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LANDSBESLUIT van 28 december 2015 no. 1, ter uitvoering van artikel 2 van
de Landsverordening van 19 mei 2015 tot vaststelling van de begroting van
de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2015 (AB 2015 no. 21)
(Landsbesluit Financieringsbehoefte 2015-III)

Uitgegeven, 29 december 2015

De minister van Justitie,
A.L. Dowers
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DE GOUVERNEUR van Aruba,

Op voordracht van de minister van Financiën en Overheidsorganisatie a.i.,

In overweging genomen hebbende:
-

dat in verband met de financieringsbehoefte van het Land in het dienstjaar 2015, het wenselijk is een geldlening aan te gaan;
dat daarbij artikel 15 van de Landsverordening Aruba financieel toezicht
(AB 2015 no. 39) in acht is genomen;

Gelet op:
artikel 2 van de Landsverordening van 19 mei 2015 tot vaststelling van
de begroting van de ministeries van Land Aruba voor het dienstjaar 2015
(AB 2015 no. 21) zoals gewijzigd door de Landsverordening tot wijziging
van de Landsverordening van 19 mei 2015 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2015 (AB
2015 no. 21) en houdende machtiging van de Minister van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport tot het verlenen van kwijtschelding aan de
Stichting Onroerend Goed Aruba (AB 2015 no. 62);
de artikelen 2 en 3 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987
no. 3);
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
1.

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie gaat namens het
Land een onderhandse lening aan met Banco di Caribe N.V. tot een
maximum van Afl. 11.184.700,- (zegge elf miljoen honderdvierentachtig
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2.
3.

4.

5.
6.
7.

duizend zevenhonderd florins).
De onderhandse lening, bedoeld in het eerste lid, heeft een looptijd van
12 jaar.
De rente op de onderhandse lening, bedoeld in het eerste lid, wordt
vastgesteld op een jaarlijks, gedurende de looptijd van de onderhandse
lening te vergoeden bedrag.
De rente, bedoeld in het derde lid, wordt vastgesteld als zijnde het rekenkundige product van de hoofdsom, bedoeld in het eerste lid, en een
vaste jaarlijkse rentepercentage.
Het vaste jaarlijkse rentepercentage, bedoeld in het vierde lid, wordt
vastgesteld op 4,65.
De aflossing van de onderhandse lening, bedoeld in het eerste lid, geschiedt ineens aan het einde van de looptijd, genoemd in het tweede lid.
De overige voorwaarden van de onderhandse lening, bedoeld in het eerste lid, worden geregeld in een geldleningsovereenkomst naar Arubaanse recht.
Artikel 2

1.

2.

De onderhandse lening, bedoeld in artikel 1, eerste lid, kan op verzoek
van de minister van Financiën en Overheidsorganisatie in een obligatielening worden geconverteerd.
Bij de conversie naar een obligatielening, als bedoeld in het eerste lid,
treedt de Centrale Bank van Aruba op als emissiebank van het Land en
als haar agent met betrekking tot zowel het beheer van de staatsobligaties als de uitbetaling van de rente op en de aflossing van de hoofdsommen daarvan.
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Artikel 3
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit Financieringsbehoefte 2015-III.
Gegeven te Oranjestad, 28 december 2015
F.J. Refunjol

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie a.i.,
P.F.T. Croes

