
Van onze redactie
New York - Hoewel de meeste
economen het erover eens zijn
dat goedkope olie uiteindelijk de
economische groei ten goede
komt, baart de aanhou-
dende vrije val van de
olieprijzen beleggers
vooral zorgen. Ook op
Wall Street gingen de
aandelenkoersen giste-
ren omlaag.

De leidende Dow-Jonesindex
stond een kleine drie kwartier
voor het slot 1,2 procent in de
min op 17.391 punten. De brede-
re S&P 500 leverde 0,9 procent
in en stond op 2.016 punten. De
technologiegraadmeter Nasdaq
daalde 0,6 procent tot 4.681
punten.

Een sterker dan verwachte
toename van het consumenten-
vertrouwen in de Verenigde Sta-
ten voorkwam zwaardere koers-
verliezen. Uit een voorlopig cij-
fer dat kort na opening van de
handel werd vrijgegeven, bleek
dat de stemming onder Ameri-
kaanse consumenten sinds ja-
nuari 2007 niet zo positief was
als deze maand.

Technologieconcern IBM was
de sterkste daler onder de hoofd-
fondsen in New York met een
verlies van 3,3 procent. Chemie-
reus DuPont daalde 2,6 procent.
De oliemaatschappijen Exxon-
Mobil en Chevron leverden res-

pectievelijk 2,1 en 1,7 procent in.
De sterkste stijger in de Dow

was Wal-Mart. Het grootste win-
kelbedrijf ter wereld werd 0,6
procent meer waard. Entertain-

mentconcern Walt Dis-
ney won 0,5 procent en
fastfoodketen McDo-
nald's 0,3 procent.

Dienstverlener aan
de olie-industrie Halli-

burton ging 0,7 procent omlaag.
Het bedrijf liet weten vanwege
de daling van de olieprijzen dui-
zend banen te schrappen. De
maatregelen zijn volgens Halli-
burton noodzakelijk om de
moeilijke marktomstandighe-
den het hoofd te kunnen bieden

Softwarefabrikant Adobe
Systems steeg ruim 10 procent
bij. Het bedrijf maakte bekend
het fotoconcern Fotolia over te
nemen. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Prins Bern-
hard Cultuur Fonds Caribisch
Gebied (PBCCG) heeft in 2013
154 projecten gehonoreerd voor
een bedrag van 1.173.658 gul-
den. Overigens is het aantal aan-
vragen in 2013 sterk gedaald ten
opzicht van 2012, van 226 naar
204. Ook het bedrag voor het
aantal gehonoreerde projecten is
met 247.000 gulden gedaald
ten opzichte van 2012. Van het
aantal aangevraagde projecten
in 2013 is 75 procent (154) geho-
noreerd. 

Toch staat in het jaarverslag
2013 dat het fonds een steeds
grotere druk voelt ontstaan van-
wege het wegvallen van over-
heidssubsidie. 

,,Er worden steeds meer pro-
jecten voor hogere bedragen in-
gediend. Daardoor moest ook
dit jaar een strak budgettair be-
leid gevoerd worden”, zo staat in
het jaarverslag. 

Van het totaalbedrag is 49
procent besteed aan grote 
projecten van boven de 10.000
gulden. 

PBCCG constateert enerzijds
een groter bereik op de eilanden,
maar ook een toenemende nood
op het gebied van cultuur- en na-
tuurbehoud. 

Het meeste geld ging naar
Curaçao (57 procent), gevolgd

door Aruba (14 procent) en daar-
na Bonaire, Sint Maarten, Saba
en Sint Eustatius.

De subsidie ging op de eerste
plaats naar muziekprojecten (23
procent), gevolgd door theater
(20 procent) en letteren (18 pro-
cent). 

Andere projecten waren op
het gebied van culturele vor-
ming (14 procent), beeldende
kunst (11 procent), natuurbe-
houd (9 procent), wetenschap (4
procent) en monumentenzorg (1
procent). 

De armoede wordt gemeten
volgens de zogenoemde ‘Head
Count Index’: ,,Dit getal geeft
het aandeel van personen weer
dat beneden de armoedegrens
leeft. Deze index daalde tussen
2001 en 2011 van 33,7 naar 25,1
procent. Van alle huishoudens
heeft 25,1 procent in 2011 een in-
komen dat beneden de armoe-
degrens ligt. Huishoudens met
een inkomen onder de armoede-
grens hebben vaak een vrouw
als hoofd van het huishouden,

hebben een hoofd dat werkzoe-
kend is of een hoofd met een la-
ge opleiding. Vooral indien het
hoofd een inkomen uit uitkering
of Algemene Ouderdomsvoor-
ziening (AOV) heeft, bevindt het
huishouden zich vaak onder de
armoedegrens. Andere kenmer-
ken van het huishouden die tot
hogere percentages beneden de
armoedegrens leiden zijn onder
andere huishoudgrootte (1-per-
soonshuishoudens, of meer dan
5 personen) en huishoudens

met drie en meer kinderen. De
hoogste percentages huishou-
dens onder de armoedegrens ko-
men voor in de zones Scharloo,
Tera Pretu en Fortuna. De laag-
ste percentages komen voor in
Spaanse Water, Mahaai en Zee-
landia. De groep rijkste huishou-
dens op Curaçao heeft in 2011
een inkomensaandeel dat bijna
tien maal (9,5) zo hoog is dan
dat van de groep armste huis-
houdens. Als gekeken wordt

naar de GINI-coëfficiënt, die iets
zegt over de inkomensongelijk-
heid, dan blijkt dat dit getal voor
Curaçao op 0,4 ligt. Hoe lager de
coëfficiënt tussen de waarden 0
en 1, hoe ongelijker de inko-
mens. Uit de analyse van het
CBS blijkt dat langdurig werk-
loos en arbeidsongeschikt zijn
het grootste risico is om onder
de armoedegrens te vallen. CBS:
,,Het is echter niet voldoende
om naar enkelvoudige risicofac-

toren te kijken. Hoe meer risico-
factoren betrekking hebben op
het huishouden hoe groter de
kans onder de armoedegrens te
vallen.” Naast langdurig werk-
loos of arbeidsongeschikt leiden
deze in combinatie met factoren
als een lage opleiding, een laag
gekwalificeerd beroep, alleen-
staande, ongehuwd én 60-plus-
ser zijn tot een grotere kans on-
der de armoedegrens terecht te
komen. 
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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.10.000 149,92 150,78 153,10

GBP-Engelse Pound Sterling 2,73 2,78 2,87

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 184,44 185,16 187,82

CAD-Canadese Dollar 1,52 1,54 1,57

EUR-EURO per EUR.100 219,74 221,74 226,21

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: 17-november-2014 - 15-december-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 : 12 December 2014 nr. 241

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

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

Aankoop van

$57,59
per vat

11 dec.

12 dec.

$59,56

Hoewel niet specifiek genoemd in het onderzoek is ook in Otrobanda de armoede soms schrijnend. 
FOTO AGNES VAN BERGEN 

25 Procent
onder grens
armoede
2011 Gunstiger dan 2001

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een kwart van de huishoudens op Curaçao
leeft onder de armoedegrens. Dit blijkt uit de laatste
publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) over inkomens en inkomensverdelingen op
Curaçao. De cijfers zijn gebaseerd op de Census 2011.
Dit is overigens een verbetering ten opzichte van 2001,
toen 33,7 procent onder de armoedegrens leefde. 

Een pagina uit het rijk geïl-
lustreerde jaarverslag 2013. 

Cultuurfonds minder
besteed in jaar 2013

Vrije val olieprijzen drukt
beurzen Wall Street


