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Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel
Curaçao en Sint Maarten
Onderlinge Regeling zoals bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende een gemeenschappelijk geldstelsel voor Curaçao en
Sint Maarten. (Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten)
CURAÇAO EN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
Dat in artikel 88 van de Staatsregeling van Curaçao is opgenomen dat het geldstelsel bij
landsverordening wordt geregeld en dat in artikel 100 van de Staatsregeling van Sint Maarten is opgenomen dat het geldstelsel bij of krachtens landsverordening wordt geregeld;
Dat in het slotakkoord op 2 november 2006 is afgesproken dat er één centrale bank zal
zijn voor Curaçao en Sint Maarten met één set wetgeving en één toezichthouder voor het
monetair toezicht, het financieel toezicht en het integriteitstoezicht;
Dat Curaçao en Sint Maarten op 26 november 2008 principe-afspraken hebben gemaakt
over een gezamenlijke centrale bank en de relevante regelgeving;
Dat in de principe-afspraken in elk geval het volgende is afgesproken:
– dat een gemeenschappelijke centrale bank wordt opgezet als openbare rechtspersoon;
– dat er één valutagebied is met een gemeenschappelijke munt, in een vaste wisselkoersverhouding tot de Amerikaanse dollar;
– dat de hoofdtaak is het toezicht in beide landen op de financiële sector, waaronder het
monetair toezicht, het bedrijfseconomisch toezicht en het integriteittoezicht;
– dat dit toezicht de handhaving van de externe waarde van de valuta en gezondheid van
het financieel systeem dient;
– dat de besluitvorming door de landen geschiedt op basis van pariteit tussen de landen.
Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
Deze Regeling verstaat onder:
Bank:
de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten;
Land:
het land Curaçao of het land Sint Maarten;
Landen:
het land Curaçao en het land Sint Maarten;
Ministers:
de Ministers van Financiën van de Landen;
Caribische gulden:
de geldeenheid van de Landen.
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Artikel 2
1. De Landen hebben één gezamenlijk geldstelsel.
2. Het geldstelsel van de Landen omvat munten en bankbiljetten.
Artikel 3
De rekeneenheid van het geldstelsel van de Landen is de Caribische gulden. De gulden
is verdeeld in honderd centen. Bij in cijfers aangegeven bedragen kan de gulden worden
aangeduid met de letters “CMg” geplaatst vóór het bedrag.
Artikel 4
1. Caribische guldenmunten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel zijn:
a. het vijf gulden stuk;
b. het één gulden stuk;
c. het vijftig cent stuk;
d. het vijfentwintig cent stuk;
e. het tien cent stuk;
f. het vijf cent stuk;
g. het een cent stuk.
2. In aanvulling op het eerste lid hebben herdenkingsmunten eveneens de hoedanigheid
van wettig betaalmiddel.
Artikel 5
1. Caribische guldenbankbiljetten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel zijn:
a. het tweehonderd gulden biljet;
b. het honderd gulden biljet;
c. het vijftig gulden biljet;
d. het twintig gulden biljet;
e. het tien gulden biljet.
2. De Bank is verantwoordelijk voor het ontwerp en de opdruk van de bankbiljetten.
Artikel 6
De in artikel 4, eerste lid, genoemde munten en de in artikel 5 genoemde bankbiljetten
worden uitsluitend door de Bank voor haar rekening naar behoefte geslagen, onderscheidenlijk aangemaakt, en in omloop gebracht.
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Artikel 7
1. De op aanmuntingen verkregen winsten en geleden verliezen voortvloeiende uit de
intrekking en ontmunting van munten komen ten gunste respectievelijk ten laste van
het exploitatieresultaat van de Bank.
2. De op uitgegeven bankbiljetten verkregen winsten en geleden verliezen voortvloeiende
uit de intrekking van bankbiljetten komen ten gunste respectievelijk ten laste van het
exploitatieresultaat van de Bank.
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Artikel 8
De materialen waaruit de munten bedoeld in artikel 4, eerste lid, sub a tot en met g, worden
vervaardigd, alsmede de gewichten, de afmetingen en de hoeveelheid van deze munten,
worden door de Bank vastgesteld.
Artikel 9
1. Het vijf gulden stuk en het één gulden stuk hebben:
a. op de voorzijde de beeltenis van de Koning(in) der Nederlanden alsmede de naam
van de Koning(in) en de woorden: “Koning(in) der Nederlanden”;
b. op de keerzijde de geografische vorm van het Land Curaçao respectievelijk het
wapen van het Land Sint Maarten, de waarde-aanduiding 5G respectievelijk 1G,
alsmede het woord “Curaçao” respectievelijk de woorden “Sint Maarten”, benevens
het jaartal, het muntteken en eventueel muntmeesterteken;
c. een gladde rand en dragen als randschrift de woorden “God zij met ons”.
