2008 no. 71

AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 4 december 2008 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB
1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt jaar Dande-Bon Aria)

Uitgegeven, 15 december 2008

De minister van Justitie,
H.R. Croes
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IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
dat het, in het kader van het uitroepen van het jaar 2008 als het jaar van de cultuur,
wenselijk is over to gaan tot uitgifte van zilveren munten met het karakter van wettig
betaalmiddel, ter ere van de jaarlijkse viering van de intrede van het nieuwe jaar met
de traditionele "Dande" muziek;
Gelet op:
artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT
34);
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel 1
1. Door de Centrale Bank van Aruba worden maximaal 5.000 zilveren munten
uitgegeven met een waarde van vijf florin elk.
2. De beeldenaar van de munten, bedoeld in het eerste lid, is als volgt:
op de voorzijde:

de tekst BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN, benevens de afbeelding van het profiel van Koningin Beatrix;

op de keerzijde:

de tekst Dande "Bon Aria", 5 FLORIN, Aruba 2009, benevens de
beeltenis van vijf mannen, een met een "tambu" (tamboer), een
met een viool, een met een gitaar, een met een rasp en de zanger
met een hoed in de hand, vier muzikale noten, een uitgestrekte
hand met een hoed met vier munten en twee bankbiljetten, twee
knallende ratelmatjes, het muntteken en het muntmeesterteken.

Pagina 3

Afkondigingsblad van Aruba 2008 no. 71

3. De munt is rond, met een diameter van 29 millimeter, zij bestaat uit
925/1000 zilver en weegt 11,9 gram.
4. De munt is voorzien van het randschrift: "DIOS TA CU NOS".
Artikel 2
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn
plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt
"Dande-Bon Aria".
Gegeven to Oranjestad, 4 december 2008
F.J. Refunjol

De Minister van Financien
en Economische Zaken,
N.J.J. Swaen
De minister van Justitie,
H.R. Croes

