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1. NEDERLANDSE ANTILi.EN
a. Verhoging accijnzen en economische heffingen.
Met ingang van 7 januari 1993 zijn de verhoging van accijnzen en de
invoering van economische heffingen van kracht. In totaal moet bet pakket
van maatregelen een positief resulaat van NAFl. 51.S miljoen op jaarbasis
opleveren. Hiervan vloeit NAFl. 14.S miljoen naar bet Eilandgebied
Cura~ao, bet restant, NAFl. 37 miljoen komt ten goede van de Centrale
Regering van de Nederlandse Antillen.
De economische heffingen zijn niet van toepassing op artikelen van eerste
levensbehoeften. Om de consument te beschermen tegen ongebreidelde
prijsverhogingen is er door de Centrale Regering, met onmiddellijke
ingang een voorlopige prijsstop ingevoerd. Hierdoor zal de prijs van
"fuel oil" niet verhoogd wordt, wat als gevolg heeft dat de prijs van
water en elektriciteit niet worden verhoogd.
De doorgevoerde maatregelen z13n voorlopig niet van toepassing voor Sint
Haarten. De beoogde doelstelling van de Centrale Regering met bet pakket
van maatregelen is om de positie van de deviezen te reguleren en de
financiele positie van zowel "Land" als Eilandgebied Cura~ao te
verbeteren.
De gezamenlijke vakbonden zullen pas 14 januari a.s. bun reactie geven op
de doorgevoerde, voor de werknemers inkomstenverlagende maatregelen. In
bet algemeen zijn de vakbonden niet tegen maatregelen maar, zij stellen
als voorwaarde dat de financiele positie van de werknemers niet wordt

aangetast. In dit kader hebben de gezamenlijke vakbonden bun juristen
opdracht gegeven te onderzoeken in hoeverre de prijsverhogingen wettelijk
zijn toegestaan.
Commentaar:
Bet pakket van overheidsmaatregelen om de financiele positie van de
Centrale Regering en bet Eilandsgebied Cura~ao te verbeteren is de
afgelopen jaren herhaalde malen het middelpunt geweest van verhitte
stellingname tussen de vakbonden en de beide overheden. Vooral 1992 was
voor de vakbonden een gunstig jaar, er werd tenslotte overeenstemming
bereikt met de Centrale Regering over loonsverhoging en prijscompensatie.
Deze overeenkomst had echter voor de Centrale Regering en bet
Eilandgebied Cura~ao vergaande financiele gevolgen welke resulteerde in
een direct tekort aan liquide middelen. De gevoerde politiek, het ene gat
te dichten met het andere kon niet worden gecontinueerd en heef t
uiteindelijk geresulteerd in voornoemde maatregelen.
. 1 .

Dat vanuit de vakbonden het laatste woord over de genomen maatregelen nog
niet is gevallen is een feit, zij zullen zich blijven verzetten tegen
aantasting van de koopkracht van hun leden en alle middelen gebruiken
welke hun daartoe openstaan. De verwachting, voor het eerste kwartaal van
1993 is dan ook, dat de Lands- en Eilandspolitiek gedomineerd zal worden
door de tegenacties van de gezamenlijke vakbonden.
b. Concept Landsverordening
Met de indiening bij de Staten van de Nederlandse Antillen van de
concept-landsverordening terzake het "Vitwassen" van, uit criminele
handelingen verkregen financien, is de eerste stap gezet op weg naar een
ef fectieve bestrijding hiervan. Indien de landsverordening wordt
aangenomen zal het "Yitwassen" van geld als zelfstandig misdrijf worden
vervolgd. De voorgestelde straffen varieren van vier tot twaalf jaar
detentie en een geldboete van tweehondervijftig duizend- tot een miljoen
Antilliaanse gulden.
Commentaar:
In bet kader van de drugsbesrijdings-problematiek van de Nederlandse
Antillen is de indiening van deze landsverordening en de mogelijke
aanname daarvan een wezenlijke stap voorwaarts. Het gevoerde beleid door
Minister Romer(Justitie) in deze is constructief en zal zeker in de
nabije toekomst zijn vruchten afwerpen. Indien de minister dit gevoerde
beleid continueert zal de, door de Minister van Antilliaanse en Arubaanse
Zaken geconstateerde, "rechtsongelijkheid" snel verleden tijd zijn met
als gevolg een adequate criminaliteitsbestreiding.
2. CURACAO

