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1. NEDERLANDSE ANTILLEN

a. Fors begrotingstekort Nederlandse Antillen.

Bij een ongewijzigd beleid zal in 1993 het begrotingstekort van de
\\e Antillen oplopen tot 69,9 miljoen gulden. Dat is 56,1
( ', miljoen meer dan het, voor 1992 geraamde tekort. In de toelichting op

de begroting 1993 zegt minister Gilbert de Paula (Financiën) dat de
regering zich de ernst van de situatie bewust is. Voor een deel van het
tekort wordt de stijging van de salarisaanpassing met 14% genoemd,
overigens is deze -met de vakbonden overeengekomen aanpassing- nog niet
geëffectueerd, wat voor de vakbonden aanleiding was om naar de rechter
te stappen.
Om uit de financiële problemen te komen, heeft de regering een pakket
saneringsmaatregelen opgesteld, waaronder; invoering van omzetbelasting
en verhoging van de winstbelasting voor lokale bedrijven.
Nederland zal gedurende vier jaar elk jaar 45 miljoen gulden beschik-
baar stellen om de financiële herstructurering te realiseren. Dit
bedrag is afkomstig van de door de Antillen voldane verplichtingen uit
rente en aflossing op de meerjarenplanleningen.
De totale binnen- en buitenlandse schuld van de Antillen bedraagt in
1993 bijna één miljard gulden. Om de schuld van de overKëid niet te ver
op te laten lopen, heeft de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen
en de commerciële banken de kredietbeperkende maatregelen die gelden

({ voor particulieren ook van toepassing verklaard voor de Centrale danwei
/ Eilandelijke overheden. Het Eilandgebied Curasao heeft sinds 1990 in

acht emissies 201 miljoen gulden geleend; de Centrale regering vanaf
1989 in zes emissies 165 miljoen gulden. i

b. Heer justitiële samenwerking tussen de Koninkrijksdelen

Tijdens het overleg tussen de Ministers Hirsch Ballin (Ned.), S. Romer
(Ned.Ant.) en H. Croes (Aruba) is men overeengekomen dat de
samenwerking op het gebied van de rechthandhaving tussen de betrokken
Rijksdelen zal worden uitgebreid. De samenwerking zal niet beperkt
blijven tot de politie, maar worden uitgebreid tot het openbaar
ministerie, het gevangeniswezen en wetgeving. Op korte termijn zal
tussen de partijen ambtelijk overleg plaatsvinden om de gemaakte
afspraken vast te leggen in een protocol. De bestaande overeenkomst'met
Aruba zal worden geformaliseerd en eveneens worden opgenomen in het
protocol.
De Nederlandse Antillen willen versneld toepassing geven aan enkele
voorgenomen vernieuwingen in het strafprocesrecht, die voor de
bestrijding van de internationale criminaliteit van belang zijn.
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2. CURAgAO
i

Ontslagen bij Curacaose raffinaderij.

Bij de Curacaose olieraffinaderij ISLA zullen ongeveer 500 van de 1750
personeelsleden moeten afvloeien. Afvloeing zal gefaseerd plaatsvinden,
vaarbij rekening gehouden 2al worden met leeftijd, salaris en het
aantal dienstjaren. De ontslagen zullen op vrijwillige basis
plaatsvinden, waarbij het te ontslaan personeel een redelijk financieel
aanbod krijgt, wat gekoppeld vordt aan een belastingvrijstelling.
Overleg met de vakbonden hierover is in een vergevorderd stadium.
De oorzaak van de afvloeiing moet gezocht worden in de hoge exploi-
tatiekosten van de raffinaderij, de loonkosten zijn daarvan de
grootste. Daarnaast moeten een groot aantal moderniseringen worden
doorgevoerd en zullen complete installaties moeten worden vervangen.
De raffinaderij, welke eigendom is van het Eilandgebied Curacao wordt
verhuurd aan de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA.
De PDVSA wil de raffinaderij blijven exploiteren maar de grote
investeringen moeten door de eigenaar (Curacao), Nederland en Venezuela
worden gedragen.

(i 3. CUBA

Bouw van kerncentrale gestaakt

De Cubaanse leider Fidel Gastro heeft tijdens een redevoering te
Ciënfuegos bekend gemaakt dat de bouw van de nucleaire elektrici-
teitscentrale gestaakt is. Gastro heeft deze "tijdelijke, maar
bittere" beslissing moeten nemen, omdat Rusland voor zijn bouwactivi-
teiten te Ciënfuegos betaald moet worden in "harde" valuta.
Zoals bekend, was de Sovjet Unie gedurende dertig jaar de trouwste
bondgenoot van Cuba, maar sinds de ineenstorting van het Sovjetrijk,
wordt de Cubaanse economie niet langer gesubsidieerd door de
rechtsopvolger van de Sovjet Unie. Indien er geen realistischer verdrag
met de Russen overeengekomen wordt, zullen de bouwwerkzaamheden aan de
kerncentrale definitief stilgelegd moeten worden. Indien de centrale
alsnog afgebouwd wordt geeft dit een besparing van 2,4 miljoen ton olie
op jaarbasis, dit is ongeveer de helft van de hoeveelheid aardolie die
Cuba dit jaar nodig heeft. De schorsing van het kernenergieproject is
een persoonlijke teleurstelling voor de Cubaanse leider. Zijn zoon,
Fidel Gastro Diaz-Balart, werd onlangs van zijn functie (hoofd van het
nucleaire programma van het eiland) ontheven omdat hij zijn werk niet
goed en inefficiënt verrichtte.

Commentaar:
Het is niet uitgesloten dat Cuba mogelijk de Chinese Volksrepubliek of
Iran zal benaderen om uit de onstane problemen te geraken. Het is met
name Iran, waarmee Cuba al overeenkomsten heeft gesloten voor wat
betreft vreedzaam gebruik van nucleaire energie. De overeenkomsten met
Iran dateren van het voorjaar 1991 en hebben voornamelijk betrekking op
het nucleair conserveren van voedsel. De banden met China liggen
hoofdzakelijk op technisch en handels niveau maar nog niet op nucleair
gebied. Tot dusver is de Chinees - Cubaanse relatie enigszins voor-
zichtig geweest in verband met de mogelijke consequenties in de ver-
houding China - USA. In hoeverre deze Chinese houding beïnvloed kan
worden door de aangekondigde Amerikaanse verkoop van F-16 jachtbommen-
werpers aan Taiwan, laat zich op dit moment nog niet inschatten.
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