelijk ongemoeid wordt gelaten”, zo staat in het rapport.
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hun licht hierop te laten schijnen.
De belastinghervormingen
worden in grote lijnen positief
ontvangen en beogen een verlichting voor alle belastingplichtigen. Als de wetten in de Staten
worden aangenomen, dan worden deze op 1 januari 2015 van
kracht.
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MEYER MOVING FELICITEERT HET ANTILLIAANS DAGBLAD MET HUN VERHUIZING

MEYER MOVING CURACAO KIER A FELICITA ANTILLIAANS DAGBLAD KU NAN MUDANSA
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