
Wall Street verdeeld weekeinde in
Van onze redactie
New York - De effectenbeurzen
op Wall Street schoten gisteren
niets op met een meevallend
groeicijfer over de Amerikaanse
economie. Dat kwam door
tegenvallende resultaten en ver-
wachtingen van onder meer Ap-
ple. De belangrijkste graadme-
ters eindigden dicht bij de slot-
standen van een dag eerder. De

Dow-Jonesindex eindigde een
fractie hoger op 13.107,21 pun-
ten. De S&P 500 verloor 0,1 pro-
cent en sloot op 1.411,94 punten.
De Nasdaq ging 0,1 procent om-
hoog tot 2.987,95 punten. De
Amerikaanse economie is in het
derde kwartaal met 2 procent ge-
groeid, na een groei van 1,3 pro-
cent in het tweede kwartaal. Het
groeicijfer is iets beter dan voor-

speld, maar
zeker niet
sterk genoeg om de werkloos-
heid te doen dalen. Apple zag
winst en omzet in het laatste
kwartaal van zijn gebroken
boekjaar flink stijgen, maar min-
der hard dan analisten hadden
verwacht. Het aandeel Apple
eindigde 0,9 procent lager. De
resultaten van webwinkel Ama-
zon konden beleggers wel beko-
ren. Hoewel het bedrijf een fors
verlies bekendmaakte, werd het
aandeel 6,9 procent meer
waard. Beleggers gaan ervan uit
dat het bedrijf door nu dure in-
vesteringen te doen, op de lange
termijn winstgevender wordt.

Dit kwam aan bod tijdens het
door Spigt Dutch Caribbean ge-
organiseerde seminar over het
ondernemingsrecht, dat plaats-
vond op 22, 23 en 24 oktober. In
drie middagen werden voor de
praktijk belangrijke onderwer-
pen behandeld. 

De recente wijzigingen in
Boek 2 Burgerlijk Wetboek kwa-
men uitgebreid ter sprake. Ook
werd ingegaan op grensover-
schrijdende fusie en omzetting,
de trust en de protected cell
company. Het seminar werd af-
gesloten met een middag over
aandeelhoudersgeschillen en
het enquêterecht.

Karel Frielink, managing
partner Spigt Dutch Caribbean:
,,Het enquêterecht is een wette-

lijk instrument om onafhanke-
lijk onderzoek naar wanbeleid
bij ondernemingen te kunnen
doen. Die ondernemingen kun-
nen zijn verbonden aan een nv,
bv, stichting of vereniging. Aru-
ba, Sint Maarten en de BES-ei-
landen hebben dit instrument
niet.”

Een onderzoek kan worden
bevolen door het Gemeenschap-
pelijk Hof van Justitie te Cura-
çao. Bij de nv en bv kan het ver-
zoek worden ingediend door
aandeelhouders die (alleen of te-
zamen) minimaal 10 procent
van het eigen vermogen ver-
tegenwoordigen of minimaal 
10 procent van het aantal stem-
men ten aanzien van alle onder-
werpen kunnen uitbrengen.

Ook het Openbaar Ministerie
kan om redenen van openbaar
belang een enquêteverzoek in-
dienen. Deze mogelijkheid is re-
levant als het om overheids-nv’s
gaat. 

Voorbeelden van situaties
waarin het enquêterecht uit-
komst kan bieden: bij een im-
passe in het bestuur of de verga-
dering van aandeelhouders (‘de-
adlock’), wanneer het bestuur
van de onderneming te grote 
financiële risico’s neemt en
daarmee de continuïteit op het
spel zet, als een onderneming
bestuurders heeft die niet ge-
schikt zijn voor hun taak, als 
er dubieuze transacties plaats-
vinden, of als een Raad van
Commissarissen stelselmatig

weigert goedkeuring te geven
voor transacties die het bestuur
(de directie) wil aangaan en
waarvoor die goedkeuring is ver-
eist.

Frielink: ,,Wat het enquête-
recht zo interessant maakt, is de
combinatie van onderzoek; je
zou kunnen zeggen: een ver-
gaande vorm van ‘discovery’ en
de mogelijkheid om het Hof
voorlopige voorzieningen te la-
ten treffen.” Deze voorlopige
voorzieningen kunnen diep in-
grijpen in de verhoudingen
binnen een rechtspersoon, legt
de managing partner uit.

