
Van onze redactie
New York - Op de Amerikaanse
aandelenbeurzen is positief ge-
reageerd op de ondertekening
van de gedeeltelijke handels-
overeenkomst tussen
China en de Verenigde
Staten. De graadmeters
op Wall Street gingen
gisteren met winsten
de handel uit. Beleg-
gers verwerkten tevens weer een
keur aan bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex eindigde
0,3 procent hoger op 29.030,22
punten. Het was voor het eerst
dat de toonaangevende index bo-
ven de 29.000 punten sloot. De
breed samengestelde S&P 500
steeg 0,2 procent tot 3.289,29
punten en technologiebeurs
Nasdaq won 0,1 procent op
9.258,70 punten.

President Donald Trump en
de Chinese vicepremier Liu He
hebben hun handtekening gezet
onder een zogeheten fase 1-han-
delsdeal. 

Daarmee maken de twee lan-
den een pas op de plaats in hun
handelsoorlog die anderhalf jaar
geleden ontstond. De Ameri-
kaanse regering wil na deze on-
dertekening snel werk maken
van een volgende ronde van on-
derhandelingen, al duurt het
mogelijk nog maanden voor er
een vervolgakkoord komt.

De handtekeningen van giste-
ren zijn naar verwachting goed
voor de economie wereldwijd en
brengen de financiële markten
wellicht in rustiger vaarwater.

De VS en China sloe-
gen elkaar de voorbije
maanden om de oren
met hogere handelsta-
rieven en andere ingre-
pen, met veel onrust en

onzekerheid tot gevolg. Twee
grote banken openden de boe-
ken. Goldman Sachs zag de
winst afgelopen kwartaal met
ruim een kwart dalen, vooral
door hogere juridische kosten.
Voor Bank of America was even-
eens een lagere winst te zien, on-
der druk van de lagere rente in
de VS. Hun aandelen gingen
respectievelijk 0,2 en 1,8 procent
omlaag. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het voormalige Ei-
landgebied Curaçao (EGC, 
nu Land Curaçao) heeft nog 
een schuld van 45,1 miljoen 
gulden open staan aan Seli-
kor. 

Dat blijkt uit de jaarcijfers
2018 die aan de Staten zijn ge-
stuurd. 

,,Deze vordering heeft een
tweeledig karakter en is oor-
spronkelijk 80 miljoen gulden
groot. Dit bedrag bestaat uit 45,1
miljoen gulden, dat voortvloeit
uit aan het EGC geleverde dien-
sten en 34,4 miljoen gulden uit
hoofde van op EGC geheven al-
gemene bestedingsbelasting
(abb)/omzetbelasting (ob)”, zo

wordt nader uitgelegd. Deze ob
is dus door Selikor doorbere-
kend aan het Eilandgebied,
maar niet aan het bedrijf be-
taald. Ten aanzien van dit laatste
bedrag vindt op dit moment een
onderzoek plaats door de inspec-
tie der belastingen dat moet uit-
wijzen of Selikor inderdaad ob-
plichtig is en dit het EGC in re-

kening had moeten worden ge-
bracht. Selikor: ,,Mocht uit on-
derzoek blijken dat Selikor niet
ob-plichtig is, dan komt de vor-
dering van Selikor op het EGC
(lees: Land Curaçao) te verval-
len, samen met de op de Selikor-
balans geregistreerde ob-schuld
voor eenzelfde bedrag”, aldus de
jaarrekening.

Uitgelegd wordt dat vanaf
boekjaar 2010 de wederzijdse
schuldvorderingen zijn gesal-
deerd, met uitzondering van de
ob, berekend op diensten gele-
verd aan de Dienst Openbare
Werken en de Stichting Wegen-
fonds Curaçao. 

In 2018 en 2017 ging het om
ob-bedragen van respectievelijk
193.093 en 162.830 (2017) gul-
den. 

Verder wordt uitgelegd: ,,Het
EGC heeft zich, middels de met
Selikor aangegane beheersover-
eenkomst d.d. 11 september
1996, verbonden om een ver-
goeding te geven voor geleverde
diensten. In deze overeenkomst
is vastgesteld dat aan de hand
van de vastgestelde jaarrekening
de definitieve afrekening van 
de jaarlijkse vergoeding plaats-
vindt. Ter voorkoming van 
de ontwrichting van de liquidi-
teitspositie betaalt het EGC 
in het lopend jaar maandelijks
een voorschotbedrag. Afreke-
ning voor de jaren 2003 tot en
met heden dient nog plaats te
vinden.” 

