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Staatkundige veranderingen en munteenheid 
 

 
Willemstad - De nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk zijn op 10 oktober 
2010 ingetreden. De Nederlandse Antillen is opgeheven en de eilanden die deel uitmaakten van 
deze constellatie hebben een nieuwe status gekregen. Curaçao en St. Maarten zijn autonome 
landen binnen het Koninkrijk geworden en Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn bijzondere 
gemeenten van Nederland geworden. 
 
Ook in monetair opzicht is het een en ander veranderd. Curaçao en St. Maarten hebben besloten 
een monetaire unie te vormen met een gemeenschappelijke centrale bank en munteenheid. De 
gemeenschappelijke centrale bank is de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, die tevens 
de rechtsopvolger is van de voormalige Bank van de Nederlandse Antillen.  
 
De gemeenschappelijke munt is de Caribische gulden (CMg). De Caribische gulden is net zoals 
de Nederlands Antilliaanse gulden (NAf) gekoppeld aan de Amerikaanse dollar tegen een koers 
van US$ 1 = CMg 1,79. De Caribische gulden is nog geen wettig betaalmiddel, omdat de 
bankbiljetten en munten nog ontworpen en gedrukt c.q. geslagen moeten worden. Dit proces is 
al in gang gezet, maar neemt ongeveer 1 ½ jaar in beslag. Wij verwachten daarom de nieuwe 
bankbiljetten en munten op een nader te bepalen datum in 2012 in omloop te kunnen brengen. 
De Nederlands Antilliaanse gulden wordt binnen 3 maanden na het in omloop brengen van de 
Caribische gulden buiten omloop gesteld. Tot laatstbedoeld moment blijft de Nederlands 
Antilliaanse gulden wettig betaalmiddel. Gedurende genoemde periode van maximaal 3 maanden 
bestaan dus de Nederlands Antilliaanse gulden en de Caribische gulden als wettig betaalmiddel 
naast elkaar. Vervolgens zal de Caribische gulden het enige wettige betaalmiddel zijn in Curaçao 
en St. Maarten. Vanaf het moment van uitgifte van de Caribische gulden kunnen Nederlands-
Antilliaanse guldens nog gedurende een periode van 30 jaar bij de Centrale Bank van Curaçao en 
Sint Maarten worden ingewisseld tegen Caribische guldens tegen een één-op-één verhouding. 
Voorts blijven het girale betalingsverkeer en banktegoeden in Nederlands Antilliaanse gulden 
luiden tot het moment van uitgifte van de Caribische gulden. 
 
In Bonaire, St. Eustatius en Saba zal op 1 januari 2011 de Amerikaanse dollar wettig betaalmiddel 
worden. Tot die datum blijft de Nederlands Antilliaanse gulden wettig betaalmiddel op deze 
eilanden. 
 
 
Willemstad, 19 oktober 2010 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 


