ONTDEK HET NIEUWE €5-BANKBILJET
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Inleiding

De eurobankbiljetten en euromunten zijn op 1 januari 2002 ingevoerd in
twaalf lidstaten van de Europese Unie, maar de planning en voorbereiding van
deze invoering vonden reeds plaats in de vroege jaren negentig van de vorige
eeuw. Zij worden nu gebruikt door 332 miljoen mensen in zeventien lidstaten:
België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië,
Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje.
Vandaag de dag is de waarde van de eurobankbiljetten in omloop ruwweg
dezelfde als die van Amerikaanse-dollarbiljetten.
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Dit perspakket betreft het nieuwe €5-bankbiljet van de tweede serie
eurobankbiljetten, de “Europa”-serie. Mario Draghi, de President van de
Europese Centrale Bank (ECB), heeft dit nieuwe bankbiljet van €5 op
10 januari 2013 onthuld tijdens een evenement in het Archeologisch Museum
in Frankfurt am Main. Het €5-bankbiljet is het eerste biljet van de Europa-serie
dat zal worden ingevoerd; vanaf 2 mei 2013 zal het in het gehele eurogebied
uitgegeven gaan worden.
Een website over de eurobankbiljetten (www.nieuwgezichtvandeeuro.eu),
speciaal gericht op de Europa-serie en de echtheidskenmerken ervan, geeft
aanvullende informatie en biedt bestanden die kunnen worden gedownload met
afbeeldingen van het nieuwe €5-bankbiljet (72 dpi, met de opdruk “Specimen”)
en de echtheidskenmerken ervan, en filmpjes over de productie van de
bankbiljetten. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publicatie op voorwaarde
dat de regels ten aanzien van reproductie van bankbiljetten strikt worden
nageleefd.1

8 De levenscyclus van een bankbiljet
9 Persafdelingen van het
Eurosysteem

Voor nadere informatie dient u contact op te nemen met de persafdeling van de
ECB of van de nationale centrale banken van het Eurosysteem.2

De regels ten aanzien van reproductie van eurobankbiljetten kunnen worden gevonden op
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/reproduction.nl.html.
2
Het Eurosysteem bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied.
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HET NIEUWE GEZICHT
VAN DE EURO

De nieuwe eurobankbiljetten bevatten verbeterde
echtheidskenmerken die rekening houden met de
ontwikkelingen in de beveiliging en technologie van
bankbiljetten. De nieuwe biljetten vormen samen de
“Europa-serie” omdat in het hologram en watermerk van
de bankbiljetten een portret van Europa, een figuur uit
de Griekse mythologie en de oorsprong van de naam van
ons continent, is verwerkt. De invoering van deze nieuwe
serie in 2013 maakt deel uit van het aanhoudende streven
de eurobankbiljetten nóg veiliger te maken. De ECB en de
nationale centrale banken hebben de plicht de integriteit

DE EERSTE SERIE

van de eurobankbiljetten te waarborgen door regelmatig
de echtheidskenmerken ervan te vernieuwen en te
verbeteren. Gezien de tijd en de middelen die nodig zijn
voor de ontwikkeling van nieuwe bankbiljetten, is al snel na
de invoering van de eerste serie bankbiljetten begonnen
met de voorbereidingen voor de nieuwe serie.
De nieuwe bankbiljetten zullen over een periode van een
aantal jaren geleidelijk worden ingevoerd, in oplopende
volgorde, te beginnen met het nieuwe bankbiljet van €5
vanaf 2 mei 2013. De coupures van de bankbiljetten blijven
dezelfde: €5, €10, €20, €50, €100, €200 en €500.

DE EUROPA-SERIE

De nieuwe eurobankbiljetten bevatten nog steeds het
“perioden en stijlen”-ontwerp van de eerste serie en hebben
dezelfde hoofdkleuren.Wel zijn zij licht aangepast om het
gebruik van verbeterde echtheidskenmerken mogelijk te
maken. Hierdoor zijn ze tevens gemakkelijk te onderscheiden
van de bankbiljetten van de eerste serie. Reinhold Gerstetter,
een zelfstandig bankbiljettenontwerper in Berlijn, is
uitgekozen om het ontwerp van de eurobankbiljetten op te
frissen. De nieuwe bankbiljetten weerspiegelen nu ook de
landen die sinds 2002 tot de EU zijn toegetreden. Zo toont
de landkaart van Europa Malta en Cyprus, staat het woord
“euro” behalve in het Latijn en Grieks ook in het Cyrillisch
op de biljetten en verschijnen de letters van de naam van de
ECB er in negen – in plaats van vijf – taalkundige varianten op.
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HET NIEUWE €5-BANKBILJET
De nieuwe echtheidskenmerken van de Europa-serie zijn gemakkelijk op de biljetten te vinden.
Europa-serie, €5, voorzijde
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HET €5-BANKBILJET VAN DE EERSTE SERIE
Eerste serie, €5, voorzijde