2. De overige specificaties van de in het eerste lid genoemde munten worden door de
Bank vastgesteld.
Artikel 10
1. Het vijftig cent stuk, het vijfentwintig cent stuk, het tien cent stuk, het vijf cent stuk en
het één cent stuk hebben:
a. op de voorzijde het woord “Curaçao” respectievelijk de woorden “Sint Maarten”, en
een dubbele cirkel waarbinnen een vruchtdragend oranjetakje;
b. op de keerzijde de waarde-aanduiding 50c, 25c, 10c, 5c respectievelijk 1c binnen
een parelrand met schelpen en het jaartal van uitgifte.
2. Het vijftig cent stuk, het vijfentwintig cent stuk, het tien cent stuk, het vijf cent stuk en
het één cent stuk hebben een kartelrand.
3. De overige specificaties van de in het eerste lid genoemde munten worden door de
Bank vastgesteld.
Artikel 11
1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van een Land worden de beeltenis,
het bedrag, het muntmateriaal, de afmetingen, het gewicht en de hoeveelheid van de
herdenkingsmunten vastgesteld.
2. De kosten en opbrengsten van de in het eerste lid bedoelde herdenkingsmunten worden toegerekend aan het desbetreffende Land.
Artikel 12
Behoudens de Bank en door de Bank gemachtigde deviezenbanken, is niemand verplicht
de in artikel 4 genoemde munten aan te nemen tot een hoger bedrag dan van:
a. vijftig gulden:
– in vijf gulden stukken;
– in één gulden stukken.
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b. tien gulden:
– in vijftig cent stukken;
– in vijfentwintig cent stukken;
– in tien cent stukken.
c. één gulden:
– in vijf cent stukken;
– in één cent stukken.
Artikel 13
1. Geschonden munten en bankbiljetten behoeven door de Bank niet te worden aangenomen dan tegen zodanige waarborgen, als door de Bank namens de Ministers worden
vastgesteld ter voorkoming van schade voor de Landen.
2. Onder geschonden munten worden in dit en het volgende artikel niet begrepen die
munten welke kennelijk uitsluitend door slijtage in gewicht zijn verminderd.
3. Onder geschonden bankbiljetten worden in dit en in het volgende artikel niet begrepen
kennelijk in het gebruik gekreukte of beschadigde bankbiljetten, waarvan de volledige
opdruk nog duidelijk te onderscheiden is.
Artikel 14
1. Munten, welke vermoed worden vals, vervalst of geschonden te zijn en bankbiljetten,
welke vermoed worden vals of vervalst te zijn, kunnen door een ieder aan de Bank of
een door de Bank gemachtigde deviezenbank ter beoordeling worden toegezonden.
2. Ingeval het vermoeden, dat munten vals, of geschonden zijn of dat bankbiljetten vals of
vervalst zijn, na onderzoek bevestigd wordt, zijn de in het eerste lid bedoelde banken
verplicht daarvan onverwijld, onder afgifte der munten of bankbiljetten, aangifte te
doen bij de Officier van Justitie of één zijner hulpofficieren. In het tegenovergestelde
geval worden de munten en bankbiljetten in de staat, waarin zij zijn ontvangen, teruggeven of wordt de nominale waarde daarvan vergoed.
3. Personen in dienst van de Bank, ambtenaren in dienst van de Landen of publiekrechtelijke rechtspersonen, belast met het ontvangen of uitbetalen van gelden, zijn bij het
ontvangen van munten en bankbiljetten welke vermoed worden vals of vervalst te zijn,
verplicht daarvan onverwijld, onder afgifte van de munten en bankbiljetten, aangifte te
doen bij de Officier van Justitie of één zijner hulpofficieren.
4. Door de Bank worden zonodig nadere voorschriften gegeven en gepubliceerd voor de
bescherming van de munten en bankbiljetten.
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Artikel 15
1. Door de Bank worden ingetrokken en ontmunt of vernietigd:
a. alle gebrekkige munten en alle gebrekkig bedrukte bankbiljetten;
b. alle munten en bankbiljetten, welke door de omloop zozeer zijn afgesleten dat hun
beeltenis geheel of gedeeltelijk onzichtbaar is, of welke door andere oorzaken, ter
beoordeling van de Bank, ongeschikt zijn geworden voor de circulatie.
2. Door de Bank wordt de wijze van intrekking alsmede de tijd gedurende welke inwisseling openstaat, geregeld en gepubliceerd. De termijn zal tenminste drie maanden
belopen.
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3. Voorzover het munten betreft worden bij ontmunting de kosten van ontmunting en
de opbrengst van verkoop van het metaal ten laste respectievelijk ten gunste van het
exploitatieresultaat van de Bank gebracht.
4. De zorg voor ontmunting van de ingetrokken munten en vernietiging van de ingetrokken bankbiljetten berust bij de Bank.
