
Van onze redactie
New York - De aandelenbeurzen
in New York zijn giste-
ren op de laatste han-
delsdag van oktober
stevig in de plus geslo-
ten, waarbij de Dow-Jo-
nesindex en brede S&P
500 nieuwe recordstanden be-
reikten. De onverwachte extra
stimulans van de Japanse cen-
trale bank werd net als in Europa
ook op Wall Street enthousiast
onthaald.

De Dow eindigde 1,1 procent
hoger op 17.390,52 punten. De
S&P ging 1,2 procent omhoog
tot 2.018,05 punten. De Nasdaq

steeg 1,4 procent naar 4.630,74
punten, het hoogste niveau

sinds maart 2000. De
Bank of Japan besloot
gisteren het huidige
steunprogramma,
waarbij jaarlijks 60 tot
70 biljoen yen (507 mil-

jard euro) aan extra liquiditeit in
de markt wordt gepompt, te ver-
groten naar 80 biljoen yen. Het
staatspensioenfonds gaf aan de
komende tijd de helft van het
vermogen te steken in aandelen
uit binnen- en buitenland.

Daarnaast bleek dat Ameri-
kaanse consumenten in septem-
ber 0,2 procent minder hebben

uitgegeven dan een maand eer-
der. Die daling kwam onver-
wacht. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het online winke-
len in Nederland is sinds deze
week ook op Curaçao mogelijk.
Dutchshoppingonline is een ini-
tiatief van Hajo Schimmelpen-
ningh en Ben Vriesman. 

Met één druk op de knop is
het mogelijk om kleding, schoe-
nen, boeken en luxe artikelen
aan te schaffen bij grote winkel-
ketens. 

,,Met onze site is het nu mo-
gelijk gemaakt om vanuit hier
rechtstreeks te shoppen in

Nederland”, zegt Schimmelpen-
ningh. Nu gebeurt dat vaak via
een omweg, waardoor de kosten
oplopen.

De nieuwe site werkt eenvou-
dig: na registratie ziet de shop-
per een lijst met winkelnamen,
waar besteld kan worden.

Dutchshoppingonline verzamelt
de bestelling en zorgt ervoor dat
de artikelen thuis worden be-
zorgd. Afhalen kan ook bij de
klantenservice van Cosmo Cen-
ter aan de Willem de Zwijger-
laan 15 in Emmastad. De kosten
worden zowel in euro’s als gul-
dens weergegeven, inclusief in-
voerrechten en ob. De klanten-
service verzorgt ook de afhande-
ling als bijvoorbeeld kleding niet
past.

dutchshoppingonline.com
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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.10.000 158,66 159,52 161,93

GBP-Engelse Pound Sterling 2,77 2,83 2,92

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 184,66 185,38 188,04

CAD-Canadese Dollar 1,56 1,58 1,61

EUR-EURO per EUR.100 221,04 223,06 227,55

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-oktober-2014 - 16-november-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 Oktober 2014 nr. 212

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

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

Aankoop van

$80,72
per vat

30 oktober

31 oktober

$80, 96

MAN: Plan
werkweek
van 36 uur
Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - Met de invoering van een 36-urige werk-
week, het verhogen van het minimumloon en het schep-
pen van parttime banen, wil oppositiepartij MAN de eco-
nomie een boost geven.

Dat heeft de partij onlangs tij-
dens een persconferentie be-
kendgemaakt. Het plan omvat
ook de afschaffing van tijdelijke
arbeidscontracten, de instelling
van een kantonrechtbank, de in-
voering van een algemeen pen-
sioen voor werknemers, en een
wet voor het moederschap.

In een toelichting op het plan
schrijft de partij dat het slecht
gesteld is met de huidige econo-
mie, er heerst grote werkloos-
heid, de inflatie is met 1 procent
gestegen, de kosten voor levens-
onderhoud zijn gestegen, terwijl
de koopkracht is afgenomen.
,,De tijd is aangebroken om ‘out-
side the box’ te denken”, aldus
de MAN.

