
CAH had het graag anders ge-
zien en stelde voor 30 procent
van de dividendruimte uit te ke-
ren, te weten 1,7 miljoen gulden,
en de rest op te voeren ten be-
hoeve van de investeringsbegro-
ting voor de jaren 2014-2016
waarin een investeringsbedrag
van 30 miljoen is opgenomen
voor drie jaren. ,,CAH neemt
zich voor om 40 procent van het
investeringsbedrag (12 miljoen
gulden) middels eigen liquiditei-
ten te financieren en 60 procent
(18 miljoen gulden) via bancaire
leningen”, zo wordt uitgelegd in
het onlangs vrijgekomen advies
van SBTNO.

Maar, zo voert het ministerie
van Financiën aan: ,,Met een sol-
vabiliteitsratio van 76 procent,
een current ratio van 5 en een
rendement op het eigen vermo-
gen van 8 procent voldoet CAH
in 2012 aan alle drie gestelde
randvoorwaarden voor het uitke-
ren van het dividend, dat bere-
kend is op 5.500.000 gulden.”

Daarom kan worden afgewe-
ken van het CAH-voorstel. Het
ministerie legt uit: ,,In afwijking
op het voorstel van CAH, stellen
wij voor het totaalbedrag aan di-
videndruimte over 2012, zijnde
5,5 miljoen gulden als uit te ke-
ren dividend te bestemmen en
wel om de volgende redenen.
Het bezit van CAH aan liqui-
diteiten en beleggingen be-
draagt 34 miljoen gulden in
2012, hetgeen bijna 2 keer zo
veel is als het benodigde bedrag
voor de interne financiering van
de (driejarige) investering en de
door ons voorgestelde dividend-
uitkering (12 + 5,5 = 17,5 miljoen
gulden). Daarnaast heeft CAH
over het jaar 2013 een winst ge-
boekt van 4,1 miljoen gulden,
terwijl het bedrijf zelf voor de pe-
riode 2014-2016 een winstver-
wachting heeft van telkens 3,8
miljoen gulden voor ieder jaar,
waardoor toereikende interne
middelen beschikbaar zullen ko-
men voor de verwachte investe-
ringen. Voorgesteld wordt het
totaal uit te keren dividendbe-
drag van 5,5 miljoen gulden in
2014 te doen plaatsvinden.”
SBTNO gaat in deze redenering
mee en stelt dat het in voorgaan-
de jaren op dezelfde manier is

gegaan en dit vastgehouden kan
worden. Maar er wordt daarbij
wel opgemerkt dat in jaren 2010
en 2011 al duidelijk aangegeven
is dat een dividendbeleid vooraf
moet worden vastgesteld en niet
achteraf. SBTNO moet nu we-
derom vaststellen dat er geen be-
leid vooraf is bepaald en geeft
met klem aan dat dit wel moet
gebeuren voor het jaar 2015.
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CAH moet
5,5 miljoen
uitkeren
Financiën tegen dividendvoorstel CAH 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Stichting Bureau Toetsing en
Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) gaat mee in
het voorstel van het ministerie van Financiën om CAH
5,5 miljoen gulden aan dividend uit te laten keren over
het jaar 2012. 

Dick tekent
protocol
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Irene
Dick van Onderwijs, Weten-
schap, Cultuur en Sport tekent
vandaag het protocol voor een
geïntegreerde zorg en steun aan
scholieren. Het doel van dit plan
van aanpak is om op coherente
en consistente wijze het onder-
wijsniveau te verbeteren. Het
plan van aanpak heeft de naam
‘Yuda skol kuida su alumno’
(help de scholen om voor hun
leerlingen te zorgen). Met het te-
kenen van het protocol wil de be-
windsvrouw benadrukken dat
alleen door een gezamenlijke
aanpak scholen voor elkaar kun-
nen krijgen om het maximale
uit de talenten en mogelijkhe-
den van hun leerlingen te halen.
Het protocol wordt vanmiddag
om 15:00 uur bij het WTC gete-
kend. Bij de ondertekening
wordt informatie verstrekt hoe
de zorg aan leerlingen verbeterd
kan worden. Aan het begin van
dit schooljaar kondigde de be-
windsvrouw dat er een nieuw
plan van aanpak in de maak was.

Creatieve wandelmars I-Animal

Stichting I-Animal organiseerde afgelopen vrijdag een wandelmars
om fondsen te werven. Diverse deelnemers verschenen aan de start
getooid met een bandana met hierop een pinguïn of konijn. Na de
mars was er een viering in het Wilhelminapark. Diverse organisaties
lieten hier hun diensten of producten zien aan het publiek. Zo ver-
toonde een blindengeleidenhond zijn kunsten. Ook was er de
mogelijkheid om pony te rijden, te knuffelen met honden, katten en
een konijn en om diverse spelletjes te spelen.  FOTO I-ANIMAL

Meer Venezolanen bezoeken Aruba
Van een onzer verslaggeefsters
Oranjestad - Het aantal toe-
risten uit Venezuela dat Aruba
bezoekt is gedurende september
met 34,9 procent gegroeid, in

vergelijking met dezelfde
maand vorig jaar. Dat blijkt uit
cijfers van de Aruba Tourism
Authority. In september werden
9.246 toeristen uit dit land op

Aruba verwelkomd. In de
maand september hebben
84.509 verblijfstoeristen Aruba
bezocht. Onder de bezoekers af-
komstig uit Venezuela bevindt

zich ook een aantal dat Aruba als
hub gebruikt om door te reizen
naar Amerika. Op doorreis ver-
blijven deze Venezolaanse toe-
risten vaak één of meer nachten
op Aruba. 

Uit Amerika zijn in septem-
ber in totaal 33.430 toeristen op
het eiland geregistreerd. Dit 
is een daling van 1 procent ver-
geleken met dezelfde periode 
in 2013. Ook uit Canada zijn 
er vorige maand - vergeleken
met september 2013 - minder
toeristen op Aruba verwelkomd.
Het gaat hierbij om 2.200 
bezoekers (11 procent minder).
De Latijns-Amerikaanse markt
zorgde in september voor 38.554
bezoekers op Aruba. Dit is met
10.917 bezoekers een groei van
45,6 procent, vergeleken met
september 2013. 

De Colombiaanse markt ken-
de een aanzienlijke groei van
wel 60,6 procent. De Braziliaan-
se markt daarentegen kende een
daling van 11,9 procent.

De Europese markt groeide
met 25,6 procent. In september
bezochten 1.613 meer toeristen
Aruba dan in september 2013.
Gedurende deze maand werden
in totaal 7.906 bezoekers uit Eu-
ropa geregistreerd. Uit Neder-
land werden in september 3.052
toeristen bij aankomst op Aruba
geregistreerd. 

Afgelopen maand werden
25.752 cruisetoeristen op Aruba
geregistreerd. In dezelfde
maand een jaar eerder was dit
aantal nog 20.752. Dit jaar heeft
het eiland dus te maken met een
groei van 24,2 procent in de
maand september. 
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Cavalier Logistics Caribbean betrekt per 15 OKTOBER een 

nieuwe loods en kantoor te Veeris. Alle pakketten kunt u vanaf 
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