Artikel 16
1. De uitgifte van de Caribische gulden door de Bank geschiedt vanaf een door de Landen bij landsbesluit nader te bepalen moment.
2. De vóór de inwerkingtreding van deze Regeling op grond van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (P.B.1989, no. 70) zoals gewijzigd, geslagen munten
en aangemaakte muntbiljetten, behouden de hoedanigheid van wettig betaalmiddel
tot het tijdstip waarop zij door de Landen gezamenlijk bij landsbesluit buiten omloop
worden gesteld.
3. De vóór de inwerkingtreding van deze Regeling op grond van het Centrale BankStatuut 1985 van de Bank van de Nederlandse Antillen aangemaakte bankbiljetten,
behouden de hoedanigheid van wettig betaalmiddel tot het tijdstip waarop zij door de
Landen gezamenlijk bij landsbesluit buiten omloop worden gesteld.
4. Maximaal 3 maanden na het moment van uitgifte van de Caribische gulden, stellen de
Landen de Nederlands-Antilliaanse gulden gezamenlijk bij landsbesluit buiten omloop.
5. Vanaf het moment van uitgifte van de Caribische gulden, genoemd in het eerste lid,
kunnen Nederlands-Antilliaanse guldens gedurende een periode van één jaar bij de
commerciële banken worden ingewisseld tegen Caribische guldens tegen een één-opéén verhouding.
6. Vanaf het moment van uitgifte van de Caribische gulden, genoemd in het eerste lid,
kunnen Nederlands-Antilliaanse guldens gedurende een periode van dertig jaar bij de
Bank worden ingewisseld tegen Caribische guldens tegen een één-op-één verhouding.
7. De Landen zullen waarborgen dat de in dit artikel genoemde landsbesluiten eenvormig en verenigbaar zijn met deze Regeling, alsmede een gelijkluidende ingangsdatum
bevatten.
Artikel 17
1. Alle bij een onderneming of instelling die in de Landen het bedrijf van kredietinstelling uitoefent aangehouden tegoeden, in de vorm van giraal geld of anderszins, luiden
vanaf het moment van uitgifte van de Caribische gulden in Caribische guldens, tegen
een één-op-één verhouding met de Nederlands Antilliaanse gulden.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op tegoeden, aangehouden in andere munteenheden dan de Nederlands-Antilliaanse gulden.
Artikel 18
1. Vanaf het moment van uitgifte van de Caribische gulden gelden verwijzingen naar
Nederlands-Antilliaanse guldens, opgenomen in bestaande rechtsinstrumenten, als
verwijzingen naar de Caribische gulden, tegen een één-op-één verhouding.
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2. Onder bestaande rechtsinstrumenten als bedoeld in het eerste lid worden, voor zover op die instrumenten het recht van de Landen van toepassing is, verstaan: alle op
het moment van uitgifte van de Caribische gulden geldende wettelijke voorschriften,
besluiten van bestuursorganen, rechterlijke uitspraken, overeenkomsten, eenzijdige
rechtsakten, betaalmiddelen anders dan bankbiljetten en munten, alsmede andere op
rechtsgevolg gerichte instrumenten.
3. Het eerste lid is niet van toepassing, voor zover uit de aard of strekking van een rechtsinstrument anders voortvloeit. Voorts is het eerste lid niet van toepassing op overeenkomsten ten aanzien waarvan de betrokken partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 19
Het aandeel van de Landen in het saldo van het Muntfonds en het Muntbiljettenfonds,
bedoeld in artikel 6, eerste lid en tweede lid, van de Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen 1989 wordt, nadat de inleveringstermijn voor de munten en muntbiljetten,
bedoeld in artikel 16, zesde lid, is verstreken, toegevoegd aan het exploitatieresultaat van de
Bank, waarna het Muntfonds en het Muntbiljettenfonds worden opgeheven.
Artikel 20
1. Deze Regeling wordt aangehaald als “Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten”.
2. De artikelen 4, 5, 6, 8, 9, 10 en 12 van deze Regeling treden niet in werking voor het
moment van uitgifte van de Caribische gulden. Gedurende deze periode blijven de
artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 en 13 van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen
1989 (PB 1989, nr. 70) van kracht.
3. Gedurende de periode tussen inwerkingtreding van deze Regeling en uitgifte van de
Caribische gulden, dient overal waar in deze Regeling gesproken wordt over de “Caribische gulden” of “CMg”, hiervoor in de plaats “Nederlands-Antilliaanse gulden” of
“NAf ” gelezen te worden.
4. Voorzover bij deze Regeling niet anders wordt bepaald, blijven de op het Regeling
Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (PB 1989, no. 70), zoals dit gold voor inwerkingtreding van deze Regeling, berustende nadere regelen en uitvoeringsvoorschriften
van kracht totdat zij door andere nadere regelen en uitvoeringsvoorschriften overeenkomstig de bepalingen van deze Regeling zijn vervangen.
