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LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 8ste oktober 
2013, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk 
Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten1 (Landsbesluit circulatiemunten troonswisseling 30 
april 2013). 

______________ 
 

IN NAAM VAN DE KONING! 
_______ 

 
De Waarnemende Gouverneur van Curaçao, 

 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is ter gelegenheid van de aankondiging van de troonswisseling op 30 april 
2013 een serie speciale circulatiemunten, vervaardigd van het materiaal Aureate Bonded Steel, 
met het karakter van wettig betaalmiddel uit te geven; 
 
 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
 

Artikel 1 
 
1. Ter gelegenheid van de aankondiging van de troonswisseling op 30 april 2013, worden 

maximaal 10.000 munten met elk een nominale waarde van NAf 5,00 (zegge: vijf gulden) en 
met het karakter van wettig betaalmiddel uitgegeven. 

2. De beeldenaar van de munt, bedoeld in het eerste lid, is als volgt: 
a. op de voorzijde: een afbeelding van het dubbelportret van Koningin Beatrix en Prins 

Willem-Alexander met daaronder de vlag van Curaçao in kleur, met tot 
omschrift voerende de woorden: “WILLEM-ALEXANDER PRINS VAN 
ORANJE BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN” met daaronder 
de tekst “30 april 2013”; 

b. op de keerzijde: een afbeelding van het wapen van de voormalige Nederlandse Antillen 
met de waardeaanduiding 5G, het jaartal 2013, het muntteken en het 
muntmeesterteken. 

3. De munt heeft als randschrift “GOD * ZIJ * MET * ONS”, heeft een diameter van 26 
millimeter, weegt in totaal 11 gram en is vervaardigd van het materiaal Aureate Bonded Steel. 

 
 
 

                     
1 A.B. 2010, no. 111 
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 Artikel 2 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking en werkt terug 
tot en met 28 januari 2013. 
 
 

Artikel 3 
 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit circulatiemunten troonswisseling 30 april 
2013.  
 

Gegeven te Willemstad, 8 oktober 2013 
    A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE 

 
 
 
De Minister van Financiën, a.i., 
          E.W. BALBORDA 
 
 
 
       Uitgegeven de 13de december 2013 

De Minister van Algemene Zaken,  
                I.O.O. ASJES 
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NOTA VAN TOELICHTING behorende bij het Landsbesluit circulatiemunten 
troonswisseling 30 april 2013. 
 
Ι. Algemeen 
 
Koningin Beatrix Wilhelmina Armgard werd op 31 januari 1938 te paleis Soestdijk geboren en 
is de oudste dochter van wijlen Prinses Juliana en wijlen Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. 
 
Koningin Beatrix (toen nog prinses Beatrix) trouwde op 10 maart 1966 te Amsterdam met Prins 
Claus George Willem Otto Frederik Geert, Prins der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg. Het 
paar kreeg drie zonen, te weten, Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins der 
Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, Prins Johan Friso Bernhard 
Christiaan David, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, Prins Constantijn Christof 
Frederik Aschwin, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg. 
 
Op 30 april 1980 deed Prinses Juliana (destijds Koningin) afstand van de troon ten behoeve van 
haar oudste dochter Prinses Beatrix. Zij tekende toen de zogeheten Akte van Abdicatie en werd 
Beatrix Koningin der Nederlanden. 
 
Op 28 januari 2013 kondigde Koningin Beatrix in een korte rechtstreekse tv-uitzending haar 
abdicatie per 30 april 2013 aan. Zij gaf aan dat zij het een goed moment vond om af te treden, 
aangezien zij binnenkort 75 jaar hoopt te worden en later dat jaar gevierd zal worden dat het 
Koninkrijk der Nederlanden tweehonderd jaar bestaat. Daarnaast is zij, naar eigen zeggen, 
overtuigd dat de verantwoordelijkheid van het land “in handen van een nieuwe generatie moet 
liggen”. De troonopvolger is haar oudste zoon Willem-Alexander, geboren op 27 april 1967 te 
Utrecht. 
 
Prins Willem-Alexander is getrouwd met Máxima Zorreguieta. Het huwelijk van het paar, 
voltrokken door de toenmalige Burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, vond plaats op 2 
februari 2002 in de Grote Zaal van de Beurs van Berlage. De kerkelijke inzegening vond plaats 
in de Nieuwe Kerk. 
 
De troonswisseling in Nederland zal plaatsvinden op 30 april 2013. Het Koningschap gaat door 
de abdicatie van Koningin Beatrix van rechtswege over op Prins Willem-Alexander. Die dag zal 
hij ook ingehuldigd worden in Amsterdam als Koning der Nederlanden. Hij gaat de troon 
bestijgen onder de naam Koning Willem-Alexander.  

 
De bevolking van Curaçao voelt zich sterk verbonden met het Koningshuis en draagt Beatrix, 
Willem-Alexander en Máxima een zeer warm hart toe. Daarom heeft de Regering van Curaçao 
gemeend dat de uitgifte van deze munten ter gelegenheid van de troonswisseling zeker op zijn 
plaats is en gaat derhalve akkoord met het initiatief van de Koninklijke Nederlandse Munt om 
deze herdenkingsmunten uit te geven. 

 

Er zij ten overvloede nog op gewezen dat de Caribische gulden, de voorgenomen geldeenheid 
voor Curaçao en Sint Maarten, op dit moment nog niet is uitgegeven. De betreffende bepalingen 
van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten zijn nog niet in 
werking getreden. Tot dat moment blijven de in deze relevante artikelen van de Regeling 
Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 van kracht. Zie artikel 20 van eerstgenoemde Regeling. 
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 II. Financieel 
 
In opdracht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zullen 10.000 munten worden 
vervaardigd. De inkoopprijs zal EUR 13.299,90 bedragen. 
 
De aanmaakkosten zullen met de inkomsten uit de verkoop van de circulatiemunten, aan onder 
meer verzamelaars, worden gecompenseerd. Derhalve zijn er naar verwachting geen 
noemenswaardige financiële gevolgen. 
 
 
III. Raad van Advies  
 
Artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijke Muntstelsel Curaçao en Sint 
Maarten bepaalt onder andere dat het gewicht van de munten bij landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, worden vastgesteld. In artikel 1 van het ontwerp is dit gegeven niet 
vermeld. De Raad adviseert de regering om in artikel 1 van het ontwerp alsnog op te nemen wat 
het gewicht is van de circulatiemunt. 
 
Overigens zijn de wetstechnische en redactionele opmerkingen van de Raad van Advies in dit 
landsbesluit en de bijbehorende nota van toelichting waar nodig verwerkt. 
 
 
        De Minister van Financiën, a.i., 
                E.W. BALBORDA 
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