
Van onze redactie
New York - De beurzen in New
York zijn gisteren met zware
verliezen gesloten. Beleggers
maakten zich onder meer zor-
gen over de gevolgen van het in
gebreke blijven van Argentinië
en de sancties tegen Rusland.
Wall Street verwerkte verder 
opnieuw een grote stroom be-
drijfsresultaten van onder meer
ConocoPhillips, ExxonMobil,
MasterCard en Kellogg. De

Dow-Jonesindex eindigde de
laatste handelsdag van juli 1,9
procent lager op 16.563,30 pun-
ten, waarmee de winst
van dit jaar werd kwijt-
geraakt. De S&P 500
daalde 2 procent tot
1.930,67 punten en de
technologiebeurs Nas-
daq verloor 2,1 procent tot
4.369,77 punten. Verder speelde
mee dat beleggers bezorgd wa-
ren dat de Fed mogelijk de rente
eerder dan gedacht kan gaan
verhogen, vanwege de sterke
groei van de Amerikaanse eco-
nomie. Energieconcern Exxon-
Mobil hield aan het einde van
het tweede kwartaal 28 procent
meer winst over onder de streep
dan een jaar eerder. De samen-
werking tussen ExxonMobil 
en het Russische staatsbedrijf
Rosneft in het poolgebied is
door de sancties tegen Rusland
echter uiterst onzeker gewor-
den. ExxonMobil leverde 4,2
procent in. Het aandeel Master-
Card kon niet profiteren van
goede tweedekwartaalcijfers en
zakte 2,3 procent. De op een na

grootste creditcardmaatschappij
ter wereld zag de winst flink stij-
gen. Het concern profiteerde
volop van de aantrekkende be-
stedingen van Amerikaanse con-
sumenten. Olie- en gasconcern
ConocoPhillips meldde dat in
het tweede kwartaal meer winst

is geboekt, onder meer
dankzij een hogere pro-
ductie uit schalievelden
in Texas en North Da-
kota. Het aandeel daal-
de echter 2,5 procent.

Levensmiddelenbedrijf Kellogg
verlaagde de verwachtingen voor
het hele jaar en ging 6,1 procent
omlaag. Branchegenoot Kraft
Foods kwam woensdag nabeurs
met teleurstellende cijfers en
zakte 6,4 procent. 

,,Wij hebben vandaag (giste-
ren, red.) toestemming van het
ministerie van Gezondheid, Na-
tuur en Milieu (GNM) gekregen
om de drie botika’s een maand
te sluiten. Dit gaat in per 1 au-
gustus”, aldus Kwidama. ,,De si-
tuatie is momenteel slecht. De
schappen zijn leeg en het perso-
neel heeft al de tweede maand
op rij geen salaris uitbetaald ge-
kregen. Ook in de maand juli is
dit niet gelukt. Dat vind ik heel
erg.”

In maand dat de botika’s ge-
sloten zijn hoopt Kwidama dat
de samenwerking van een nieu-
we en grotere groep van botika’s
kan worden bestendigd. ,,De
medicijnen en de inventaris
kunnen dan worden aangevuld.
Wij willen dit doen door produc-
ten en middelen op het eiland te
verdelen tussen de verschillende
botika’s. Wij gaan kijken hoe we
dit kunnen realiseren. Ik hoop
dat het lukt, maar ik denk het
wel. Zodra de onderhandelingen
rond zijn, heeft de bank ook
weer vertrouwen. Hier hebben
wij met hen over gesproken.
Dan kunnen ook de achterstalli-
ge salarissen uitbetaald wor-
den.” 

Kwidama trad in maart 2014
aan als voorzitter van de coöpe-
ratie. Botika Plasa, Botika Mon-
taña Abou en Botika Banda Bou
kampen al langere tijd met fi-
nanciële problemen. De financi-
ële situatie van de botika’s ver-
slechterde ernstig als gevolg van
de maatregelen die de regering
op grond van het regeerpro-

gramma nam. Kwidama: ,,Daar-
naast was het oud-bestuur niet
bereid tot modernisering. Er was
geen vernieuwende visie, te veel
verandering in de bezetting van
het bestuur en zij geloofden niet
in marketing. Er werd geen ge-
zond financieel beleid gevoerd.
Dat was al jarenlang een pro-
bleem.” 

