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CTB op Surinaamse beurs

De Curaçao Tourist Board (CTB) heeft van 4 tot en met 6 juli het eiland vertegenwoordigd tijdens de
United Business Fair in Paramaribo. De lokale delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het Plaza
Hotel Curaçao, Livingstone Jan Thiel Resort, Acoya Hotel Suites en Santa Barbara Beach & Golf Resort.
Voor aanvang van de beurs hielden vertegenwoordigers van het Curaçao North Sea Jazz Festival een
persconferentie, tijdens de beurs zelf was er ook een presentatie van de verschillende gadgets van het
grootste muziekfestival in de regio. Zo’n 6.000 personen bezochten de beurs, de website van de CTB
werd door 14.000 individuen bezocht terwijl de live-uitzending van de beurs circa 30.000 kijkers trok.
Op de foto het team uit Curaçao. FOTO CTB

Ballast Nedam verbetert financiën
Van onze redactie
Willemstad - Bouwbedrijf
Ballast Nedam, belast met
de constructie van het
nieuwe ziekenhuis Hos-
pital Nobo Otrobanda
(HNO), verkoopt brand-
stofbedrijven CNG Net,
LNG24 en CNG Realisatie
en Onderhoud aan investe-
ringsmaatschappij Bencis
voor een bedrag van onge-
veer 26,5 miljoen euro. 

,,De verkoop levert het con-
cern naar eigen zeggen een
boekwinst van 5 miljoen euro
op”, bericht het Financieele Dag-
blad (FD).

De verkoop is volgens het FD
bovendien een manier om de
penibele financiële situatie bij
het concern op korte termijn te
verbeteren. ,,Het concern zat het
eerste halfjaar van 2014 diep in
de rode cijfers, vanwege een ver-
lies van 87 miljoen euro op een

wegenbouwproject in Rotter-
dam. Om de balans te verster-
ken kondigde het daarom begin
deze maand al een claimemissie
aan.”

De transactie van de verkoop
van de brandstofbedrijven zal
naar verwachting eind septem-
ber worden afgerond en heeft
geen gevolgen voor de werkgele-
genheid. Ballast Nedam noemde
2014 ‘een overgangsjaar’ na en-
kele zeer slechte jaren. Het over-

gangsjaar is ook het jaar waarin
de bouw van het nieuwe zieken-
huis HNO in Otrobanda belang-
rijke vorm moet krijgen.

Naar eigen zeggen heeft Bal-
last Nedam de in Nederland 
opgedane expertise op het ge-
bied van grote, integrale, com-
plexe projecten op de zieken-
huizenmarkt ‘op succesvolle wij-
ze weten in te zetten door de
verwerving van de Design, Build
& Maintain-opdracht voor het

nieuwe ziekenhuis op Curaçao’.
Het betreft een contract van zo’n
110 miljoen euro. Het zieken-
huis in Otrobanda zal 300 bed-
den krijgen en een omvang van
circa 40.000 vierkante meter.
Het ziekenhuis zal eind 2016
moeten worden opgeleverd. 
Ballast heeft een offerte inge-
diend voor ontwerp, onderhoud
en projectmanagement. Dezelf-
de partij die het ziekenhuis
bouwt, blijft vijftien jaar lang
verantwoordelijk voor het onder-
houd.

Bouwer HNO verkoopt brandstofbedrijven

Facelift voor
botika’s van
coöperatie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De drie botika’s
die bij de Coöperatieve Consu-
mentenvereniging Botica Wil-
helmina (CCBW) zijn aangeslo-
ten, krijgen binnenkort een face-
lift als onderdeel van een
reorganisatie. Dit heeft de vere-
niging in een schriftelijke ver-
klaring aangekondigd. Botika
Plasa, Botika Montaña Abou en
Botika Banda Bou kampen al
langere tijd met financiële pro-
blemen. De financiële situatie
van de botika’s verslechterde
ernstig als gevolg van de maatre-
gelen die de regering op grond
van het regeerprogramma nam.
Het resultaat van overleg met
verschillende partijen is dat de
botika’s van de CCBW op korte
termijn worden gereorgani-
seerd. 

