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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSBESLUIT van 18 november 2022 no. 1, ter uitvoering van artikel 2 van
de Landsverordening van 13 april 2022 tot vaststelling van de begrotingen
van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2022, de artikelen 3, 5, 6,
tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier en de
artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste
lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29
van het Landsbesluit schatkistpapier (Landsbesluit Financieringsbehoefte
2022-I)

Uitgegeven, 21 november 2022

De minister van Algemene Zaken,
Innovatie, Overheidsorganisatie,
Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening a.i.
U.M. Arends
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DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de minister van Financiën en Cultuur

Overwegende:
-

-

dat de minister van Financiën en Cultuur op grond van artikel 2 van de
Landsverordening van 13 april 2022 (AB 2022 no. 51) tot vaststelling van
de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2022
is gemachtigd om daartoe één of meer geldleningen aan te gaan;
dat in verband met de financieringsbehoefte van het Land voor het
dienstjaar 2022, het wenselijk is om een geldlening aan te gaan waarvan
de voorwaarden worden vastgelegd bij landsbesluit;

Gelet op:
-

artikel 2 van de Landsverordening van 13 april 2022 tot vaststelling van
de begrotingen van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2022;
artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening
schatkistpapier;
artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14,
eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede lid, 18, 19, 20, 27,
28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
1.

De minister van Financiën en Cultuur kan, na inschrijving op 30 november 2022 een lening met twee tranches in de vorm van staatsobligaties
aangaan bestaande uit twee tranches met als eerste tranche tot een
maximum van Afl. 105.000.000,- (zegge: honderdvijf miljoen) in Aru-

Pagina 3
Afkondigingsblad van Aruba 2022 no. 138
_____________________________________________________________________

2.
3.

4.

5.

6.
7.

baanse couranten en met als tweede tranche tot een maximum van Afl.
80.000.000,- (zegge tachtig miljoen) in Arubaanse couranten.
De eerste tranche van de lening, bedoeld in het eerste lid, heeft een
looptijd van 10 jaren en de tweede tranche een looptijd van 15 jaar.
De rente op de twee tranches van de lening, bedoeld in het eerste lid,
wordt vastgesteld op een jaarlijks, gedurende de looptijd van de lening te
vergoeden vast bedrag.
De rente, bedoeld in het derde lid, wordt vastgesteld als zijnde het rekenkundige product van het bedrag, zoals bedoeld in het eerste lid, en
een vast jaarlijks rentepercentage.
Het vast jaarlijks rentepercentage, bedoeld in het vierde lid, wordt vastgesteld op maximaal 6 voor de eerste tranche en maximaal 6,5 voor de
tweede tranche.
De guichet-vergoeding wordt bepaald op 0,625 procent.
De aflossing van de geldlening geschiedt ineens aan het einde van de
looptijd bedoeld in het tweede lid.

Artikel 2
De Centrale Bank van Aruba treedt op als emissiebank van het Land en als
zijn agent met betrekking tot zowel het beheer van de staatsobligaties als de
uitbetaling van de rente op en de aflossing van de hoofdsommen daarvan.
Artikel 3
1.

2.

De inschrijvingsformulieren voor de lening, bedoeld in artikel 1, eerste
lid, zijn gedurende een periode van ten minste vier dagen kosteloos verkrijgbaar bij de lokale handelsbanken en bij de Centrale Bank van Aruba.
Zij worden, na invulling, door de inschrijvers aldaar ingediend.
De lokale handelsbanken leveren de door derden bij hen ingediende en
door hen zelf in te dienen inschrijvingsformulieren uiterlijk op 30 november 2022 te 12:00 uur bij de Centrale Bank van Aruba in.
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Artikel 4
1.

2.

3.

Op basis van de door de lokale handelsbanken ingediende inschrijvingen
worden alle of een gedeelte van de staatsobligaties voor de in artikel 1,
eerste lid, bedoelde lening, door de Centrale Bank van Aruba bij dezen
geplaatst.
Elke lokale handelsbank wijst vervolgens op basis van de bij hem door
derden ingeleverde inschrijvingsformulieren en met inachtneming van
het eerste lid alle of een gedeelte van de bij hem geplaatste staatsobligaties toe aan de desbetreffende inschrijvers.
Indien de ingediende inschrijvingen voor de in artikel 1, eerste lid, bedoelde lening lager zijn dan het maximaalbedrag kan de inschrijving bij
landsbesluit op een later tijdstip heropend worden.

Artikel 5
1.
2.

Betaling van de geplaatste staatsobligaties geschiedt uiterlijk op 7 december 2022 om 12:00 uur bij de Centrale Bank van Aruba.
De Centrale Bank van Aruba crediteert vervolgens nog diezelfde dag de
bij haar door het Land aangehouden rekening voor het totale bedrag van
de in het eerste lid bedoelde betalingen, verminderd met door de Bank
ter zake van de uitgifte van de lening gemaakte kosten.

Artikel 6
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit Financieringsbehoefte
2022-I.
Gegeven te Oranjestad, 18 november 2022
J.A. Boekhoudt
De minister van Financiën en Cultuur,
X.J. Maduro

