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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSBESLUIT van 1 september 2021 no. 9 ter uitvoering van artikel 2 van
de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van
de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en
tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013
no. 94) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2021-I)

Uitgegeven, 14 september 2021

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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DE GOUVERNEUR van Aruba,
Op voordracht van de minister van Financiën,
Economische Zaken en Cultuur;

In overweging genomen hebbende:
-

-

-

-

dat in verband met de financieringsbehoefte van het Land voor het
dienstjaar 2021 en de schuldendienst in 2022 het wenselijk is twee geldleningen aan te gaan met De Staat Der Nederlanden;
de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur op grond van
artikel 2 van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot
vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het
dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) is gemachtigd om daartoe één of meer
geldleningen aan te gaan tot een op ieder moment maximum uitstaand
bedrag van Afl. 1.381.832.00, en waarvan de voorwaarden worden vastgelegd bij landsbesluit;
de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur in die financieringsbehoefte wenst te voorzien door middel van onder andere het
aangaan van twee onderhandse leningen;
dat De Staat Der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties akkoord
is gegaan met het verstrekken aan Aruba en het aangaan door Aruba
van twee onderhandse leningen zodat Aruba haar reguliere verplichtingen tot het betalen van aflopende buitenlandse leningen in 2021 en 2022
kan voldoen;

Gelet op:
-

artikel 2 van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot
vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het
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dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94);
HEEFT BESLOTEN:
I.

De minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur gaat een onderhandse geldlening aan voor een bedrag van maximaal AWG
177.100.000,00,= (zegge: een honderd zevenenzeventig miljoen een
honderd duizend Arubaans florins) voor de aflossing van buitenlandse
leningen in 2021 hierna de “2021 lening” genoemd, en een onderhandse
geldlening voor een bedrag van maximaal AWG 346.000.000 (zegge: dire honderd zesenveertig miljoen Arubaans florins) voor de aflossing van
buitenlandse leningen in 2022 hierna de “2022 lening” genoemd;
II. De “2021 lening” zoals bedoeld onder I heeft een looptijd van maximaal
7 jaar, ingaande in de maand september 2021 en derhalve eindigende in
de maand juni 2028;
III. De “2022 lening” zoals bedoeld onder I heeft een looptijd van maximaal
7 jaar, ingaande in de maand januari 2022 en derhalve eindigende in de
maand januari 2029;
IV. De rente over de leningen zoals bedoeld onder I wordt vastgesteld op
2,64% jaarlijks, te betalen in twee termijnen gedurende de looptijd zoals
bedoeld onder II en III;
V. De aflossing van de “2021 lening” en de “2022 lening” geschiedt als
volgt: de eerste vier jaar na de ingangsdata zoals bedoeld onder II en III
zijn aflossingsvrij en daarna wordt elk half jaar een 1/7e deel van de leningen terugbetaald;
VI. De overige voorwaarden waaronder de lening wordt gesloten, worden
geregeld in de Leenovereenkomst inzake rentelastenverlichting Aruba in
2021 en 2022 op welke overeenkomst het Nederlandse recht van toepassing is;
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VII. Dit landsbesluit kan aangehaald worden als Landsbesluit Financieringsbehoefte 2021-I.
Oranjestad, 1 september 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
X.J. Maduro

