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Wet van 22 november 2006, houdende wijziging
van de Muntwet 2002 in verband met de
mogelijkheid om herdenkingsmunten van twee
euro te kunnen uitgeven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is artikel 3

van de Muntwet 2002 te wijzigen in verband met de uitgifte van een
herdenkingsmunt van twee euro ter gelegenheid van 50 jaar Verdrag van
Rome op 25 maart 2007;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Artikel 3 van de Muntwet 2002 komt te luiden:

Artikel 3

1. De bestanddelen van de beeldenaars van de nationale zijde van de
Nederlandse euromunten worden bij koninklijk besluit vastgesteld.

2. De in het eerste lid bedoelde munten dragen in ieder geval de
beeltenis en de naam van de Koning (Koningin) en de woorden: Koning
(Koningin) der Nederlanden.

3. In het kader van een Europees herdenkingsthema kan ten aanzien
van de Nederlandse euromunten van twee euro worden afgeweken van
het tweede lid.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 maart 2007. Indien het
Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na
28 februari 2007, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum
van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij
terug tot en met 1 maart 2007.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige invoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 22 november 2006
Beatrix

De Minister van Financiën,
G. Zalm

Uitgegeven de twaalfde december 2006

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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