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In de afgelopen periode zijn er verschillende berichten in de media verschenen over mogelijke
valse munten in omloop in de Nederlandse Antillen. Het nog lopende onderzoek van de Bank
heeft daarbij tot dusverre de volgende, voorlopige resultaten opgeleverd.
Vijf-guldenmunt
Op verzoek van de Bank zijn de commerciële banken begonnen met het aanhouden van vijfguldenmunten, en het vervolgens afstorten daarvan bij de Bank. Hoewel tot nu toe nog slechts
een gedeelte van de in omloop zijnde munten is afgestort, heeft de Bank bij de verificatie daarvan
nog geen enkele valse munt aangetroffen. De tijdelijke terugname en verificatie zullen echter
voorlopig nog worden voortgezet.
Een-guldenmunt
Verschillende personen hebben de Bank benaderd met ‘verdachte’ een-guldenmunten. Bij
controle daarvan is gebleken dat deze munten allemaal authentiek waren. De Bank heeft tot op
heden dus nog geen valse guldens aangetroffen.
Bij de verificatie is wel duidelijk geworden dat er op een aantal aspecten lichte afwijkingen
bestaan, maar dit betreft kenmerken en variaties of beschadigingen die als normaal moeten
worden aangemerkt:






naarmate een munt langer in omloop is treedt een verkleuring op en verdwijnt de glans
er bestaan beperkte variaties in dikte (tot ongeveer een halve millimeter), en daarmee ook
in gewicht
de afbeelding en het randschrift ‘GOD ZIJ MET ONS’ kunnen door slijtage in het
dagelijks gebruik (lichtelijk) vervagen
de munten bevatten een stalen kern, zodat het afschrapen van de buitenlaag een ‘blanke’
metaalkleur oplevert
er zijn verder in beperkte mate beschadigde munten in omloop, waaronder geplette
munten, die daardoor groter en dunner zijn dan normaal

Wat te doen bij vragen omtrent de echtheid
Als u twijfelt aan de echtheid van een munt of bankbiljet kunt u deze bij de Bank of een
bijkantoor van de Bank kosteloos laten verifiëren. Sommige commerciële banken kunnen deze
verificatie ook uitvoeren. Wij adviseren u evenwel eerst contact op te nemen met uw bank.

Zodra u merkt dat u een valse munt of een vals bankbiljet ontvangt of reeds in uw bezit heeft,
constateert u daarmee een strafbaar feit. Daarvan dient u derhalve onverwijld aangifte te doen bij
de politie.
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