De CCBW probeerde de boti-
ka’s open te houden in de 
hoop dat er op korte termijn fi-
nanciering zou zijn om de pro-
blemen op te lossen. Er werden
verschillende vergaderingen
met de leden gehouden om hun
goedkeuring te krijgen voor de
te nemen maatregelen. Ook wer-
den er veel experts geraad-
pleegd.
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Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 

Reischeques  en 

Overboekingen

Verkoop aan 

Publiek

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

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 172,71 173,57 176,11

GBP-Engelse Pound Sterling 2,94 2,99 3,08

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 195,68 196,40 199,17

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

EUR-EURO per EUR.100 236,13 238,29 243,09

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 : 31-Juli-2014 nr. 146

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

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

Aankoop van

$98,03
per vat

30 juli

31 juli

$99,66

3 Botika’s
sluiten de
deuren
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De drie botika’s Banda Bou, Plasa in Punda
en Montaña Abou sluiten per vandaag hun deuren voor
de periode van een maand. Dat verklaart voorzitter van
Coöperatieve Consumentenvereniging Botica
Wilhelmina (CCBW), waarin de drie botika’s zijn vere-
nigd, Roderick Kwidama. 

FMA gesteund door Curoil

De Fundashon Maneho di Adikshon (FMA), de door de overheid gesubsidieerde instelling voor drugs-
beleid en drugsopvang, heeft financiële steun ontvangen van Curoil. Het geld is beschikbaar gesteld
voor meubilair en materialen voor de drugsverslaafden aan wie de instelling opvang biedt. Onlangs nog
kaartte de instelling aan dat door gebrek aan financiële middelen en korting op de overheidssubsidie, er
geen geld meer is voor de bewakers van de nachtopvang. Op de foto overhandigt corporate communi-
cation officer van Curoil, Sabine Curiel, een cheque aan Ivonne Reenis van FMA. FOTO CUROIL

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Overvallen en
schietpartijen zijn niet goed voor
het economisch klimaat op Cu-
raçao. ,,Dat remt de investeer-
derslust”, zegt voorzitter Her-
man Behr van de Vereniging Be-
drijfsleven Curaçao (VBC). Ook
de arrestaties van politici en an-
dere publieke figuren zorgen
voor terughoudende investeer-
ders. ,,Die willen rust en een
goede juridische infrastructuur.
Corruptie en politieke onrust
schrikt ze af.” Curaçao wordt

dus minder aantrekkelijk door
gebeurtenissen zoals die van de
afgelopen weken met de schiet-
partij op Hato, overvallen en de
arrestaties van George Jamaloo-
din en Robbie dos Santos in ver-
band met de moord op politicus
Helmin Wiels. De grote kans op
overvallen betekent een verho-
ging van de lasten voor bedrij-
ven, aldus Behr. Het is een
moeilijke situatie die de VBC-

voorzitter schetst. Door de slech-
te economie zien veel jongeren
geen toekomst en daardoor wor-
den ze verleid om het criminele
pad op te gaan. Als de economie
beter gaat draaien verbeteren de
vooruitzichten voor de jeugd. En
daarvoor zijn meer investerin-
gen nodig. Maar investeerders
worden juist afgeschrikt door
wat er op Curaçao gebeurt. Toch
is het volgens de VBC-voorzitter

niet alleen maar kommer en
kwel. De actie ‘Ta basta awor’ is
positief. Die laat zien dat er op-
getreden wordt tegen de crimi-
naliteit. En het feit dat er ver-
dachten worden opgepakt in een
moordzaak die zo veel maat-
schappelijke onrust heeft ver-
oorzaakt is een bewijs dat het ju-
ridische systeem kennelijk
werkt. Dat kan potentiële in-
vesteerders vertrouwen geven.

Het volgens Behr ook belangrijk
dat er iets gedaan wordt aan de
bureaucratie. Hij moet lachen
om de opmerking van minister
Earl Balborda van Verkeer, Ver-
voer en Ruimtelijke Planning
dat er nauwelijks vertragingen
zijn bij het verlenen van vergun-
ningen. ,,Ik weet niet over welke
vergunningen hij het heeft.
Maar wij horen veel klachten
over het wachten op vergunnin-
gen.” Het bedrijfsleven wil dat
de overheid sneller is met vesti-
gings- en bouwvergunningen.

Wall Street
hard omlaag

‘Investeerders willen rust’


