ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 19 december 2000

op verzoek van het Nederlandse Ministerie van Financiën uit hoofde van het tweede
streepje van artikel 105, lid 4 van het Verdrag ter oprichting van de Europese
Gemeenschap en
van het tweede streepje van artikel 4(a) van de Statuten van het Europees Stelsel van
Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank
betreffende het voorstel van wet houdende de vaststelling van het Nederlandse
muntstelsel in verband met de invoering van de chartale euro (Muntwet 2002)

(CON/00/29)

1. Op 24 november 2000 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek om een
advies van het Nederlandse Ministerie van Financiën betreffende het voorstel van wet ter
wijziging van de Muntwet van 1987 in verband met de invoering van de chartale euro.
2. De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen is gebaseerd op het eerste en
tweede streepje van artikel 2,1 van Beschikking (EG) nr. 98/415 van de Raad van 29 juni
1998 betreffende de raadpleging van de Europese Centrale Bank door de nationale
autoriteiten over ontwerpen van wettelijke bepalingen1, aangezien het voorstel van wet
bepalingen inzake valuta's en betaalmiddelen bevat. Overeenkomstig de eerste zin van
artikel 17.5 van het Reglement van Orde van de ECB is dit Advies door de Raad van
bestuur van de ECB goedgekeurd.
3. Het voorstel van wet beoogt communautaire wetgeving, zoals vastgelegd in Verordening
(EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro2 en in
Verordening (EG) nr. 975/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de denominaties en
technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken3, zoals gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 423/1999 van de Raad van 22 februari 19994, aan te vullen met
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een aantal bepalingen betreffende euromuntstukken, bijzondere munten met de
hoedanigheid van wettig betaalmiddel uitsluitend in Nederland en munten zonder de
hoedanigheid van wettig betaalmiddel. De ECB verwelkomt artikel 6 van het voorstel van
wet dat duidelijk bepaalt dat overeenkomstig artikel 106, lid 2 van het Verdrag de
voornoemde munten zullen worden uitgegeven na goedkeuring door de ECB van de
omvang van de uitgifte.
4. Naar guldenmunten wordt slechts in één artikel van het voorstel van wet verwezen.
Artikel 9, lid 2 van het voorstel van wet verduidelijkt dat de buitenomloopstelling en de
inwisseling van guldenmunten (en subdenominaties daarvan) worden geregeld bij
ministeriële regeling. De memorie van toelichting bepaalt dat deze munten (en
guldenbankbiljetten) gedurende vijf jaar na 1 januari 2002 voor euromunten
(respectievelijk eurobankbiljetten) kunnen worden ingewisseld. De beoogde opzet van de
Nederlandse autoriteiten is dat tot 1 januari 2003 deze inwisseling bij commerciële
banken kan plaatsvinden. Deze inwisseling zal tot 1 april 2002 kosteloos plaatsvinden.
Vervolgens zullen na 1 januari 2003 tot 1 januari 2007 guldenmunten uitsluitend nog
kunnen worden ingewisseld bij de kantoren van de Nederlandsche Bank. De memorie van
toelichting bepaalt voorts dat guldenmunten op 28 januari 2002 om 0.00 uur hun
hoedanigheid

van

wettig

betaalmiddel

verliezen.

Zulks

strookt

met

de

Gemeenschappelijke Verklaring van de Raad van de Europese Unie van 8 november 1999
betreffende de invoering van de eurobankbiljetten en euromuntstukken, luidens welke de
overgangsfase van duale circulatie van eurobankbiljetten en euromuntstukken en
nationale bankbiljetten en muntstukken van individuele EU lidstaten een periode van vier
weken tot twee maanden dient te beslaan.
5. Artikel 3 van het voorstel van wet bepaalt dat de nationale zijde van de Nederlandse
euromunten bij koninklijk besluit wordt vastgesteld. Voorts bepaalt artikel 4, dat de
technische specificaties en denominaties van de bijzondere munten met de hoedanigheid
van wettig betaalmiddel (verzamelaarsmunten) bij algemene maatregel van bestuur
worden vastgesteld. Overeenkomstig de conclusies van de Ecofin Raad van 31 januari
2000, bepaalt de memorie van toelichting dat wat betreft de nominale waarde, technische
specificaties en beeldenaars deze verzamelaarsmunten zullen afwijken van de
euromuntstukken. De buitenomloopstelling van bijzondere munten wordt bij ministeriële
regeling geregeld. Er zij op gewezen dat verdere maatregelen in dit verband noodzakelijk
zouden kunnen zijn nadat de ontwerp Raadsverordening inzake de bescherming van de
chartale euro tegen valsmunterij, waar momenteel aan wordt gewerkt, is aangenomen.
6. Artikel 5 van het voorstel van wet bevat de technische specificaties van munten zonder de
hoedanigheid van wettig betaalmiddel. Er zij op gewezen dat artikel 8 van het voorstel
van wet de minister van financiën de bevoegdheid verleent een speciaal centrum aan te

wijzen voor het onderzoeken en registreren van valse euromuntstukken. Zulks zal
geschieden binnen de context van de door de Ecofin Raad op 28 februari aangenomen
'Technical Scheme for handling counterfeit euro coins'. De memorie van toelichting
refereert aan het voornemen van de minister om de Koninklijke Nederlandse Munt aan te
wijzen als de Nederlandse instantie voor het onderzoeken en registreren van valse
euromuntstukken. De minister kan regels stellen betreffende deze beoordeling.
7. Tenslotte verwelkomt de ECB dat de achterhaalde bepalingen in de Nederlandse
wetgeving in artikel 10 van het voorstel van wet expliciet worden ingetrokken.
8. De ECB bevestigt dat zij er geen bezwaar tegen heeft dat de bevoegde nationale
autoriteiten dit advies naar eigen goeddunken openbaar maken.

Gedaan te Frankfurt am Main, van 19 december 2000.

De President van de ECB

[getekend]
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