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PUBLICATIEBLAD
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 10de november 
2011 ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk 
Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt Nederlandse 
Antillen). 
 

______________ 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 
_______ 

 
DE GOUVERNEUR van Curaçao, 

 
In overweging genomen hebbende: 

 
dat ter ere van de opheffing van het land de Nederlandse Antillen met ingang van 10 oktober 
2010 zilveren herdenkingsmunten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel worden 
uitgegeven; 
 
dat ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel 
Curaçao en Sint Maarten de beeltenis, het bedrag, het muntmateriaal, de afmetingen, het gewicht 
en de hoeveelheid van deze herdenkingsmunt, bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
dient te worden vastgesteld;  
 
 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
 

Artikel 1 
 
Ter ere van het afscheid van het land de Nederlandse Antillen met ingang van 10 oktober 2010 
worden 5000 (vijfduizend) munten met een nominale waarde van 10 gulden en met de 
hoedanigheid van wettig betaalmiddel uitgegeven.  
 
 

Artikel 2 
 
1. De beeldenaar van de munt, bedoeld in artikel 1, is als volgt: 

a. op de voorzijde: een afbeelding van het autonomiemonument, ook wel Statuutmonument 
genoemd, met het omschrift “10-10-10 AFSCHEID VAN DE NEDERLANDSE 
ANTILLEN” met daaronder de tekst “STEUNEND OP EIGEN KRACHT DOCH MET 
DE WIL ELKANDER BIJ TE STAAN”;  

b. op de keerzijde: een afbeelding van het oorspronkelijke wapen van de Nederlandse 
Antillen met de waardeaanduiding “10G”, alsmede het jaartal, het muntteken en het 
muntmeesterteken;  
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 c. als randschrift de tekst: “GOD * ZIJ * MET * ONS”. 
2. De munt heeft een diameter van 33 millimeter, is van het materiaal Zilver en weegt in totaal 
 17.8 gram. 
 
 

Artikel 3 
 
Het landsbesluit van 9 september 2011 wordt ingetrokken. 
 
 

Artikel 4 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het 
Publicatieblad, waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010. 
 
 

Artikel 5 
 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit herdenkingsmunt Nederlandse Antillen. 
 
 
       Gegeven te Willemstad, 10 november 2011 
                   F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG 
 
 
 
De Minister van Financiën, 
  G.R.M. JAMALOODIN 

 
 
 
Uitgegeven de 9de december 2011 
            G.F. SCHOTTE 
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NOTA VAN TOELICHTING behorende bij het Landsbesluit herdenkingsmunt 
Nederlandse Antillen. 
 
 
Inleiding 
Met ingang van 10 oktober 2010 is de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen als land 
opgehouden te bestaan. Sindsdien zijn Curaçao en Sint Maarten autonome landen binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden en zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbare lichamen 
onderdeel van het Nederlandse staatsbestel. Desalniettemin zal het Koninkrijk der Nederlanden 
alle entiteiten, in het bijzonder de Caribische eilanden, blijvend met elkaar verbinden. 
 
Om deze ingrijpende constitutionele verandering, maar ook de sterke banden binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden te memoreren, wordt een zilveren munt uitgegeven ter ere van het 
afscheid van de Nederlandse Antillen.  
Het land de Nederlandse Antillen kwam tot stand met de Proclamatie van 29 december 1954 van 
de nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk, zoals deze is vervat in het Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederlanden, en van de akte van bevestiging van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden.1 Om de periode van bijna 56 jaar dat de Nederlandse Antillen heeft bestaan te 
herdenken, is in het ontwerp van de munt gekozen voor het oorspronkelijke wapen van de 
Nederlandse Antillen dat 6 sterren toont aan de ene zijde en voor de laatste vijf wegvliegende 
vogels van het autonomiemonument, ook wel genoemd het Statuutmonument, aan de andere 
zijde. 
 