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Memorie van Toelichting
op de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel
Curaçao en Sint Maarten
Doel en strekking
Het doel van onderhavig ontwerp is het introduceren van een nieuw Gemeenschappelijk
Geldstelsel voor de Landen Curaçao en Sint Maarten. Uitgangspunt voor onderhavig ontwerp waren de hierna nader beschreven principe-afspraken, alsmede de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (PB 1989, no. 70).
Achtergrond en aanleiding
In verband met het per 10 oktober 2010 intreden van de nieuwe staatkundige status voor
de eilandgebieden die deel uitmaken van de Nederlandse Antillen, is het noodzakelijk de
Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 door een nieuwe regeling te vervangen,
waarbij nieuwe munten en bankbiljetten ten behoeve van de nieuwe Landen Curaçao en
Sint Maarten worden geïntroduceerd.
In het slotakkoord van 2 november 2006 hebben de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten afgesproken dat er één gemeenschappelijke centrale bank zal zijn voor Curaçao en
Sint Maarten wanneer deze de status van ‘Land’ binnen het Koninkrijk der Nederlanden
verkrijgen. Tevens werd overeengekomen dat er één toezichthouder zal zijn (d.i. een gemeenschappelijke centrale bank) voor het monetair toezicht, het bedrijfseconomisch toezicht en het integriteittoezicht en dat éénsluidende centrale bank- en toezichtwetgeving
in de toekomstige Landen zal gelden. Curaçao en Sint Maarten hebben vervolgens nadere
afspraken gemaakt over een gezamenlijke centrale bank en de relevante regelgeving. Deze
afspraken hielden, rekening houdend met het feit dat men hier te maken heeft met twee
verschillende landen, ondermeer het navolgende in:
– er wordt een gemeenschappelijke centrale bank opgezet als openbare rechtspersoon;
– er is één valutagebied met een gemeenschappelijke munt, in een vaste wisselkoersverhouding tot de Amerikaanse dollar;
– de hoofdtaak is het toezicht (te weten het monetair toezicht, het bedrijfseconomisch
toezicht en het integriteittoezicht) in beide landen op de financiële sector;
– dit toezicht dient ter handhaving van de externe waarde van de valuta en de gezondheid van het financiële systeem;
– de besluitvorming door de Landen zal op basis van pariteit geschieden.
Ter voorbereiding van de invoering van een gemeenschappelijke centrale bank onderscheidenlijk een gemeenschappelijke munt, hebben de eilandgebieden een commissie – genaamd
Commissie Gemeenschappelijke Centrale Bank – ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de respectievelijke eilandgebieden en de Bank van de Nederlandse Antillen (hierna: BNA). Deze commissie heeft onder meer wettelijke regelingen voorbereid ter introductie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, alsmede de gemeenschappelijke
munteenheid: het Centrale Bank-statuut van Curaçao en Sint Maarten en de onderhavige
Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten.
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Rechtsbasis
In artikel 88 van de Staatsregeling van Curaçao is bepaald dat het geldstelsel bij landsverordening wordt geregeld. In artikel 100 van de Staatsregeling van Sint Maarten wordt in het
eerste lid bepaald dat er een centrale bank is, die het toezicht uitoefent op het geldstelsel.
Aan deze centrale bank kunnen bij landsverordening andere taken worden opgedragen.
In het tweede lid is bepaald dat het geldstelsel bij of krachtens landsverordening wordt
geregeld.
Ter zake de inrichting van dit geldstelsel dienden afspraken gemaakt te worden, die in
een onderlinge regeling (als bedoeld in artikel 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk
der Nederlanden) zijn neergelegd. Een onderlinge regeling heeft alleen werking tussen de
landen die de afspraken maken, maar heeft geen automatische werking binnen de rechtsorde van elk van de landen die bij die regeling zijn betrokken. Voor die werking is een
wettelijke verankering van de onderlinge regeling nodig. De onderlinge regeling houdende
het geldstelsel zal wettelijk worden verankerd binnen de rechtsorde van elk van de landen
door in een landsverordening voor te schrijven dat het gemeenschappelijk geldstelsel wordt
geregeld bij onderlinge regeling en dat die onderlinge regeling alleen tot stand komt als die
regeling (door elk van de betrokken landen) bij landsverordening is vastgesteld.
Deze totstandkomingsprocedure van vaststelling bij landsverordening is in beginsel minder
star en tijdrovend dan een eenvormige landsverordening waarin de regeling integraal is
neergelegd. De vaststellingslandsverordening waarborgt dat de nationale wetgever betrokken is bij de vaststelling van de onderlinge regeling. Met een vaststellingslandsverordening
krijgt de desbetreffende onderlinge regeling aldus kracht van wet. Er zal hierdoor sprake
zijn van automatische werking binnen de nationale rechtsorde van elk van de Landen.
