Ontwerpopdracht verzamelaarsmunt: Willemstad
In 2023 zal een verzamelaarsmunt worden uitgegeven ter ere van Willemstad, Curaçao. Hiervoor is
De Nederlandsche Bank, namens het ministerie van Financiën, op zoek naar beeldende kunstenaars,
ontwerpers en vormgevers die deze munt willen ontwerpen.
Al sinds 1997 staat Willemstad, hoofdstad van Curaçao, op de UNESCO Werelderfgoedlijst. In 1634
werd Willemstad gesticht als Nederlandse handelspost. Als belangrijk Caribisch handelscentrum is
Willemstad gedurende haar geschiedenis sterk beïnvloed door zowel de Nederlandse als de Spaanse
en Portugese cultuur. Haar historische significantie, culturele diversiteit en unieke stadsarchitectuur –
maar liefst 765 kleurrijke monumenten sieren de stad – maken de historische wijken van Willemstad
tot indrukwekkende plekken die met recht tot het UNESCO werelderfgoed behoren. Reden te meer
om deze bijzondere stad in 2023 te eren met een verzamelaarsmunt.
Jaarlijks brengt het ministerie van Financiën twee verzamelaarsmunten uit. Hiermee wordt de
aandacht gevestigd op speciale gebeurtenissen en personen die een belangrijke rol hebben vervult
voor Nederland. Via een publieke oproep, kunnen onderwerpen en personen worden voorgedragen.
Zo is in 2022 bijvoorbeeld 30 jaar Verdrag van Maastricht gememoreerd op een munt.
Aanmelding
Beeldende kunstenaars, ontwerpers en vormgevers die belangstelling hebben voor deze opdracht
wordt verzocht om uiterlijk maandag 4 juli 2022 10.00 uur in te zenden:
- een korte motivatie in maximaal 5 zinnen
- een CV én:
- een portfolio: wij ontvangen graag digitaal documentatiemateriaal dat een goede indruk geeft van
uw werk, alsmede uw contactgegevens (adres en telefoonnummer). Aan te leveren in een Pdfbestand als bijlage in een e-mail. Inzendingen via down- en uploaddiensten worden niet
geaccepteerd. Geen eerste schetsen of ideeën m.b.t. de opdracht.
Verdere procedure
Uit de ingezonden portfolio’s zal de Muntadviescommissie een beperkt aantal kunstenaars/ontwerpers
vragen om een ontwerp in te zenden voor een Willemstadmunt. Deze geselecteerde
kunstenaars/ontwerpers hebben 4 tot 6 weken de tijd om een ontwerp te maken. Voor hen zal een
workshop worden georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Munt waarbij zij een instructie
ontvangen over technische aspecten die relevant en op onderdelen cruciaal zijn bij het ontwerpen van
een munt.
Vergoeding
- Voor het insturen van een digitaal portfolio wordt geen vergoeding betaald.
- Voor het maken van een ontwerp door geselecteerde kunstenaars/ontwerpers stelt het ministerie van
Financiën een vergoeding beschikbaar van €5000,- (ex BTW).
- Voor de overdracht van het auteursrecht op het door de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit
en Belastingdienst uitverkozen ontwerp en voor de werkzaamheden voor het verder uitwerken van het
ontwerp geeft het ministerie van Financiën een vergoeding van € 13.000,- (ex BTW).
Muntadviescommissie
De Muntadviescommissie, die de ontwerpers selecteert op basis van de ingeleverde portfolio’s, is
samengesteld uit: Els van Odijk (voormalig directeur Rijksakademie van beeldende kunsten te
Amsterdam), Stani Michiels en Lex Pott (beiden kunstenaar/ontwerper), Martin Bloemendal
(numismaat), heeft als secretaris Annemieke de Gooijer (De Nederlandsche Bank) en heeft als
voorzitter Irma Dollen (Ministerie van Financiën).
De Muntadviescommissie zal de ingediende ontwerpen beoordelen en zal hierover rapporteren aan
de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst.
Uw CV en portfolio kunt u tot uiterlijk maandag 4 juli 2022 sturen naar P.F.A.Mohring@dnb.nl en
A.M.de.Gooijer@dnb.nl. Ook vragen kunnen naar deze adressen worden gemaild.