Minimumlonen worden
weer geïndexeerd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minimumlo-
nen worden op 1 januari 2015
weer geïndexeerd. Dat bevestigt
waarnemend minister Ben Whi-
teman van Sociale Ontwikke-
ling, Arbeid en Welzijn (SO-
AW). Dat gebeurt in principe elk
jaar, maar de afgelopen jaren
was het geen automatisme meer
vanwege de slechte financiële si-
tuatie bij de overheid. White-
man zegt dat er gewerkt wordt
aan uitwerking van het voorstel
om de indexering door te voeren
zonder dat het weer terug moet
naar de Raad van Advies. ,,Dat
gebeurt dan met de handteke-
ningen van minstens vijf mi-
nisters onder het voorstel.”

Whiteman werkt ook aan een
voorstel om in de toekomst loon-
schalen in te voeren voor werk-
nemers die jarenlang op het mi-
nimumloon blijven zitten. ,,Die
zouden dan na een x aantal jaren

automatisch een loonsverho-
ging moeten krijgen. Ik wil daar-
mee het gevoel wegnemen dat
ze nooit verder komen en veertig
jaar lang op het minimum kun-
nen blijven.” Dit voorstel ver-
keert nog in het beginstadium.
Er wordt nog nagedacht over de
precieze invulling, zoals om de
hoeveel jaar de lonen dan ver-
hoogd zouden moeten worden
en met welk bedrag. De minister
verwacht niet dat het al in 2015
in werking kan treden. 

Minister Whiteman hoopt dat
hij binnenkort weer snel zijn
volledige aandacht kan richten
op zijn eigen ministerie van Ge-
zondheid, Milieu en Natuur
(GMN). ,,Twee ministeries lei-
den is veel werk.” Maar wanneer
er een nieuwe minister van SO-
AW komt wist hij gistermiddag
nog niet. Ook wie de beoogde
kandidaat is kon hij niet vertel-
len.

Van onze redactie
New York - Beleggers op Wall
Street leken gisteren te willen
wachten op de uitkomst van de
beleidsvergadering van de Fede-
ral Reserve. De Amerikaanse
centrale bank vergadert woens-
dag onder meer over een verdere

afbouw van haar steun aan de
economie. In de voorgaande vijf
vergaderingen daalde de om-
vang telkens met 10 miljard dol-
lar tot het huidige niveau van 35

miljard dollar per maand. De
uitslagen van de graadmeters in
New York bleven ook beperkt
door een tegenvaller
op de huizenmarkt.
De Dow-Jonesindex
sloot 0,1 procent ho-
ger op 16.982,59
punten en steeg de
S&P 500 een fractie tot 1.978,91
punten. De Nasdaq verloor 0,1
procent tot 4.444,91 punten. De
Amerikaanse brancheorganisa-
tie van makelaars maakte vlak na
de openingsbel bekend dat de
verkoop van bestaande wonin-
gen in juni met 1,1 procent daal-
de op maandbasis. Economen
voorspelden in doorsnee juist
een stijging van 0,5 procent en
bovendien stegen de verkopen
in mei nog met 6 procent ten
opzichte van april. Aan het be-
drijvenfront bleef het rustig wat
betreft de grote namen op de
New Yorkse beursvloeren. Enke-
le goeddeels onbekende fondsen
konden daardoor hun plaats in

de schijnwerpers opeisen. Vast-
goedbedrijf Trulia schoot 15,4
procent omhoog nadat Zillow
(plus 0,9 procent) bekendmaak-
te het bedrijf over te nemen voor
3,5 miljard dollar. Detailhande-

laar Family Dollar Stores,
vergelijkbaar met de
Nederlandse keten Euro-
land, wordt overgenomen
door Dollar Tree (plus 1,2
procent) en steeg daarom

24,9 procent.Tyson Foods, dat
eerder deze maand de miljar-
denstrijd om Hillshire Brands
won, steeg 2,6 procent. 
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USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 174,59 175,45 178,01

GBP-Engelse Pound Sterling 2,96 3,01 3,10

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 196,78 197,50 200,28

CAD-Canadese Dollar 1,63 1,65 1,68

EUR-EURO per EUR.100 237,08 239,25 244,07

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 periode: 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: 28 juli 2014   nr. 143

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, (Centrale Bank), Simon Bolivar Plein 1, 

Willemstad, Curaçao, Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.an
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Wall Street wacht op Fed 