Ook andere voor het geldstelsel relevante onderwerpen, te weten de gemeenschappelijke
centrale bank, het deviezenverkeer en de wisselkoers, zullen op de bovenstaande wijze geregeld worden, namelijk in een onderlinge regeling die bij een landsverordening in beide
Landen wordt vastgesteld.
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In het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten (hierna: het Statuut) is verder bepaald dat de Landen zullen waarborgen dat hun nationale wetgeving, voor zover in
relatie tot de doelstellingen van de Bank, en de daarop berustende uitvoeringsbepalingen,
eenvormig zijn en verenigbaar met het Statuut, alsmede een gelijkluidende ingangsdatum
bevatten. Dit geldt dus ook voor de in onderhavig ontwerp genoemde landsbesluiten. Wat
betreft de wijze van totstandkoming van landsbesluiten met dezelfde inhoud wordt opgemerkt dat een zogenaamd ‘eenvormig landsbesluit h.a.m.’ niet bestaat. Echter, de Landen
kunnen wel ieder een landsbesluit met dezelfde inhoud vaststellen, waardoor in feite hetzelfde resultaat wordt bereikt. Tot slot dient de nationale wetgeving en de daarop berustende uitvoeringsbepalingen een gelijkluidende ingangsdatum te bevatten. De reden hiervoor
is dat gewaarborgd moet worden dat – met name de landsbesluiten – gelijktijdig moeten
ingaan, in het geval dat deze niet gelijktijdig worden afgekondigd of gepubliceerd.
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Inhoud van de regeling
Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste aspecten van het gemeenschappelijk
geldstelsel:
De rekeneenheid
Eén van de principe-afspraken hield in dat er één valutagebied zou komen met een gemeenschappelijke munt, in een vaste wisselkoersverhouding tot de Amerikaanse dollar.
Deze gemeenschappelijke munt zou volgens de principe-afspraken de “Nederlands-Caribische gulden” zijn. Omdat onder de Nederlandse Cariben geografisch gezien echter ook
de BES-eilanden en Aruba vallen, is in deze regeling gekozen voor de naam “Caribische
gulden”.
Munten en bankbiljetten
De in het onderhavige ontwerp voorgestelde muntenreeks kent, in tegenstelling tot de
Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989, geen twee-en-een-halve gulden stuk.
Tevens is in plaats van een vijfentwintig gulden biljet een twintig gulden biljet opgenomen,
en in plaats van een tweehonderdvijftig gulden biljet een tweehonderd gulden biljet. De
reden hiervoor is dat deze bedragen beter aansluiten bij hetgeen in het internationale betalingsverkeer gebruikelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de euro en de dollar.
Wat betreft de in artikel 4, eerste lid, genoemde munten en de in artikel 5 genoemde bankbiljetten is het aan de Bank om te bepalen of deze worden geslagen dan wel aangemaakt, en
in omloop worden gebracht. De Bank laat dit afhangen van de behoefte aan de munten en
bankbiljetten in het economisch verkeer, en maakt hierbij een kostenafweging.
In het Statuut wordt aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Bank),
naast de uitgifte van bankbiljetten, tevens als taak toegekend de uitgifte van munten met
de hoedanigheid van wettig betaalmiddel. Dit was voorheen een taak van het land de Nederlandse Antillen; de BNA was slechts bevoegd bankbiljetten uit te geven. Aangezien het
nu om twee Landen gaat, is er voor gekozen ook de uitgifte van munten onder te brengen
bij de Bank.
In tegenstelling tot de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989, waar de materialen waaruit de munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel worden vervaardigd,
alsmede het gewicht, het gehalte en de middellijn van deze munten bij landsbesluit houdende algemene maatregelen, werden vastgesteld, is er in dit ontwerp voor gekozen om
deze kenmerken te laten vaststellen door de Bank.
De principiële beeltenissen van de munten (m.u.v. de munten die ter herdenking van een
bijzondere gelegenheid worden uitgegeven), worden echter bij deze regeling vastgesteld.
Eventuele overige bestanddelen van de beeltenissen van de munten (bv. sterren, kroontjes,
e.d.) zullen door de Bank worden vastgesteld. De Bank is volledig verantwoordelijk voor
het ontwerp en de opdruk van de bankbiljetten.
Muntbiljetten
In de Memorie van Toelichting bij de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989
werd reeds opgemerkt dat muntbiljetten niet meer gebruikt worden en vermoedelijk nog
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maar weinig in omloop waren. Om die reden is in dit ontwerp het muntbiljet niet meer als
wettig betaalmiddel opgenomen. De vóór de inwerkingtreding van dit ontwerp op grond
van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 aangemaakte muntbiljetten behouden de hoedanigheid van wettig betaalmiddel tot het tijdstip waarop zij door de Landen
gezamenlijk buiten omloop worden gesteld. Vervolgens kunnen de muntbiljetten conform
artikel 16 worden ingewisseld voor Caribische guldens, tegen een één-op-één verhouding.
