
 

 

 

 

 

 

 

         
 
Uw brief: 8 augustus 2014 
Uw kenmerk: LV-14/0018 
Datum: 27 augustus 2014 
Kenmerk: 
 

RvA 111-14 

Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening regeling geldstelsel 
(AB 1991 no. GT 34)  

 

         
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening tot wijziging van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 
34), moge de Raad uwe Excellentie het volgende berichten. 
 

Artikel 6, tweede lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel bepaalt thans dat bij 
landsbesluit regelen worden gesteld ten aanzien van het muntmetaal en het gewicht van de 
munten van Aruba met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel zoals bedoeld in het eerste lid 
van het voornoemde artikel. Bij voorgesteld artikel I, onderdeel A, van het onderhavige ontwerp 
komt dit lid, om wetstechnische redenen te luiden: ‘Bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, kunnen regels worden gesteld ten aanzien van het muntmetaal en het gewicht van 
de in het eerste lid genoemde munten.’ Volgens de toelichting kunnen deze regels inzake het 
muntmetaal en het muntgewicht gelet op de algemene strekking niet bij landsbesluit sec worden 
bepaald; vandaar dat wordt voorgesteld deze regels bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, te kunnen stellen.1 De formulering heeft echter door het gebruik van het woord 
‘kunnen’ een facultatief karakter. Gelet op het feit dat het gaat om het bepalen van de 
eigenschappen van de munten in de hoedanigheid van wettelijke betaalmiddel is het juist 
belangrijk dat deze regels imperatief worden gesteld.  

 
In de marge van de memorie van toelichting is een voorstel ter redactionele verbetering 

aangebracht. 
 
De Raad kan zich voor het overige met de inhoud en de doelstelling van het ontwerp 

verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met vorenstaande 
rekening zal zijn gehouden. 
 
De Secretaris,      De plv. Voorzitter, 
 
 
___________________    _____________________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    drs. C. Timmer 
 

                                                 
1 MvT, p. 2. 

 

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba  
t.a.v. de Minister van Justitie 
L.G. Smith Boulevard 76 
ALHIER 
 

 