Overigens is het Land aan-
deelhouder van Selikor.

Flamman is momenteel op
bezoek op Curaçao. 

Curaçao probeert op dit mo-
ment inhoud te geven aan een
eigen coöperatiebeleid. Het stre-
ven is om een beleid te creëren
waarin gebieden van gezamen-
lijke coöperatie op effectievere
wijze worden geregeld en gere-
guleerd, waarin hulp wordt ge-
boden wanneer vorm moet wor-
den gegeven aan de statuten en
andere gezamenlijke akkoorden
en waarin eveneens hulp wordt
geboden bij het versterken van
de economische kracht van loka-

le ondernemers. Met dit in ge-
dachten heeft minister Mc Willi-
am gebruikgemaakt van het be-
zoek van Flamman om van ge-
dachten te wisselen over de
wijze waarop Nederland gedu-
rende de afgelopen jaren inhoud
heeft gegeven aan het concept
van coöperatie. Zo zijn tijdens
de ontmoeting bijvoorbeeld me-
thodes besproken die momen-
teel in Nederland in de sector
worden gehanteerd, maar ook
de volgens de ervaring van de
Nationale Coöperatie Raad ‘best
practices’. 

Met implementatie van deze
methoden in de coöperatieve
sector, is het Nederland niet al-
leen gelukt meer ondernemers
en meer banen te creëren, maar
is het met name in de zorgsector
gelukt de kosten aanzienlijk te
verlagen. 

Een van de voornaamste pun-
ten bij het ontwikkelen van onze
eigen coöperatiebeleid, is het le-
gislatieve gedeelte dat aan deze
sector is gebonden. Minister Mc
William heeft in dit kader een
mogelijke samenwerking tussen

Curaçao en de Nationale Coöpe-
ratie Raad geopperd. 

Hierdoor kunnen de moge-
lijkheden voor uitwisseling van
informatie en ervaring van de
Nationale Coöperatie Raad op
onder andere het gebied van
wetgeving beter worden vastge-
steld. 

Naast het legislatieve gedeelte
zijn ook gebieden van vorming
geïdentificeerd waarbij de Raad
mogelijk principes en codes kan
delen, die momenteel in Neder-
land worden geïmplementeerd

en van waaruit Curaçao lering
kan trekken voor een eigen be-
leid. 

,,Het bezoek van mevrouw
Flamman was vruchtbaar en vol
nieuwe mogelijkheden”, zo
sprak de minister na afloop.
,,We hebben beiden de wens ge-
uit om op korte termijn een spe-
cifiek samenwerkingsakkoord te
formuleren dat kan leiden tot de
ontwikkeling en implementatie
van ons eigen coöperatiebeleid
dat spoedig door het ministerie
wordt gerealiseerd.”
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Economie

Advertentie

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 
Reischeques  en 
Overboekingen

Verkoop aan 
Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 161,69 162,55 164,99

GBP-Engelse Pound Sterling 2,25 2,30 2,38

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 184,39 185,11 187,76

CAD-Canadese Dollar 1,34 1,36 1,39

EUR-EURO per EUR 100 196,79 198,59 202,59

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=101.20*

2=101.00*

Aankoop van

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.

*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: 15 januari 2020

NIBanc, J.B. Gorsiraweg 4, Curaçao. Tel. (5999) 4621116 
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Land is
miljoenen
schuldig

aan Selikor

Minister Giselle Mc William van Economische Ontwikkeling (tweede van links) samen met Marijke
Flamman van de Nationale Coöperatie Raad uit Nederland. FOTO MEO

Beleid voor
lokale sector
coöperaties  
Samenwerking Curaçao en Nationale
Coöperatie Raad uit Nederland
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In het kader van het formuleren van een ei-
gen beleid voor de lokale coöperatieve sector, heeft mi-
nister Giselle Mc William (MAN) van Economische Ont-
wikkeling gesprekken gevoerd met Marijke Flamman
van de Nationale Coöperatie Raad uit Nederland. 

Wall Street positief over
ondertekenen handelsdeal 