Muntfonds en Muntbiljettenfonds
In het bankstatuut van de BNA (PB 1985, no. 183) was de BNA op grond van artikel 7,
eerste lid, met uitsluiting van ieder ander gerechtigd tot uitgifte van bankbiljetten in de
Nederlandse Antillen. Het Land was destijds verantwoordelijk voor de uitgifte van munten
en muntbiljetten, maar had de BNA met de uitvoering daarvan belast. Op grond van deze
verantwoordelijkheden werd de bankbiljettencirculatie in de algemene administratie van de
BNA verwerkt, en de circulatie van munten en muntbiljetten via aparte fondsen met een
eigen administratie, te weten het Muntfonds en het Muntbiljettenfonds.
In het Statuut is de Bank echter op grond van artikel 6, eerste lid, met uitsluiting van ieder
ander gerechtigd tot uitgifte van bankbiljetten en munten in de Landen. Muntbiljetten
worden niet meer uitgegeven en de uitgifte van munten is niet langer een taak van de
Landen. Dit betekent dat de circulatie van munten, net zoals de bankbiljettencirculatie, in
de algemene administratie van de Bank zal worden verwerkt, waardoor de geldsomloop
efficiënter geadministreerd kan worden.
Het aandeel van de Landen in het saldo van het bestaande Muntfonds en Muntbiljettenfonds, bedoeld in artikel 6, eerste lid en tweede lid, van de Regeling Muntstelsel van
de Nederlandse Antillen 1989, wordt – nadat de inleveringstermijn bedoeld in artikel 16
is verstreken – toegevoegd aan het exploitatieresultaat van de Bank, waarna de fondsen
worden opgeheven.
Artikelsgewijze toelichting
Ad artikel 2
In tegenstelling tot de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989, omvat het geldstelsel in dit ontwerp geen muntbiljetten meer. Dit wordt nader toegelicht in het algemene
deel van deze Memorie van Toelichting.
Ad artikel 3
In deze bepaling wordt een nieuwe rekeneenheid voor het geldstelsel van de Landen geïntroduceerd. De Caribische gulden wordt bij in cijfers aangegeven bedragen aangeduid met
de letters “CMg”.
Vb

Ad artikel 6
In tegenstelling tot de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989, waar de bevoegdheid van aanmunting werd geattribueerd aan de Minister van Financiën en het in omloop
brengen geschiedde door de BNA, worden nu de in artikel 4 lid 1 genoemde munten en
de in artikel 5 genoemde bankbiljetten uitsluitend door de Bank voor haar rekening naar
behoefte geslagen, onderscheidenlijk aangemaakt, en in omloop gebracht. De Bank is dus
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circulatiebank en als zodanig, met uitsluiting van ieder ander, gerechtigd tot uitgifte van
bankbiljetten en munten in de Landen en het verzorgen van de geldsomloop.
Ad artikel 7 j° artikel 19
In het algemene deel van deze Memorie van Toelichting is toegelicht wanneer en om welke
reden het Muntfonds en het Muntbiljettenfonds, bedoeld in artikel 6, eerste lid en tweede
lid, van de Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen 1989, worden opgeheven.
In dit ontwerp is daarom opgenomen dat op aanmuntingen en uitgegeven bankbiljetten
verkregen winsten en verliezen voortvloeiende uit de intrekking en ontmunting van munten, dan wel de intrekking van bankbiljetten, ten gunste respectievelijk ten laste komen van
het exploitatieresultaat van de Bank.
Ad artikel 11
De procedure voor de uitgifte van herdenkingsmunten is in die zin gewijzigd ten opzichte
van de Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen 1989, dat de beeltenis, het bedrag, het muntmateriaal, de afmetingen, het gewicht en de hoeveelheid van de herdenkingsmunten nu bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van één van de Landen
wordt vastgesteld, en dat ook de kosten en opbrengsten van de in het eerste lid bedoelde
herdenkingsmunten worden toegerekend aan het desbetreffende Land.
Ad artikel 12
Met deze bepaling wordt beoogd te voorkomen dat burgers tot onbeperkte bedragen, iedere vorm van wettig betaalmiddel dienen te accepteren; alleen de Bank en door de Bank
gemachtigde deviezenbanken zijn hiertoe verplicht. In tegenstelling tot de munten, worden
de bankbiljetten wel onbeperkt geaccepteerd.
