LANDSPAKKET
Aruba

Partijen
A. De regering van Aruba, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister-President van
Aruba, mevrouw E.C. Wever-Croes, en hierna te noemen: Aruba;
en
B. De regering van Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer R.W. Knops, en hierna te noemen:
Nederland;
Overwegende, dat
-

De regeringen van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten voornemens zijn om in
een rijkswet op grond van artikel 38, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk
der Nederlanden een Caribische Hervormingsentiteit in te stellen die met het oog op
het welzijn van de bevolkingen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zal bevorderen dat
hervormingen van bestuurlijke aard worden doorgevoerd, duurzaam houdbare
overheidsfinanciën worden gerealiseerd en de weerbaarheid van de economie wordt
versterkt, met inbegrip van de rechtsstatelijke inbedding die daarvoor nodig is;

-

De Caribische hervormingsentiteit onder andere de taak zal hebben de ondersteuning
van en het toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van projecten en maatregelen
door overheidsorganen en overheidsbedrijven van de landen met betrekking tot de in
bovengenoemde Rijkswet en in de landspakketten bepaalde onderwerpen;

-

Deze landspakketten als onderlinge regeling tussen Nederland en elk van de landen
worden gesloten op grond van artikel 38, eerste lid, van het Statuut;

-

Al dan niet inwerkingtreding van bovengenoemde Rijkswet en instelling van een
Caribische hervormingsentiteit, de naleving van de afspraken, projecten en
maatregelen zoals beschreven in het landspakket onverlet laat.

Komen het volgende overeen:
1. Het landspakket Aruba maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.
2. Partijen voeren afspraken uit het landspakket Aruba uit.
3. Vanaf inwerkingtreding van bovengenoemde Rijkswet, zal bij strijdigheid het bepaalde in
de Rijkswet voorgaan op deze overeenkomst;
4. Deze overeenkomst kan nadat partijen daarmee hebben ingestemd, schriftelijk worden
gewijzigd en aangevuld. De (zakelijke inhoud van de) wijziging wordt gepubliceerd in de
Staatscourant.
5. Deze overeenkomst treedt inwerking met ingang van de dag na ondertekening door
partijen en eindigt op 31 december 2027.
6. Deze overeenkomst kan met instemming van partijen telkens schriftelijk met twee jaar
worden verlengd.
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7. Deze overeenkomst kan in goed overleg en nadat partijen daarmee instemmen, eerder
dan 31 december 2027, worden beëindigd;
8. Op deze overeenkomst (Europees) Nederlands recht van toepassing is;
De tekst van deze overeenkomst wordt binnen drie maanden na ondertekening gepubliceerd in de
Staatscourant. Bij wijziging van de overeenkomst wordt de (zakelijke inhoud van de) wijziging
wordt binnen drie maanden gepubliceerd in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen in tweevoud en ondertekend te _____________ op ________

De regering van Nederland,

……………………
R.W. Knops
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

De regering van Aruba,

……………………
E.C. Wever-Croes
De Minister-President van
Aruba
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