Eerste serie, €5, achterzijde

3

1

2

2

2

2

3

Voor gebruikers voor wie het echt van belang is afbeeldingen van eurobankbiljetten te kunnen reproduceren, heeft de ECB digitale
afbeeldingen (300 dpi, TIFF-format en met opdruk “Specimen”) geproduceerd waarbij het CDS3 is uitgeschakeld zodat dit niet
automatisch wordt geactiveerd. Om over dergelijke afbeeldingen te kunnen beschikken dient de gebruiker een geheimhoudingsverklaring
te ondertekenen. Deze verklaring kan worden verkregen door een e-mail te sturen naar info@ecb.europa.eu.

2

Het “Counterfeit Deterrence System” (CDS) voorkomt dat pc’s en digitale imaging-software de afbeeldingen van beschermde bankbiljetten kunnen vastleggen of
reproduceren. Het CDS is ontwikkeld door de Central Bank Counterfeit Deterrence Group, een internationale groep bestaande uit 32 centrale banken.
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geMAKKelIJK Te COnTROleRen
net als bij de eerste serie eurobankbiljetten, kunnen de biljetten van de europa-serie gemakkelijk worden gecontroleerd met de
“VOel, KIJK en KAnTel”-methode. Hulpmiddelen zijn niet nodig. Het is gemakkelijk te zien wat nieuw is aan de hieronder beschreven
echtheidskenmerken.
1

VOEL

Kenmerken van het papier – Voel aan het bankbiljet. Het knispert en voelt stevig aan.
Voelbare inkt – de hoofdafbeelding, de letters en het grote waardecijfer voelen dikker aan.

nieuw
op het nieuwe bankbiljet voelt u aan de linker- en rechterrand een aantal lijntjes.
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KIJK

Watermerk – Kijk en houd het bankbiljet tegen het licht. U ziet
een vage afbeelding met daarin de waarde van het bankbiljet en
een raam.

3

Veiligheidsdraad – Kijk en houd het bankbiljet tegen het licht.
de veiligheidsdraad komt tevoorschijn als een donkere streep
en u ziet in kleine witte letters het waardecijfer.

nieuw – Portretwatermerk

nieuw

op het nieuwe bankbiljet ziet u ook een portret van
Europa.

op het nieuwe bankbiljet ziet u in de
veiligheidsdraad het €-teken, waar op
de bankbiljetten van de eerste serie het
woord “EuRo” verschijnt.

KANTEL

hologram – Kantel het bankbiljet. U ziet rechts op het biljet de zilveren band met de waarde van het bankbiljet en het €-teken.

nieuw – Portrethologram

nieuw – Smaragdgroen cijfer

op het nieuwe bankbiljet zijn ook een portret van
Europa en een raam te zien.

Kantel het bankbiljet. u ziet op het nieuwe
bankbiljet op het glanzende cijfer in de
linkerbenedenhoek een lichteﬀect dat op en neer
beweegt. het cijfer verandert ook van kleur, van
smaragdgroen naar diepblauw.
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DE INVOERING VAN
DE EUROPA-SERIE

Enkele belangrijke punten:
• De nieuwe eurobankbiljetten vormen samen de “Europaserie” omdat in enkele van de echtheidskenmerken ervan
een portret van Europa, een figuur uit de Griekse mythologie
en de oorsprong van de naam van ons continent, is verwerkt.
• De nieuwe eurobankbiljetten zullen over een periode van
een aantal jaren geleidelijk worden ingevoerd, in oplopende
volgorde, te beginnen met het nieuwe bankbiljet van €5. De
coupures blijven onveranderd: €5, €10, €20, €50, €100, €200
en €500.
• Het precieze tijdstip van de uitgifte van de andere coupures
zal in een later stadium worden vastgesteld en aan het grote
publiek en geldverwerkers worden bekendgemaakt.
• Fabrikanten van bankbiljettenapparatuur zijn nauw betrokken
geweest bij de ontwikkeling van de Europa-serie, zodat zij zich
goed konden voorbereiden op de invoering van de nieuwe
bankbiljetten.
• De nieuwe serie bevat nieuwe en verbeterde
echtheidskenmerken, die nóg betere bescherming zullen
bieden tegen valsemunterij.
• Net als het geval was bij de eerste serie eurobankbiljetten,
zijn ook tijdens de ontwikkelingsfase van de tweede serie