In de privésector zullen werk-
nemers 36 uur per week gaan
werken, zij kunnen per dag
maximaal 9 uur werken. Met de
invoering van de 36-urige werk-
week zal de werkgelegenheid
met 10 procent groeien, werkge-
vers gaan dan immers op zoek
naar meer personeel om de uren
te vullen. 

De arbeidsproductiviteit stijgt
volgens de MAN, onderzoek
heeft namelijk uitgewezen dat
werknemers gemotiveerd zijn.
Voor de werknemer en zijn ge-
zin is deze werkweek gunstig
omdat er meer tijd vrijkomt die
aan het gezin besteed kan wor-
den. 

Het minimumloon moet van
7,93 gulden per uur verhoogd
worden naar 10,00 gulden, bij
een 40-urige werkweek bedraagt
het loon dan 1.600,00 gulden.
Het wordt mogelijk om parttime
te werken, dit wordt ook bij de
wet geregeld. Het parttime werk
is gunstig voor vrouwen die
meer tijd met hun kroost willen
doorbrengen, het is ook aantrek-
kelijk voor jongeren die verder
willen studeren maar een paar
uur per dag willen werken.
Zestigplussers die nog een paar
jaar moeten werken eer ze met
pensioen kunnen, zijn gebaat bij
parttime banen. De oppositie-
partij heeft het parttime werk ge-
koppeld aan de verhoogde tarie-
ven van het minimumloon.

Werknemers met een tijdelijk
arbeidscontract moeten na een
jaar een contract voor onbepaal-
de tijd aangeboden krijgen. In
de toekomst worden ontslagen
van personeel via de kantonrech-
ter geregeld, het proces moet
niet langer dan een maand in be-
slag nemen. De premie voor het
algemene pensioen voor werk-
nemers bedraagt 2 procent, de
werknemer en werkgever beta-
len apart 1 procent ervan. 

Het huidige zwangerschaps-
verlof van 14 weken wordt ver-
lengd tot 16 weken. Vaders krij-
gen twee verlofdagen om hun
partner met de baby te helpen.

De initiatiefnemers bij de lancering van Dutchshoppingonline. FOTO DUTCHSHOPPINGONLINE

Online
shoppen op

Curaçao

Vragen Schotte over belastingmeevaller
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De overheid wil,
volgens fractievoorzitter van op-
positiepartij MFK Gerrit Schot-
te, geen antwoord geven op de
vraag wat ze van plan zijn te
gaan doen met de belastingmee-
valler van 2,8 miljoen gulden
over de jaren 1980 tot 1997.

Dit naar aanleiding van de
weigering van de minister van
Justitie om tijdens de parlemen-
taire vergadering over de Wet
notarisambt antwoord te geven
op de vraag wanneer het geld uit
het dispuut tussen notarissen en
de overheid verwacht kan wor-
den en wat er uiteindelijk mee
wordt gedaan.

,,Het gaat om een dispuut
over sommen overdrachtsbe-
lasting uit de periode 1980-1997
die niet overeenkomen met de

bedragen die door het Belastin-
gaccountantsbureau berekend
zijn tijdens onderzoeken bij no-
tarissen. Nu de wet mogelijk
maakt om deze te innen wordt

de schuld op de minister van Fi-
nanciën geschoven omdat hij in
het buitenland zit”, geeft Schotte
aan. Hij vindt het kwalijk dat de
overheid telkens de schuld op el-
kaar afschuift en daarmee ver-
zuimt het parlement antwoord
te geven volgens het staatsrecht.

,,Alle discussies over de veran-
dering van de wet waren om de
2,8 miljoen gulden te kunnen
krijgen en te garanderen dat er
in de toekomst geen documen-
ten meer kwijtraken waarmee fi-
nanciën worden misgelopen.
Maar als we vragen stellen over
de datum waarop het bedrag ver-
wacht kan worden en waar het
aan besteed zal worden, wordt
dit als vieze woorden gezien. Dat
terwijl het bedrag niet op de boe-
delbalans staat en ook niet op de
meerjarenbegroting.”

Nieuwe records op Wall Street

Schotte: ,,Het bedrag staat niet
op de boedelbalans en ook niet
op de meerjarenbegroting.” 

FOTO MFK
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