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Onderwerp: 

 
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering 
van artikel 22, tweede lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel 
(AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitvoer wettig betaalmiddel) 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de Landsverordening 
regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitvoer wettig betaalmiddel), 
moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. De toelichting van het onderhavige ontwerp stelt dat het nodig is om (a) de 
bestaande praktijk te formaliseren dat ingezetenen bij uitreis zakgeld kunnen 
meenemen naar het buitenland en (b) dat tevens de mogelijkheid wordt gecreëerd om  
ingezetenen dan wel niet-ingezetenen ook (herdenkings)munten en bankbiljetten naar 
het buitenland te laten meenemen, bijvoorbeeld als relatiegeschenk of verzamelobject.1 
Gezien het vorenstaande strekt het ontwerp tot afwijking van het in artikel 22, eerste 
lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel geregelde verbod van uitvoer van 
wettig betaalmiddel van Aruba bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
waarin voor een beperkt bedrag kan worden afgeweken van dit verbod (zie het tweede 
lid van artikel 22 van voormelde landsverordening). Daartoe wordt in het ontwerp een 
maximumbedrag vastgesteld. 
 
2. In voorgesteld artikel 1 wordt de uitvoer van wettig betaalmiddel van Aruba door 
ingezetenen en niet-ingezetenen toegestaan ter waarde van maximaal Afl. 10.000,- per 
reis. De toelichting geeft aan dat voor wat betreft dit bedrag aansluiting is gezocht bij 
de kasactiviteiten van de Centrale Bank van Aruba. 2  Met het oog op de praktische 
uitvoerbaarheid van de regeling, geeft de Raad in overweging om voor de vaststelling 
van het maximumbedrag aansluiting te zoeken bij artikel 2, eerste lid, van de 
Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27), waar thans 

                                                                 
1 NvT, p. 1. 
2 NvT, p. 2. 
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een bedrag genoemd wordt van Afl. 20.000,-. De Raad beveelt derhalve aan om het in 
artikel 1 van het ontwerp genoemde bedrag en de toelichting dienovereenkomstig aan te 
passen. 
 

3. De toelichting geeft aan dat in het jaar 2019 ‘z379’ herdenkingsmunten door de 

CBA verkocht zijn met een totale waarde van Afl. 51.849,50. 3 Voormelde aanduiding van 

het aantal verkochte herdenkingsmunten betreft waarschijnlijk een verschrijving. 

Geadviseerd wordt om deze aanduiding zodanig te corrigeren dat duidelijk wordt 

gemaakt hoeveel herdenkingsmunten zijn verkocht. 

 

4. En marge beveelt de Raad nog aan om in de considerans alsnog de belangrijkste 

beweegredenen van dit ontwerp op te nemen. 4  In de considerans kan niet worden 

volstaan met de enkele vermelding dat het wenselijk is om het maximale bedrag vast te 

stellen voor de uitvoer van wettig betaalmiddel. 

 

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

ontwerp verenigen en adviseert u te besluiten conform de daarin neergelegde 

voorstellen, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken. 

 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
 
_________________     _______________________ 
mr. A. Braamskamp     mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag 

                                                                 
3 NvT, p. 2. 
4 Aanwijzing 48, Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek (1989). 