CAO-perikelen
a. SETEL
Bij de telefoonmaatschappij SETEL heeft onder werktijd op 8 januari j.l.
een protestaktie plaatsgevonden. Een groot gedeelte van het personeel
heeft hiermee uiting willen geven aan hun onvrede met het door de
directie van SETEL ingevoerde nieuwe beoordelings systeem. Volgens de
ambtenarenvakbond ABVO handelt de directie van SETEL in strijd met de

overeengekomen CAO. De ABVO is voornemens het geschil voor te laten komen
bij de rechter.
b. Curacaose Dok Maatschappij
De directie van de Curacaose Dok Maatsschappij (COM) heeft de nieuwe
CAO-voorstellen van de vakbond CADMU (Dok en Metaalwerkerks) afgewezen .
De voorstellen van de CADMU vergen 4.7 miljoen gulden terwijl de CDM
slechts ruimte heeft voor 1.28 miljoen. De voorzitter van de CADMU,
R.Sluis verklaarde dat hierover onderhandeld kan worden. Hij verzocht de
CDM-directie aan tafel te komen onderhandelen en dit niet via de pers te
doen.
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3. ARUBA

Uitslag verkiezingen
In een nek-aan-nek race hebben de twee grootst~ partijen van Aruba, de
Movimento Electoral del Pueblo (MEP) en de Arubaanse Volks Partij (AVP)
bij de parlementsverkiezingen elk negen zetels behaald. De MEP van
premier Nelson Oduber verloor een zetel, de AVP van oppositieleider Henny
Eman kreeg er een zetel bij. De nieuwe partij van Glenbert Croes, OLA,
legde beslag op een zetel. De partijen Accion Democratico Nacional (ADN)
en Partido Patriottico Aarubano (PPA) behielden beide hun zetel in het
parlement. De politieke partij Partido Democratico Arubano (PDA) was de

grote verliezer.
De ADN en PPA vormen samen met de MEP de huidige coalitie in het
Arubaanse kabinet met twaalf van de eenentwintig zetels in het parlement.
Na deze verkiezingen resteren daarvan elf zetels.
De opkomst bij de verkiezingen bedroeg 88%, het aantal stemgerechtigden
was ruim 45.000.
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NEDERLANDSE ANTILi.EN

Toekomstconferentie Nederlandse Antillen
Als voorloper op de "Toekomst-conferentie Nederlandse Antillen en
Aruba" op 8 en 9 maart a.s. op Cura9ao onder voorzitterschap van
Minister-president Lubbers, zal een vergader i ng warden gehouden. De
Centrale regering van de Nederlandse Antillen heef t convocaties
uitgestuurd voor deze vergadering waarin alle Eilandgebieden van de
Nederlandse Antillen hun standpunt kunnen verduidelijken over hun
positie binnen de toekomstrelatie Nederlandse Antillen - Nederland Aruba.
De Centrale regering heeft in deze uitgeschreven vergadering, welke de
eerste week van februari moet plaatsvinden een coordinerende rol.
Agendapunten welke volgens premier Liberia-Peters aan de orde moeten
komen zijn: standpuntbepaling "Solidariteitsfonds" en opname daarvan

in het Statuut voor de Nederlandse Antillen; Statuutswijziging en
verwijdering van art.62 welke handelt over de onafhankelijkheidsdatum
van Aruba.
De Centrale regering is van mening, dat als de standpunten van alle
Eilandgebieden duidelijk zijn, de Toekomstconferentie positieve
resultaten op zal leveren.
2.

ARUBA
Informatie-ronde
Na een eerste ronde van informatieve gesprekk.en tussen de diverse
partij - leiders en Gouverneur Koolman, heeft deze, minister F. Refunjol
aangesteld als informateur. Na de gesprekken met de Gouverneur lieten ·
de MEP (Movimento Electoral del Pueblo) en ADN (Accion Democratico
National) weten niet samen te willen werken met de AVP (Arubaanse
Volks Partij) . De PPA (Partido Patriotico Arubano) heeft bij monde van
B. Nisbet laten weten dat dat er volgens zijn partij een goede basis
bestaat om met de bestaande coalitie verder te regeren.
Na de informatieronde, zal er door de Gouverneur een formateur worden
aangesteld die op korte tijd een regering kan formeren. De algemene
verwachting is, dat met de opening van het nieuwe Statenjaar, 7
februari a.s., een nieuwe regering kan aantreden .
Als mogelijke formateur wordt de huidige premier Oduber genoemd.
De algemene verwachting is, dat de huidige coalitie haar regering zal
voortzetten om de ingeslagen politieke weg te kunnen vervolgen.
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