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Economie

De boottocht door de stad Leiden. FOTO UNIVERSITEIT LEIDEN

Van onze redactie
Leiden/Willemstad/Oranjestad -
De Universiteit van Leiden heeft
onlangs een groep van 20 eerste-
jaarsstudenten uit Aruba en 
Curaçao welkom geheten. De
bursalen beginnen in september
aan verschillende bachelor-
opleidingen en werden ontvan-
gen op de rechtenfaculteit waar
ze een presentatie kregen van
ouderejaars landgenoten die al
enige tijd aan de universiteit stu-
deren. 

,,De ontvangst bood de stu-
denten de gelegenheid om vast
kennis te maken met hun nieu-
we studeer- en woonomgeving
en om andere lotgenoten te ont-

moeten. Zo werd hen uitgelegd
waar alle faculteiten zijn, hoe de
studieprogramma’s zijn opge-
steld en hoe ze een persoonlijke
draai kunnen geven aan hun op-
leiding”, aldus communicatiead-
viseur van de universiteit Jill
Lieuw-Sjong. 

,,De verhuizing naar Neder-

land en de aanpassing aan de
nieuwe leefomgeving heeft een
flinke impact op de studenten
uit het Caribisch gebied. Aange-
zien issues als cultuurschok, kli-
maatverschillen en heimwee
van invloed kunnen zijn op stu-
diegedrag, is de groep ook geïn-
formeerd over alle vormen van
hulp en begeleiding die de uni-
versiteit biedt.”

Ouderejaarsstudenten deel-
den hun ervaring met de nieuwe
studenten en gaven tips en ad-
viezen die essentieel zijn voor
een succesvolle studietijd
binnen hun nieuwe omgeving.
De bijeenkomst werd afgesloten
met een boottocht door de stad.

Ombudsman
besteedt 
1,2 miljoen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Ombudsman heeft in 2013 een bedrag
toegekend gekregen van ruim 1,7 miljoen gulden.
Daarvan is in datzelfde jaar ruim 1,2 miljoen gulden
gebruikt. Dit blijkt uit het onlangs beschikbaar gestelde
jaarverslag van de Ombudsman. 

In het jaarverslag staat: ,,Voor
wat betreft het instituut van de
Ombudsman zelf zijn er vooral
in de sfeer van de bedrijfsvoe-
ring diverse positieve ontwikke-
lingen geweest. Zo zijn nieuwe
arbeidskrachten aangetrokken,
en is er zorg gedragen voor ade-
quate huisvesting en een nieuwe
representatieve dienstwagen. De
versterking van het instituut is

beslist één van de hoogtepunten
van het verslagjaar. Verder moet
worden opgemerkt dat er van-
wege de open communicatie
met de overheid op diverse rele-
vante terreinen, zoals de financi-
ële zelfstandigheid van de Om-
budsman, vooruitgang is ge-
boekt. 

De Ombudsman is zich er
echter van bewust dat er nog
steeds werk aan de winkel is
voor de overheid. Zo is er met
name ruimte voor verbetering
op het gebied van het tijdig na-
komen van de gemaakte afspra-
ken, de medewerking die wette-
lijk verleend moet worden aan
de onderzoeken van de Om-
budsman en de naleving van de
aanbevelingen. De Ombudsman
blijft bereid om de overheid te
ondersteunen in haar streven
om de nodige behoorlijkheid
van bestuur hier te lande te reali-
seren.”

Dat er nu financiële ruimte is,
wordt temeer toegejuicht als
teruggeblikt wordt op 10 jaar
Ombudsman in 2013. Op het
oprichtingsjaar wordt zo terug-
gekeken: ,,In 2003 heeft de eer-
ste Ombudsfunctionaris van het
Eilandgebied Curaçao niet als
zodanig kunnen functioneren
wegens het ontbreken van finan-
ciële middelen. Pas in december
2003 werd zijn begroting goed-
gekeurd. Hierdoor heeft hij ge-
durende 2003 geen klachten in
behandeling kunnen nemen.
Wel trof hij voorbereidingen
voor de inrichting en installatie
van een telefooncentrale, het op-
stellen van een communicatie-
plan, de beveiliging van het 
gebouw, het aanschaffen van
een geautomatiseerd klachtenre-
gistratiesysteem en het IT-net-
werk voor het bureau.” 

