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LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 22 september 2010 ter uit-
voering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 
1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt Olympische Spelen 2012) 

Uitgegeven, 5 oktober 2010 

De minister van Justitie en Onderwijs, 

A.L. Dowers 
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IN NAAM DER KONINGIN! 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

In overweging genomen hebbende: 

dat, in het kader van de in 2012 te Londen plaatsvindende Olympische Zomerspelen 

alsmede het stimuleren van sportuitoefening in Aruba, in het bijzonder de judosport, 

het wenselijk is over te gaan tot de uitgifte van een nieuwe serie zilveren munten met 

het karakter van wettig betaalmiddel; 

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 5000 zilveren munten 

uitgegeven met een waarde van 5 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", bene-

vens een afbeelding van het profiel van Koningin Beatrix; 

op de keerzijde: de tekst "Olympische spelen 2012, Judoka's in Actie, 5 FLORIN, 

Aruba 2010", het muntteken en het muntmeesterteken. 

3. De munt is rond, met een diameter van 29 millimeter. Zij bestaat uit 

925/1000 zilver en weegt 11,9 gram. Het randschrift luidt: "GOD ZIJ MET ONS". 
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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 

Olympische Spelen 2012. 

Gegeven to Oranjestad, 22 september 2010 

F.J. Refunjol 

De Minister van Financien, Communicatie, 

Utiliteiten en Energie, 

M.E. de Meza 

De minister van Justitie en Onderwij s, 

A.L. Dowers 