gebruikers met een visuele beperking geraadpleegd, en is
in de uiteindelijke ontwerpen rekening gehouden met hun
behoeften.
• Het bankbiljet van €5 is de eerste coupure van de Europaserie die zal worden ingevoerd. Aangezien het een van
de coupures is die het meest blootstaan aan slijtage, is de
duurzaamheid ervan verbeterd door het gebruik van een
beschermende laag.
• Om de resterende voorraden ervan op te gebruiken, zullen
de €5-bankbiljetten van de eerste serie nog enkele maanden
lang naast de nieuwe €5-bankbiljetten in omloop worden
gebracht. Van elke coupure zullen beide series in elk geval
naast elkaar als wettig betaalmiddel in omloop blijven.
• De datum waarop de eerste serie eurobankbiljetten
ophoudt wettig betaalmiddel te zijn zal ruim van tevoren
worden bekendgemaakt. De bankbiljetten van de eerste
serie behouden echter altijd hun waarde: zij zullen voor
een onbeperkte periode kunnen worden ingewisseld bij de
nationale centrale banken van het Eurosysteem.
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MEER OVER
EUROPA

Het “gezicht” van de nieuwe
eurobankbiljetten
Portretten zijn door de eeuwen heen en over de gehele
wereld vaak gebruikt op bankbiljetten. Onderzoek toont
aan dat mensen doorgaans intuïtief gezichten herkennen.
Het Eurosysteem heeft ervoor gekozen een portret van
Europa in het watermerk en het hologram van de nieuwe
serie eurobankbiljetten te verwerken. Europa is een figuur
uit de Griekse mythologie. Het portret is overgenomen van
een vaas in het Louvre in Parijs, die is gevonden in ZuidItalië en meer dan 2000 jaar oud is. Dit portret is gekozen
omdat het een duidelijke band heeft met het Europese
continent en tevens de bankbiljetten een menselijk trekje
geeft.
In de Griekse mythologie werd Europa, de dochter van een
Fenicische koning, verleid door de god Zeus in de gedaante
van een stier en meegenomen naar Kreta. Het verhaal
inspireerde de oude Grieken tot het gebruik van “Europa”
als een geografische term.

Een informatiecampagne
De nieuwe echtheidskenmerken zullen alleen effectief zijn
als het grote publiek ze gemakkelijk weet te herkennen.
Om hiervoor te zorgen zullen de ECB en de nationale
centrale banken van het eurogebied in 2013 in het gehele
eurogebied een informatiecampagne over de Europa-serie
en het nieuwe bankbiljet van €5 voeren.
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OndeRZOeK & OnTWIKKelIng
en BESTRIJDING VAN
VALSEMUNTERIJ
de nieuwste technologie

In de eerste helft van 2012 zijn in totaal 251.000 vervalste
eurobankbiljetten uit omloop genomen. Vergeleken met
het aantal echte eurobankbiljetten in omloop (gedurende
de eerste helft van 2012 gemiddeld 14,6 miljard) blijft het
aantal vervalsingen zeer laag.

de eCB en de nationale centrale banken geven geen
gedetailleerde informatie over hun onderzoek-enontwikkelingsprogramma, maar hun doelstelling is de
integriteit van de eurobankbiljetten in stand te houden
door valsemunters vóór te blijven. er zijn op dit vlak
aanzienlijke inspanningen nodig om nieuwe technologieën
te ontwikkelen. de onderzoek-en-ontwikkelingsstrategie
van het eurosysteem bepaalt dat de eurobankbiljetten
“zelfbeschermend” moeten zijn. de strategie is er daarom
primair op gericht het voor valsemunters zo moeilijk
mogelijk te maken.

Hoewel het huidige aantal vervalsingen geen bedreiging
vormt, dienen de eCB en de nationale centrale banken,
net zoals iedere andere centrale bank, waakzaam te blijven
en hun bankbiljetten zo goed mogelijk tegen namaak en
vervalsing te beschermen.
de eCB werkt tevens nauw samen met de europese
Commissie (die verantwoordelijk is voor het verschaffen
van informatie over vervalsingen van euromunten) en met
nationale politiekorpsen, europol en Interpol. een andere
verdedigingsmaatregel is ervoor te zorgen dat het grote
publiek goed geïnformeerd is over de echtheidskenmerken.