,,Denk bijvoorbeeld aan het
door het Hof tijdelijk schorsen
van een bestuurder, het tijdelijk
benoemen van een onafhanke-

lijke bestuurder, of het tijdelijk
ontnemen van het stemrecht
aan een aandeelhouder. Dus
hangende het onderzoek kun-
nen acute problemen alvast wor-
den aangepakt. Het enquête-
recht is daarom een uiterst nut-
tig instrument.”

Naast partners van Spigt
Dutch Caribbean (Curaçao) en
Spigt Litigators (Amsterdam),
behoorden de gerenommeerde
hoogleraren prof. Peter van
Schilfgaarde en prof. Huub Wil-
lems tot de sprekers. 

De deelnemers van het semi-
nar zijn werkzaam in de advoca-
tuur, het notariaat, bij de over-
heid, de rechterlijke macht, be-
lastingadvieskantoren, banken
en trustkantoren.
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Economie

Advertentie

W I S S E L K O E R S E N

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 

Reischeques  en 

Overboekingen

Verkoop aan 

Publiek

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

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 222,74 223,60 226,64

GBP-Engelse Pound Sterling 2,80 2,85 2,94

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 189,99 190,71 193,43

CAD-Canadese Dollar 1,77 1,79 1,82

EUR-EURO per EUR.100 227,82 229,90 234,53

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: 12.750% 

Reserve period: 16 oktober 2012 - 15 november 2012

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

volgt: 1 januari - 30 juni 2012 3.00% 1 juli - 31 december  2012 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: 26 oktober 2012   nr. 209

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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Enquêterecht
in onderzoek
wanbeleid  
Seminar ondernemingsrecht 
Spigt Dutch Caribbean
Van onze redactie
Willemstad - Het enquêterecht is een wettelijk instru-
ment om onderzoek naar wanbeleid bij ondernemingen
te kunnen doen. De advocaten van Spigt Dutch
Caribbean waren recentelijk succesvol betrokken bij de
eerste enquêteprocedures op Curaçao. Spigt Dutch Caribbean organiseerde deze week het seminar over ondernemingsrecht.           FOTO SPIGT    

Gedurende de maand septem-
ber hadden de volgende prijswij-
zigingen de grootste invloed op
de prijsontwikkeling: de prijsda-
ling van ‘waterverbruik’ (-5 pro-
cent), de prijsstijging van ‘benzi-
ne’ (+2 procent) en de prijsda-
ling van ‘elektriciteit’ (-1 procent)
respectievelijk. Aldus het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek
(CBS).

De producten/diensten ‘wa-
terverbruik’ en ‘elektriciteit’ be-
horen tot de bestedingscategorie
‘Wonen’ (-0,3 procent), terwijl
het product ‘benzine’ tot de be-
stedingscategorie ‘Vervoer en
communicatie’ (+0,3 procent)
behoort. Alhoewel van minder
invloed, is in de bestedingscate-
gorie ‘Vervoer en communi-
catie’ ook de prijsdaling van die-
sel met 3 procent noemens-
waardig.

Verder vertoonde ook de 
bestedingscategorie ‘Voeding’
(+0,3 procent) volgens het CBS
een interessante prijsontwikke-
ling gedurende de afgelopen
maand. Zowel de voedingsgroep

‘vlees en vis’ als de voedings-
groep ‘aardappelen, groenten en
fruit’ werden 0,6 procent duur-
der. De voedingsgroep ‘vlees en
vis’ werd vooral beïnvloed door
de prijsstijging van ‘kippenvlees’
met 2 procent. Bij de voedings-
groep ‘aardappelen, groenten en
fruit’ valt met name een drietal
prijsontwikkelingen op: ener-
zijds de prijsstijging van zowel
‘verse aardappelen’ als ‘appels
en peren’ met 8 procent en an-
derzijds de prijsdaling van ‘drui-
ven, pruimen, etc.’ met 11 pro-
cent.

Interessant is ook, vervolgt
het CBS, de prijsontwikkeling in
de bestedingscategorie ‘Wo-
ninginrichting en huisraad’
(+0,3 procent). In deze beste-
dingscategorie valt met name de
prijsstijging van ‘wasmachines
en afwasmachines’ met 9 pro-
cent op. Hoofdzakelijk hierdoor
werd de productgroep ‘huishou-
delijke apparaten en gereed-
schappen’ 1,6 procent duurder,
met als uiteindelijk effect dat
ook de bestedingscategorie ‘Wo-
ninginrichting en huisraad’
duurder werd.
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Waterverbruik goedkoper
en benzine duurder


