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Economie

KLM verkoopt
toestellen aan Insel 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Amstelveen - De KLM verkoopt drie van haar 26 Fokkers 70 aan Insel Air.
De Curaçaose luchtvaartmaatschappij zal met de toestellen vanaf Curaçao op bestem-
mingen in de regio vliegen, bericht Het Parool.

CTB focust op markt VS

Een van de presentaties die in Californië gehouden werden. 
FOTO’S CTB

De verkoop maakt deel uit van
de uitfasering van alle Fokkers
uit de KLM-vloot. KLM is
wereldwijd nog altijd de grootste
gebruiker van Fokkervliegtui-
gen. De toestellen worden ge-
bruikt voor Europese vluchten
naar regionale bestemmingen.

De Fokkers 70, waarvan de
eerste in 1995 aan KLM werd ge-
leverd, zijn bij de luchtvaart-

maatschappij aan het einde van
hun commerciële levensduur.
Ter vervanging van de Fokkers
nam KLM de afgelopen maan-
den al zes nieuwe toestellen in
gebruik. Net als eerder bij de ver-
vanging van de Fokkers 100 gaat
het daarbij om Embraers 190
van Braziliaanse makelij.

KLM zou ook geïnteresseerd
zijn in de kleinere variant van

dat toestel, de Embraer 170, die
qua capaciteit vergelijkbaar is
met de Fokker 70. De Fokker
F.II was in 1920 het eerste Fok-
kertoestel bij KLM. Op een peri-
ode rond de Tweede Wereldoor-
log na, heeft de maatschappij
sindsdien altijd met Fokkers ge-
vlogen. Al eerder nam Insel Air
Fokkers 50 over van partner
KLM.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçao Tou-
rist Board (CTB) heeft vier da-
gen lang seminars gehouden in
de Verenigde Staten, om de
Amerikaanse toeristenmarkt
aan te spreken. Dit gebeurde
onder meer in Californië, San
Francisco en Los Angeles.
Het bezoek was gebaseerd op
positieve toeristencijfers uit
deze streek. Naast de seminars,
voor verschillende toeristenbu-
reaus en vertegenwoordigers 
uit de media, werd bij de west-

kust ook een roadshow gehou-
den. In totaal kwamen zo’n 65
reisagentschappen op de semi-
nars af. 

CTB geeft aan dat Curaçao
trots kan zijn op het feit dat er
vier seminars zijn gehouden in
Californië. Het toeristenbureau
dankt de partners die geholpen
hebben bij het verzorgen van de
seminars, waaronder Sunscape
Resort, Renaissance Resort,
Blue Bay, Hilton, Acoya, Copa
Airlines, Apple Vacations en
Classic Vacations.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Partij PAIS is bui-
tengewoon trots op het akkoord
dat de partij en zijn medecoali-
tiepartijen afgelopen woensdag
hebben gesloten tijdens de eco-
nomische topconferentie over
de Curaçaose economie. Deze
moet om te groeien een inhaal-
slag maken. 

Partijleider van PAIS, Alex
Rosaria, benadrukt twee punten,
die verbeterd moeten worden
om deze inhaalslag te kunnen
maken.

Rosaria noemt in de eerste
plaats de faciliteiten en proces-

sen rondom de aanvraag van
vergunningen, die volgens Rosa-
ria voor gigantische problemen
zorgen. ,,Het kost een onderne-
mer enkele maanden om een
vergunningaanvraag te doen,
waarna het nog zelfs enkele ja-

ren duurt voordat een onderne-
mer antwoord krijgt, en dat 
is iets wat niet kan”, aldus Rosa-
ria.

Een tweede punt dat Rosaria
aanhaalt uit het akkoord en dat
verbeterd en gestimuleerd moet

worden, is de betrokkenheid van
de gemeenschap. Er zijn al een
paar bedrijven die ervoor zorgen
dat Curaçao schoon blijft, maar
het akkoord zorgt ervoor dat dit
een meer structureel karakter
krijgt. 

PAIS stelt dat het akkoord Cu-
raçao daadwerkelijk een ontwik-
kelingsimpuls zal geven. 

