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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 22ste oktober 2021 ter 
uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao 
en Sint Maarten1 (Landsbesluit herdenkingsmunt 10 jaar staatkundige hervormingen 10 
oktober 2010) 

____________ 

In naam van de Koning! 
______ 

 
De Gouverneur van Curaçao, 

 
 
In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is ter ere van het 10-jarige jubileum van de staatkundige hervormingen van 10 
oktober 2010, een herdenkingsmunt, met het karakter van wettig betaalmiddel uit te geven; 
 
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 de herdenkingsmunten, bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, worden vastgesteld; 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 

Artikel 1 
 
Ter herdenking van het 10-jarige jubileum van de staatkundige hervormingen van 10 oktober 
2010, worden 100.000 munten uitgegeven met elk een nominale waarde van NAf 5,00 (zegge: vijf 
Nederlands-Antilliaanse guldens) en met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel.  
 

Artikel 2 
 
1. De munt, bedoeld in artikel 1, is rond met een diameter van 26,50 millimeter, bestaat uit 

vernikkeld staal en weegt in totaal 10,75 gram.   
2. De beeltenis van de munt, bedoeld in artikel 1, is als volgt: 

a. Op de voorzijde: de Romeinse cijfer “X”, met daarin, in neerwaartse letters “OCTOBER 10, 
2010-2020”; 

                     
1 A.B. 2010, no. 111. 
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 b. Aan de linkerzijde, een gekleurde afbeelding van de vlag van het land Curaçao en aan de 

rechterzijde, een gekleurde afbeelding van de vlag van het land Sint Maarten. Helemaal 
boven, in horizontale letters “PAIS KÒRSOU” respectievelijk “COUNTRY OF SINT 
MAARTEN”. Helemaal onder, de silhouetten van het land Curaçao respectievelijk het land 
Sint Maarten; 

c. Op de achterzijde: een afbeelding van het wapen van het voormalige land Nederlandse 
Antillen met de waarde aanduiding “5G” alsmede het jaartal “2020”. 

 
 

Artikel 3 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en 
werkt terug tot en met 9 oktober 2020.  
 

Artikel 4 
 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit herdenkingsmunt 10 jaar staatkundige 
hervormingen 10 oktober 2010.  
 
              

Gegeven te Willemstad, 22 oktober 2021 
L.A. GEORGE-WOUT 

 
 
De Minister van Financiën a.i., 

C.F. COOPER 
 
 

Uitgegeven de 28ste januari 2022 
De Minister van Algemene Zaken, 

G.S. PISAS 
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit herdenkingsmunt 10 jaar staatkundige 
hervormingen 10 oktober 2010 
 
§ 1. Het 10-jarige jubileum van de staatkundige hervormingen van 10 oktober 2010 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 
werd in 2004 de Werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen in het leven geroepen, 
onder voorzitterschap van E.A.V. (Papy) Jessurun. De werkgroep bracht in dat jaar het rapport 
‘Nu kan het… nu moet het!’ uit, met als belangrijkste aanbeveling, een nieuwe staatkundige 
structuur binnen het Koninkrijk der Nederlanden.  
 
Reeds in 2000 koos de bevolking van Sint Maarten voor de status van zelfstandig land binnen 
het Koninkrijk der Nederland. Op 8 april 2005 koos ook de bevolking van Curaçao voor deze 
status. De Rondetafelconferenties die op 26 november 2005 van start gingen, werden op 2 
november 2006 opgevolgd door het tussen Nederland, Curaçao en Sint Maarten gesloten 
slotakkoord over de toekomstige verhoudingen. Op 1 oktober 2009 werd bekendgemaakt dat 
Nederland en de Nederlandse Antillen overeenstemming hadden bereikt om de voorgenomen 
wijzigingen in het staatsbestel te laten ingaan op 10 oktober 2010.  
 
Aldus kwam op ‘10-10-‘10 de nieuwe structuur van het Koninkrijk tot stand, en verkregen 
Curaçao en Sint Maarten de status van zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. 
 
Het 10-jarige jubileum van de staatkundige hervormingen van 10 oktober 2010 zal herdacht 
worden met een vijf Nederlands-Antilliaanse guldens herdenkingsmunt met het karakter van 
wettig betaalmiddel, welke door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in omloop wordt 
gebracht.  
 
§ 2. Terugwerkende kracht 
In artikel 3 van het Landsbesluit herdenkingsmunt 10 jaar staatkundige hervormingen 10 oktober 
2010 is aan deze regeling terugwerkende kracht verleend tot en met 9 oktober 2020. Aan een 
regeling wordt slechts terugwerkende kracht verleend indien daarvoor een bijzondere reden 
bestaat. In onderhavig geval is voor terugwerkende kracht tot en met 9 oktober 2020 gekozen, 
gezien de herdenkingsmunten op deze datum op de markt zijn gebracht, en zij vanaf deze datum 
ook geacht worden het karakter van wettig betaalmiddel te hebben.   
 
§ 3. Financiële gevolgen 
De kosten en opbrengsten van herdenkingsmunten worden conform artikel 11, tweede lid, van 
de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten toegerekend aan de landen 
Curaçao en Sint Maarten. In totaal zullen 100.000 (honderdduizend) herdenkingsmunten door 
de Royal Canadian Mint worden geslagen. De totale kosten hiervoor bedragen NAf 358.000,00. 
De totale nominale waarde van de herdenkingsmunten bedraagt NAf 500.000,00.  
De praktijk leert dat vrijwel alle in circulatie gebrachte herdenkingsmunten met de tijd uit de 
circulatie zullen verdwijnen, waardoor de totale seigniorage NAf 142.000,00 zal bedragen. Aldus 
zijn er uiteindelijk voor de landen Curaçao en Sint Maarten geen kosten aan het vervaardigen en 
het uitbrengen van de munten verbonden. 
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 § 4. Advies Raad van Advies 
De Raad van Advies heeft op 16 maart 2021 advies uitgebracht (RvA no. RA/10-21-LB). De door 
de Raad van Advies gemaakte inhoudelijke opmerkingen en opmerkingen van wetstechnische 
en redactionele aard zijn verwerkt in dit landsbesluit en de nota van toelichting.  
 
 

De Minister van Financiën a.i., 
C.F. COOPER 
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