Deze uitgifte betreft een zilveren munt die in de kwaliteit Proof, de hoogst haalbare kwaliteit, 
wordt geslagen. Deze munt zal door de Koninklijke Nederlandse Munt, de producent van het 
officiële Nederlandse muntgeld, voor haar rekening en risico worden vermarkt op de 
(inter)nationale verzamelaarsmarkt. Ook de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft 
met de opheffing van het Land de Nederlandse Antillen deze munt voor verzamelaars te koop 
aangeboden. Dit laatste is dan ook de reden waarom krachtens artikel 2 van dit landsbesluit 
terugwerkende kracht aan deze regeling wordt verleend. 
 
 
Wettelijke kader 
Op 4 september 2010 is de Eilandsverordening vaststelling diverse landsverordeningen Curaçao 
vastgesteld. In de bijlage behorende bij artikel 1, onderdeel w, van de hiervoor genoemde 
eilandsverordening is de Kadervaststellingslandsverordening centrale bank, geldstelsel, 
deviezenverkeer en wisselkoers (hierna: Kadervaststellingslandsverordening), vastgesteld.  
Conform artikel 3, eerste lid, van de Kadervaststellingslandsverordening wordt het geldstelsel 
van de landen Curaçao en Sint Maarten bij onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste 
lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, vastgesteld. Deze onderlinge regeling 
komt krachtens artikel 1, tweede lid, van de Kadervaststellingslandsverordening niet tot stand, 
dan nadat het ontwerp daarvan bij landsverordening is goedgekeurd.  
De eilandsraad van het voormalige eilandgebied Sint Maarten heeft de Regeling 
Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Regeling), zo blijkt uit het 
Afkondigingsblad van Sint Maarten GT, no. 24, als bijlage bij de Kadervaststellings-
landsverordening, goedgekeurd.  
De eilandsraad van het voormalige eilandgebied Curaçao heeft de Regeling, zoals blijkt uit het 

                     
1 Stb. 1954, no. 596 en P.B. 1954, no. 121. 



53 
 

 - 4 - 
 
 Afkondigingblad van Curaçao met nummer AB 2010, no. 111, vastgesteld.  
Met de vaststelling van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten 
heeft het voormalige eilandgebied Curaçao beoogt wettelijke kracht te verlenen aan de Regeling. 
Voor het Land Sint Maarten blijkt de wettelijke kracht uit artikel 81, onderdeel e, van de 
Staatsregeling van Sint Maarten. 
 
Het is de bedoeling om deze herdenkingsmunten in beide landen, dus zowel in Sint Maarten als 
in Curaçao, als wettig betaalmiddel te bestempelen. Aangezien de regering van Curaçao slechts 
voor het land Curaçao wettelijke regelingen kan vaststellen, zal Sint Maarten ook een 
landsbesluit, houdende algemene maatregel, van gelijke inhoud als het onderhavige ontwerp-
landsbesluit, aan de Gouverneur van Sint Maarten ter vaststelling aanbieden. 
 
Inhoudelijk bevat de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten regels 
voor het geldstelsel van de landen Curaçao en Sint Maarten, de nieuwe rekeneenheid van het 
geldstelsel van die landen. Krachtens artikel 20, tweede lid, van de Regeling kennen een aantal 
bepalingen een uitgestelde werking tot het moment dat de Caribische gulden in de landen is 
geïntroduceerd. Het artikel waarvan dit landsbesluit ter uitvoering strekt, te weten artikel 11, 
eerste lid, kent geen uitgestelde werking, met als gevolg dat de grondslag voor dit landsbesluit 
voor de regering van het land Curaçao gelegen is in dat artikel van de Regeling.  
 
 
Financiële paragraaf 
In artikel 11, tweede lid, van de Regeling wordt bepaald dat de kosten en opbrengsten van 
herdenkingsmunten worden toegerekend aan het desbetreffende Land. In casu zullen de kosten 
die voortvloeien uit het slaan van deze munt niet meer bedragen dan de aankoop- en 
verzendkosten vanuit Nederland die door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zullen 
worden gedragen. Immers, de Koninklijke Nederlandse Munt slaat voor eigen risico en rekening 
deze herdenkingsmunten. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten koopt slechts een 
beperkt aantal van de geslagen munten voor lokale verkoop aan verzamelaars. De verkoopprijs 
bedraagt NAF. 75,-- per munt.  
 
 
         De Minister van Financiën, 
           G.R.M. JAMALOODIN 
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