PAIS trots op economisch akkoord

‘Cijfers economie domineren beursweek’
Van onze redactie
Amsterdam - Verschei-
dene belangrijke cijfers
over de Europese en
Amerikaanse econo-
mie die in de komende dagen
naar buiten komen, zullen een
stempel drukken op de handels-
week. Nadat de graadmeters de
afgelopen weken weinig bewe-
ging hebben laten zien, denken
analisten dat er de komende tijd
mogelijk wat meer leven in de
brouwerij komt. Beleggers kij-
ken het meeste uit naar het cijfer
over de Amerikaanse arbeids-
markt dat donderdag wordt ge-
publiceerd. De verwachting is
dat er in juni 215.000 nieuwe
banen bij zijn gekomen, tegen
217.000 in mei. Het zou de vijf-

de maand op rij zijn dat
de werkgelegenheid in
de Verenigde Staten
(VS) met meer dan
200.000 banen is toe-

genomen. Het banencijfer, sa-
men met naar verwachting gun-
stige gegevens over de Ameri-
kaanse autoverkopen, zal
volgens economen de aanname
nog verder versterken dat de
Amerikaanse economie zich in
het tweede kwartaal heeft her-
steld van het moeilijke begin van
het jaar. In het eerste kwartaal
kwam de economische groei
veel lager uit dan verwacht, on-
der meer door de strenge winter.
De beursweek is in de VS overi-
gens kort, omdat de beurzen
vrijdag gesloten zijn in verband

met Onafhankelijkheidsdag. Eu-
ropese beleggers kunnen uitkij-
ken naar de uitkomsten van de
vergadering van de Europese
Centrale Bank, donderdag. Na
de verlaging, begin juni, van het
belangrijkste rentetarief in de
eurozone tot 0,15 procent - het
laagste niveau ooit - verwacht de
markt geen vuurwerk van de
ECB. ,,Dit zou wel eens de kort-
ste persconferentie ooit kunnen
worden”, aldus een analist. Ook
aan het bedrijvenfront valt wei-
nig te verwachten, omdat het
kwartaal- cijferseizoen pas na
komende week langzaam op
gang komt. Aan het Damrak is
woensdag toch een feestje te vie-
ren, met de beursgang van NN
(Nationale Nederlanden). Faillissement Notisia360

is nog niet ingediend 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het verzoek tot
faillissement van Notisia360 is
nog niet ingeleverd. Dat laat ad-
vocaat Mirto Murray desge-
vraagd weten. Na verwachting
wordt deze week het verzoek om
het bedrijf failliet te verklaren in-
gediend.

Het is nog altijd onduidelijk
wat de exacte reden is dat
nieuwswebsite Notisia360 stopt
met het brengen van nieuws
over Curaçao en de omringende
eilanden.

Ondertussen is wel duidelijk
geworden dat eerder de Stich-
ting Belastingaccountantsbu-
reau (SBAB) en het ministerie

van Sociale Ontwikkeling, Ar-
beid en Welzijn (SOAW) een zo-
genoemd ambtelijk bezoek heb-
ben gebracht aan Notisia360. 
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USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 175,29 176,15 178,72

GBP-Engelse Pound Sterling 2,96 3,02 3,11
CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 199,34 200,06 202,87
CAD-Canadese Dollar 1,64 1,66 1,70

EUR-EURO per EUR.100 240,38 242,58 247,47

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 juni 2014 - 15 juli 2014

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

volgt: 1 juli - 31 december 2013 3.00% 1 januari - 30 juni 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: 27 juni 2014   nr. 122

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

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

Aankoop van

Inschrijven
voor studie
bij OTC
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het opleidingsin-
stituut Opleidingen & Trainin-
gen Curaçao (OTC) is open voor
inschrijvingen. Het gaat hierbij
om sbo- en hbo-opleidingen
voor komend schooljaar. Op bei-
de niveaus worden verschillende
opleidingen gegeven. 

De nieuwe opleidingen begin-
nen vanaf 1 september bij OTC
aan het Molenplein 1 en het Bri-
onplein 2.