Ad artikel 13
In het tweede en derde lid van dit artikel staat vermeld wat niet verstaan wordt onder
geschonden munten en bankbiljetten. Voorbeelden van wat wel onder de in het eerste lid
bedoelde geschonden munten en bankbiljetten vallen, zijn bijvoorbeeld bankbiljetten waar
op is geschreven, met stickers beplakte munten, munten waar een stukje af is, en munten
waar initialen in gekerfd zijn.
Ad artikel 14
De eerste drie leden van dit artikel gaan – net als overigens artikel 13 – zowel om de bescherming van de munt, als de bescherming van het publiek in het gebruik van de munt.
Het artikel tracht voldoende garanties te bieden om stappen te ondernemen als men vermoedt dat munten of bankbiljetten vals zijn.
Publicatie van de op grond van het vierde lid door de Bank gegeven nadere voorschriften
voor de bescherming van de munten en bankbiljetten dient in elk geval plaats te vinden op
de website van de Bank en in de grote dagbladen van de Landen.
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Ad artikel 16, 17, 18, 19 en 20
De artikelen 16, 17, 18, 19 en 20 zijn overgangsbepalingen; deze regelen de overgang van de
Nederlands-Antilliaanse gulden naar de Caribische gulden. De Caribische gulden zal niet
gereed zijn op 10 oktober 2010, het moment waarop de nieuwe staatkundige status intreedt
voor de eilandgebieden die deel uitmaken van de Nederlandse Antillen. Het is daarom
noodzakelijk te regelen hoe in de tussentijd gehandeld moet worden.
De Nederlands-Antilliaanse gulden blijft, ook na 10 oktober 2010, wettig betaalmiddel,
totdat deze door de Landen bij landsbesluit buiten omloop wordt gesteld. Dit buiten omloop stellen geschiedt binnen 3 maanden na uitgifte van de Caribische gulden. Gedurende
deze periode van maximaal 3 maanden wordt de Caribische gulden dus naast de Nederlands-Antilliaanse gulden gebruikt.
Vanaf het moment dat de Caribische gulden wordt uitgegeven, kan het publiek haar
Nederlands-Antilliaanse guldens gedurende een periode van één jaar bij de commerciële
banken inwisselen tegen Caribische guldens. In totaliteit kan het publiek haar NederlandsAntilliaanse guldens gedurende een periode van dertig jaar bij de Bank inwisselen tegen
Caribische guldens, gerekend vanaf het moment van uitgifte van de Caribische gulden.
Deze inwisseling geschiedt, zowel bij de commerciële banken als bij de Bank, tegen een
één-op-één verhouding.
Bij de omzetting van tegoeden waar in artikel 17 naar wordt verwezen gaat het zowel om
onmiddellijk opvraagbare tegoeden (giraal geld, bijvoorbeeld in de vorm van een rekeningcourant), als om niet-onmiddellijk opvraagbare tegoeden (spaartegoeden, termijndeposito’s,
etc).
Om te voorkomen dat overal in de Landen contracten, besluiten van bestuursorganen,
rechterlijke uitspraken e.d. zouden moeten worden aangepast in verband met de invoering
van de Caribische gulden, voorziet artikel 18 in de van rechtswege omzetting van alle Nederlands-Antiliaanse guldenbedragen in Caribische guldenbedragen. Dat betekent dat alle
in een contract of ander rechtsinstrument genoemde bedragen – voor zover daar uiteraard
een verplichting tot of recht op betaling uit voortvloeit – vanaf het in dit artikel genoemde
moment geacht moeten worden in Caribische guldens te luiden. Dit artikel is ontleend
aan de Europese verordening over de invoering van de euro en het voorstel Wet Geldstelsel BES, waarin eveneens was gekozen voor een van rechtswege omzetting van bedragen.

Vb

Het gebied waar de Caribische gulden wettig betaalmiddel wordt (Curaçao en Sint Maarten), valt niet samen met het gebied waar de Nederlands-Antilliaanse gulden wettig betaalmiddel was (de vijf eilanden van de Nederlandse Antillen). Met het oog hierop is in
artikel 18 de beperking opgenomen dat de van rechtswege omzetting alleen geldt voor de
rechtsinstrumenten die na transitie onder het recht van de Landen vallen. Artikel 18 heeft
uiteraard geen betrekking op de rechtsinstrumenten die vanaf dat moment onder het recht
van de BES-eilanden vallen. Voor contracten tussen ingezetenen van de Landen en nietingezetenen zal bepalend zijn, welk recht na de transitie op die contracten van toepassing
is. Is dat het recht van één van de Landen, dan zal voor die contracten in beginsel gelden
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dat alle daarin opgenomen Nederlands-Antilliaanse guldenbedragen van rechtswege zijn
omgezet in Caribische guldenbedragen.
