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Uw kenmerk: LV-10/0031 uw brief: 29-10-2010  Ons kenmerk: RvA 212-10 

 
Onderwerp: 

 

Ontwerp-landsverordening  tot machtiging 

van de minister van Financiën, Commu- 

nicatie, Utiliteiten en Energie voor het 

aangaan van één of meer geldleningen  

ter herfinanciering van de in de jaren  

2012 tot en met 2014 te vervallen buiten- 

landse leningen (Landsverordening 

herstructurering schuldenportefeuille 2010) 

Oranjestad, 10 november 2010 

   

 

 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening tot machtiging van de minister van Financiën, Communicatie, 

Utiliteiten en Energie voor het aangaan van één of meer geldleningen ter herfinanciering 

van de in de jaren 2012 tot en met 2014 te vervallen buitenlandse leningen 

(Landsverordening herstructurering schuldenportefeuille 2010), moge de Raad Uwe 

Excellentie het volgende berichten. 

 

1. In de derde alinea van pagina 1, van de memorie van toelichting wordt een 

opsomming aangekondigd van de buitenlandse leningen die in de jaren 2012 tot en met 

2014 zullen vervallen en die derhalve voor herfinanciering in aanmerking komen. 

Desondanks wordt volstaan met een weergave van de totaalbedragen van de betreffende 

leningen uitgesplitst naar dienstjaar
1
. Naar de mening van de Raad wordt op deze wijze 

geen inzicht verschaft terzake de leningen die in aanmerking komen voor herfinanciering. 

Daarmede blijft de opbouw van het bedrag van Afl. 440 miljoen waarvoor machtiging 

wordt verzocht ondoorzichtig. De Raad wijst er in dit kader op dat ook voor het 

verkrijgen van toestemming van de Rijksministerraad voor het aangaan van de 

voorgenomen buitenlandse leningen zoals geregeld in artikel 29, van het Statuut voor het 

Koninkrijk der Nederlanden inzicht dient te worden verschaft in het aantal en soort 

leningen alsmede in de financiële instellingen die als geldverschaffers hebben opgetreden 

en zullen gaan optreden. De Raad beveelt aan in de memorie een overzicht op te nemen 

van de buitenlandse leningen die voor herfinanciering in aanmerking komen. Deze 

presentatie zou wellicht kunnen geschieden op de wijze zoals geschied in bijlage III bij 
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de Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Financiën, 

Communicatie, Utiliteiten en Energie voor het dienstjaar 2010. 

 

2. De Raad constateert dat in de memorie van toelichting een beschouwing ontbreekt 

aangaande de vraag hoe de regering voornemens is de beoogde herfinanciering te laten 

plaatsvinden. De vraag rijst bijvoorbeeld of met dezelfde geldverschaffers die de te 

herfinancieren leningen hebben gegeven, zal worden onderhandeld dan wel dat nieuwe 

geldschieters worden gezocht. In dit licht acht de Raad het mede wenselijk dat inzicht 

wordt gegeven in rentepercentage en de kosten die met het opnieuw sluiten dan wel het 

vervroegd aflossen van de betreffende leningen zijn gemoeid. 

 

3. De Raad acht de redactie van de eerste volzin op pagina 3, van de memorie van 

toelichting minder gelukkig gekozen. Bedoeld zal zijn te motiveren dat de leningen voor 

het aangaan waarvan thans machtiging wordt gevraagd zullen worden aangewend voor de 

vervroegde aflossing van de bestaande buitenlandse leningen
2
. 

 

 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van de memorie van 

toelichting aangegeven. 

 

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling 

van het ontwerp en geeft u mitsdien in overweging het aan de Staten ter goedkeuring aan 

te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 

 

 

 

De  Secretaris,      De Voorzitter, 

 

 

_________________      ______________ 

mr. H.A. van der Wal     mr. A.J. Swaen 
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 Op p. 4 van de MvT is dit juist weergegeven. 


