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Persbericht 2014-009 

 

Als bijdrage aan de oplossing voor het gebrek aan muntgeld 

Consument wordt verzocht opgespaard muntgeld om te wisselen 

 

Willemstad – Het tekort aan munten blijft ook de komende maanden nog een probleem. Hoewel de 

eerste bestellingen van munten inmiddels bij de CBCS zijn aangekomen en in omloop zijn gebracht, 

zal de schaarste aan munten naar verwachting pas per eind augustus zijn opgelost. De CBCS, de 

Curaçaose Bankiersvereniging en de vereniging van Supermarkteigenaren doen gezamenlijk een 

vriendelijk doch dringend beroep op de consument een bijdrage te leveren aan de oplossing van 

deze schaarste door het muntgeld dat zij in hun bezit hebben, zoveel mogelijk om te wisselen bij de 

banken en/of de supermarkten. 

 

Zoals reeds in een eerder persbericht aangegeven, heeft de schaarste aan muntgeld meerdere 

oorzaken. Ingevolge het nieuwe (per 10-10-10 in werking getreden) Bankstatuut komt de 

bevoegdheid tot het uitgeven van bankbiljetten en munten in beginsel toe aan de CBCS. Echter, 

zolang de Landen Curaçao en Sint Maarten nog niet besloten hebben over te gaan op de Caraïbische 

gulden, ligt de bevoegdheid tot de uitgifte van munten niet bij de CBCS maar nog steeds bij het 

Muntfonds van het voormalige Land Nederlandse Antillen. In dat verband moest eerst onderzocht 

worden in hoeverre het gebruik van de woorden “Nederlandse Antillen” op de munten wettelijk 

geoorloofd was. Tevens moest met het Kabinet van de Koning worden afgestemd of de beeltenis 

van koningin Beatrix of die van koning Willem Alexander daarbij gebruikt moest worden. Nadat dit 

was uitgezocht en de bestelling geplaatst kon worden, kreeg de CBCS van de leverancier het bericht 

dat er een schaarste was aan rondellen (de ongeslagen muntplaatjes).  
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Een mogelijke, bijkomende oorzaak is dat kennelijk consumenten, om onbekende reden, wisselgeld 

oppotten en zodoende uit omloop houden. Volgens calculaties op basis van ervaringsgegevens zou 

er namelijk een voldoende grote fysieke voorraad aan munten moeten zijn en zou er dus in principe 

geen schaarste hoeven te zijn.   

 

Inmiddels zijn eind juni de eerste bestellingen (de 25-cent muntstukken) gearriveerd en in omloop 

gebracht. In de komende twee maanden worden de andere denominaties bij de CBCS verwacht en 

zullen deze ook onmiddellijk in omloop worden gebracht. Eind augustus hoopt de CBCS het 

schaarsteprobleem te hebben verholpen. 

 

Voor het omwisselen van hun muntgeld kunnen de consumenten terecht bij de commerciële banken, 

de supermarkten en bij de CBCS. Door gehoor te geven aan deze oproep kan de periode tot 

aankomst van de laatste zending nieuwe munten worden overbrugd.  
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