Op het beginsel dat alle bedragen van rechtswege worden omgezet, bestaan twee uitzonderingen (zie artikel 18, derde lid). De eerste uitzondering is dat uit de aard of strekking
van een rechtsinstrument kan voortvloeien dat een daarin opgenomen bedrag niet hoeft of
zelfs niet kan worden omgezet. In dergelijke gevallen vindt geen automatische omzetting
plaats. De tweede uitzondering heeft specifiek betrekking op overeenkomsten. Het staat de
partijen bij een overeenkomst vrij om af te spreken dat in de overeenkomst de oorspronkelijke bedragen in Nederlands-Antilliaans guldens worden gehandhaafd. Ook kunnen zij er
voor kiezen om de Nederlands-Antilliaanse gulden door een andere munteenheid dan de
Caribische gulden te vervangen. Wel is steeds vereist dat alle bij de overeenkomst betrokken partijen hiermee instemmen. Hun instemming moet bovendien uitdrukkelijk zijn; om
misverstanden te voorkomen is stilzwijgende instemming niet voldoende.
Opgemerkt zij nog dat de van rechtswege omzetting ook geldt voor alle in wetgeving opgenomen Nederlands-Antilliaanse guldenbedragen (zie artikel 18, tweede lid). In beginsel
wordt er naar gestreefd om alle in wetgeving voorkomende bedragen tijdig te vervangen.
Er moet echter rekening mee worden gehouden dat het niet mogelijk zal zijn om alle in
wetgeving voorkomende bedragen tijdig te vervangen. Voor die gevallen dient artikel 18
als vangnet.
Artikel 19 wordt reeds toegelicht in het algemene deel van deze Memorie van Toelichting.
Zoals in het algemene deel is toegelicht, wordt de inwerkingtreding van deze regeling apart
geregeld. De regeling zal – met uitzondering van de in artikel 20, tweede lid, genoemde
artikelen – tegelijk met de ingang van de nieuwe staatkundige status in werking treden.
Zolang deze artikelen niet van kracht zijn, blijven echter de in datzelfde lid genoemde
artikelen uit de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (PB 1989, nr. 70) van
kracht. Hierbij geldt overigens dat waar in artikel 5 van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 wordt gesproken over de “Nederlandse Antillen” hiervoor in de plaats
de “Landen” gelezen moet worden, en waar gesproken wordt over “beschikking van de
minister van financiën” gelezen moet worden “landsbesluit”.

Vb
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Regeling Wisselkoers Caribische gulden
Onderlinge Regeling zoals bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende de vaststelling van de verhouding van de Caribische
gulden (CMg) ten opzichte van de dollar van de Verenigde Staten van Amerika.
CURAÇAO EN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
Dat in artikel 88 van de Staatsregeling van Curaçao is opgenomen dat het geldstelsel bij
landsverordening wordt geregeld en dat in artikel 100 van de Staatsregeling van Sint Maarten is opgenomen dat het geldstelsel bij of krachtens landsverordening wordt geregeld;
Dat in het slotakkoord op 2 november 2006 is afgesproken dat er één centrale bank zal
zijn voor Curaçao en Sint Maarten met één set wetgeving en één toezichthouder voor het
monetair toezicht, het financieel toezicht en het integriteitstoezicht;
Dat Curaçao en Sint Maarten op 26 november 2008 afspraken hebben gemaakt over een
gezamenlijke centrale bank, gezamenlijke munt en de relevante regelgeving;
Dat in de afspraken in elk geval het volgende is afgesproken:
– dat een gemeenschappelijke centrale bank wordt opgezet als openbare rechtspersoon;
– dat er één valutagebied is met een gemeenschappelijke munt, in een vaste wisselkoersverhouding tot de Amerikaanse dollar;
– dat de hoofdtaak is het toezicht in beide landen op de financiële sector, waaronder het
monetair toezicht, het bedrijfseconomisch toezicht en het integriteittoezicht;
– dat dit toezicht de handhaving van de externe waarde van de valuta en gezondheid van
het financieel systeem dient;
– dat de besluitvorming door de landen geschiedt op basis van pariteit tussen de landen.
Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
De officiele pariteit van de Caribische gulden is 1.790 per dollar van de Verenigde Staten
van Amerika.
Artikel 2
1. De koersen voor het deviezenverkeer in Curaçao en Sint Maarten van de dollar van de
Verenigde Staten van Amerika voor de overname of de ter beschikkingstelling van buitenlandse waarden worden door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten vastgesteld binnen een schommelingsmarge van 2¼ (twee en een kwart) procent rondom
de pariteit zoals vastgesteld in artikel 1.
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2. De koersen van de overige valuta worden door de Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten vastgesteld met inachtneming van het gestelde in artikel 1 en artikel 2, eerste
lid.
Artikel 3
Deze Regeling wordt gepubliceerd in de bladen, waarin elk Land de officiële berichten
plaatst.
Artikel 4
Deze Regeling kan worden aangehaald als de “Regeling Wisselkoers Caribische gulden”.

Vb
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