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Jaargang 2022 

AB 2022, no. 13 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 

25ste februari 2022 ter uitvoering van de artikelen 10, tweede 

lid en 11, tweede lid, van de Regeling Muntstelsel 

Nederlandse Antillen 1989 (Landsbesluit muntteken en 

muntmeesterteken) 
 

 
IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het Nederlands-Antilliaanse vijftig cent stuk, vijfentwintig cent 

stuk, tien cent stuk, vijf cent stuk en een cent stuk op de voorzijde het 

muntteken en het muntmeesterteken vertonen; 

 

dat deze specificaties bij landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, worden bepaald; 

 

 Gelet op: 

 

- artikel 20, tweede lid, van de Regeling Gemeenschappelijk 

Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten, juncto de artikelen 10, 

tweede lid, en 11, tweede lid, van de Regeling Muntstelsel 

Nederlandse Antillen 1989; 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

 

Artikel 1 

 

1. Het Nederlands-Antilliaanse vijftig cent stuk vertoont naast de 

specificaties genoemd in artikel 10, eerste lid, van de Regeling 

Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989, op de voorzijde het 

muntteken en het muntmeesterteken. 

2. Het Nederlands-Antilliaanse vijfentwintig cent stuk, tien cent stuk, 

vijf cent stuk en een cent stuk vertonen naast de specificaties 

genoemd in artikel 11, eerste lid, van de Regeling Muntstelsel 

Nederlandse Antillen 1989, op de voorzijde het muntteken en het 

muntmeesterteken. 
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Artikel 2 

 

1. Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen treedt, zodra dit in 

het Afkondigingsblad is geplaatst, in werking met ingang van de eerste 

dag van de zevende week na de datum van bekrachtiging, en werkt 

terug tot en met 10 oktober 2010. 

2. In afwijking van het eerste lid, treedt dit landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen: 

 a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de 

beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een 

zaak aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, 

van de Staatsregeling, en werkt terug tot en met 10 oktober 2010; 

of, 

 b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat dit 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet verenigbaar is 

met de Staatsregeling. 

 

 

Artikel 3 

 

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: 

Landsbesluit muntteken en muntmeesterteken. 

 

 

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt met de nota 

van toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst. 

 

 

 

                     

                          Gegeven te Philipsburg, de vijfentwintigste februari 2022 

                           De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

De eerste maart 2022 

De Minister van Financiën 

 

 

 
 

                Uitgegeven de tweede maart 2022 

                De Minister van Algemene Zaken  

                Namens deze, 
                Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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NOTA VAN TOELICHTING 

 

Algemeen deel 
 

§ 1. Het muntteken en het muntmeesterteken 

Ingevolge artikel 20, tweede lid, van de Regeling Gemeenschappelijk 

Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten, juncto artikel 3 van de Regeling 

Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989, hebben, vóór het moment van 

uitgifte van de Caribische gulden, de in artikel 3 van de Regeling 

Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 bedoelde Nederlands-Antilliaanse 

stukken de hoedanigheid van wettig betaalmiddel. Deze Nederlands-

Antilliaanse stukken vertonen het muntteken en het muntmeesterteken. 
 

De vóór de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 geldende 

Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1970 bevatte een zelfstandige 

wettelijke grondslag voor het vertonen van het muntteken en het 

muntmeesterteken op de Nederlands-Antilliaanse stukken. Echter, de 

Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten en de 

thans nog van kracht zijnde artikelen van de Regeling Muntstelsel 

Nederlandse Antillen 1989 voorzien slechts in een zelfstandige wettelijke 

grondslag voor het vertonen van het muntteken en het muntmeesterteken 

op het Nederlands-Antilliaans vijf gulden stuk, twee-en-een-halve gulden 

stuk en gulden stuk.  
 

Wat het Nederlands-Antilliaanse vijftig cent stuk en het Nederlands-

Antilliaanse vijfentwintig cent stuk, tien cent stuk, vijf cent stuk en een 

cent stuk betreft, vallen het muntteken en het muntmeesterteken onder de 

overige specificaties als bedoeld in het tweede lid van het thans nog van 

kracht zijnde artikel 10 respectievelijk artikel 11 van de Regeling 

Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989. Ingevolge deze artikelen worden 

deze specificaties bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 

vastgesteld. In deze wettelijke grondslag voor het vertonen van het 

muntteken en het muntmeesterteken op het Nederlands-Antilliaanse vijftig 

cent stuk, vijfentwintig cent stuk, tien cent stuk, vijf cent stuk en een cent 

stuk is tot nu toe niet voorzien. 
 

Het Landsbesluit muntteken en muntmeesterteken voorziet in de wettelijke 

grondslag voor het vertonen van het muntteken en het muntmeesterteken 

op het Nederlands-Antilliaanse vijftig cent stuk, vijfentwintig cent stuk, 

tien cent stuk, vijf cent stuk en een cent stuk. 
 

§ 2. Hoedanigheid van wettig betaalmiddel 

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de Nederlands-Antilliaanse 

stukken, op grond van artikel 3 van de Regeling Muntstelsel Nederlandse 

Antillen 1989, vóór inwerkingtreding van het Landsbesluit muntteken en 

muntmeesterteken steeds de hoedanigheid van wettig betaalmiddel 

hadden.  
 

§ 3. Terugwerkende kracht 

In artikel 2 van het Landsbesluit muntteken en muntmeesterteken is aan 

deze regeling terugwerkende kracht verleend tot en met 10 oktober 2010. 

Aan een regeling wordt slechts terugwerkende kracht verleend indien 

daarvoor een bijzondere reden bestaat. In onderhavig geval is voor 

terugwerkende kracht tot en met 10 oktober 2010 gekozen, gezien de in 

het eerste artikel van dit landsbesluit bedoelde munten, sinds de invoering 

van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989, het muntteken en 

muntmeesterteken steeds hebben vertoond, en de Regeling 

Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten op 10 oktober 

2010 in werking is getreden. 
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Financiële paragraaf 
 

De inwerkingtreding van dit landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, heeft geen financiële implicaties voor de begroting van het 

land. 
 

 

 

De Minister van Financiën 

 

 

 

 

 

 

 

 