Rusland verlicht zorgen op Wall Street 
Van onze redactie
New York - De aande-
lenbeurzen op Wall
Street hebben de ver-
liezen van de voor-
gaande dagen gisteren op over-
tuigende wijze weggewerkt. Be-
leggers putten moed uit be-
richten over een mogelijke afna-
me van de oorlogsdreiging in
Oekraïne. De opluchting daaro-
ver woog zwaarder dan eventue-
le zorgen over de Amerikaanse
luchtaanvallen in Irak. De Dow-
Jonesindex eindigde 1,1 procent
hoger op 16.553,93 punten. De
brede S&P 500 steeg 1,2 procent
tot 1.931,59 punten. Daarmee
stonden de hoofdgraadmeters
iets hoger dan aan het einde van
de voorgaande week. Technolo-
giegraadmeter Nasdaq kreeg er
0,8 procent bij en kwam uit op
4.370,90 punten. 

Het Russische persbureau
Interfax meldde gisteravond dat
de militaire oefeningen van Rus-
land niet ver van de grens met
Oekraïne zijn beëindigd. Die
exercities voedden de afgelopen
dagen nog de vrees voor een
Russische invasie in Oekraïne.
De Verenigde Staten voerden
gisteren luchtaanvallen uit op

strijders van Islamitische
Staat (IS) in het noorden
van Irak, waarna het Wit-
te Huis liet weten dat er
nog geen einddatum is

bepaald voor die acties. Op de
beurs worden de aanvallen voor-
al scherp in de gaten gehouden
vanwege de eventuele invloed op
de productie van olie in Irak. De
maker van internetspelletjes

Zynga hoorde bij de verliezers
met een min van 1,4 procent. De
resultaten van de maker van
Farmville in het vorige kwartaal
vielen tegen, terwijl het bedrijf
ook de verwachtingen voor de
komende tijd temperde. De pro-
ducent van energiedrankjes
Monster Beverage won bijna 7
procent, na de presentatie van
meevallende winstcijfers. 

Advertentie

W I S S E L K O E R S E N

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 

Reischeques  en 

Overboekingen

Verkoop aan 

Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 174,37 175,23 177,79

GBP-Engelse Pound Sterling 2,92 2,98 3,07

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 196,33 197,05 199,83

CAD-Canadese Dollar 1,61 1,63 1,67

EUR-EURO per EUR.100 236,29 238,45 243,25

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100  98.00  100.00 1=101.20*

2=101.00*

Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten 

stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het 

deviezenverkeer.

Beleningsrente: 1.00% Reserve requirement: 18.000% 

Reserve period: 16-Juli-2014 - 17-Augustus-2014

Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente 

als volgt: 1 januari - 30 juni 2014 3.00% 1 juli - 31 december 2014 3.00%

*1  = voor bankpapier *2  = voor overboekingen en bankcheques 

W I S S E L K O E R S E N
Officiële koersen geldig op : 8-aug-2014 nr. 152

Bank van de Nederlandse Antillen, (Centrale Bank), Simon Bolivar Plein 1, Willemstad, 

Curaçao. Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.an

Aankoop van

$97,60
per vat

7 augustus

8 augustus

$97,55

996 
Klachten

Tien jaar later is er een
goed functionerend insti-
tuut. Zo worden er in 2013,
996 verzoeken van recht-
zoekende burgers en orga-
nisaties in behandeling ge-
nomen. Een vermeerde-
ring van 90 verzoeken in
vergelijking met de 906
verzoeken die de Ombuds-
man in 2012 heeft ontvan-
gen. Van deze 996 verzoe-
ken vielen 427 rechtsver-
zoeken niet onder de
bevoegdheid van de Om-
budsman. Het grootste ge-
deelte van deze burgers
werd met een telefonische
afspraak doorverwezen
naar de instanties die wel
bevoegd zijn om de klach-
ten te onderzoeken. Van
het totaal van 996 ontvan-
gen verzoeken heeft het bu-
reau 569 klachten in be-
handeling genomen, waar-
van 308 verzoeken formeel
ontvankelijk en 261 (for-
meel) niet-ontvankelijk zijn
verklaard. Uitgelegd wordt
dat deze verzoeken voorna-
melijk door middel van
interventie zijn behandeld.
,,Bij interventie treedt een
klachtbehandelaar namens
de Ombudsman in direct
contact met de contactamb-
tenaar van de betrokken
overheidsdienst om een
adequate oplossing voor de
klacht te bereiken. Van het
aantal van 996 in behande-
ling genomen verzoeken,
zijn reeds 362 verzoeken in
2013 via interventie volle-
dig afgehandeld”, zo staat
in het jaarverslag.

Caribische
studenten
welkom 
geheten