Eﬀectieve bestrijding van
valsemunterij
Het eurosysteem verricht aanzienlijke inspanningen
om ervoor te zorgen dat het grote publiek en
professionele geldverwerkers goed geïnformeerd zijn
over hoe een vervalst bankbiljet kan worden herkend.
Het zorgt er tevens voor dat bankbiljettensorteer- en
-verwerkingsmachines op betrouwbare wijze vervalsingen
kunnen herkennen en aan de omloop kunnen onttrekken.

Voorkeuren van focusgroepen
de eCB heeft in verschillende landen van het eurogebied
focusgroepen bijeengebracht om echtheidskenmerken
die mogelijk in de bankbiljetten van de europa-serie
zouden kunnen worden opgenomen, te beoordelen.
de echtheidskenmerken die uiteindelijk zijn gekozen,
weerspiegelen de voorkeuren van deze groepen.

450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
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Halfjaarlijks ECB-persbericht betreﬀende vervalsing
van eurobankbiljetten.
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De productie en
distributie
van BANKBILJETTEN
 edeelde productie ten behoeve
G
van grotere efficiëntie
De ECB heeft het alleenrecht machtiging te geven tot de
uitgifte van eurobankbiljetten binnen het eurogebied, maar
de verantwoordelijkheid voor het produceren, het in omloop
brengen, het aan de omloop onttrekken en het opslaan van de
bankbiljetten wordt gedeeld door de nationale centrale banken.
Het Eurosysteem, d.w.z. de ECB en de nationale centrale banken,
bepaalt de jaarlijkse bankbiljettenproductiebehoeften en wijst
de aantallen toe aan de nationale centrale banken. Die dragen
vervolgens zorg voor de productie van de overeengekomen
aantallen van een of meer coupures; zij doen dit ofwel zelf, of zij
besteden de productie uit aan goedgekeurde aanbieders.

De productie van eurobankbiljetten
Net als de huidige bankbiljettenserie zal de Europaserie worden gedrukt op katoenen papier, dat de
biljetten hun speciale knisperigheid en stevigheid geeft.
Bepaalde echtheidskenmerken (zoals de watermerken en
veiligheidsdraden) worden tijdens het papierproductieproces in
het papier zelf geïntegreerd.

Dit papier wordt vervolgens gedistribueerd onder de
goedbeveiligde drukkerijen in Europa die de bankbiljetten
produceren. Naast verschillende typen drukplaten en speciale
inktsoorten worden tevens een aantal andere processen
gebruikt: offset- en intaglio-druk, een speciaal proces voor het
aanbrengen van hologrammen en zeefdruk voor van kleur
veranderende cijfers.
Een gemeenschappelijk kwaliteitsbeheersysteem zorgt
voor een identieke standaard voor alle eurobankbiljetten.
Tijdens het gehele productieproces worden honderden tests
uitgevoerd, zowel handmatig als geautomatiseerd. Wanneer de
bankbiljetten eenmaal door de kwaliteitscontrole zijn gegaan en
aan alle specificaties is voldaan, worden zij per coupure verpakt
en vóór distributie op veilige plaatsen opgeslagen.

 an de drukkerij naar de
V
portemonnee van mensen
De bankbiljetten worden overgebracht naar de nationale centrale
banken, waar zij in kluizen worden opgeslagen. Vanaf 2 mei 2013
zullen de banken en soortgelijke instellingen beginnen de nieuwe
€5-bankbiljetten in omloop te brengen via de normale kanalen
(d.w.z. over de balie en via geldautomaten). Najaar 2013 zullen er
naar verwachting meer nieuwe €5-bankbiljetten in omloop zijn
dan €5-biljetten van de eerste serie.
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de leVenSCYClUS VAn
EEN BANKBILJET
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Het Eurosysteem bepaalt voor elke coupure van de
eurobankbiljetten de jaarlijkse productiebehoeften.
De nationale centrale banken van het Eurosysteem
geven vervolgens de bankbiljetten uit.
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De bankbiljetten worden vanuit
de winkels terugvervoerd naar de
kredietinstellingen.
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DE NATIONALE CENTRALE BANKEN VAN
HET EUROSYSTEEM

Ongeschikte en vervalste bankbiljetten
worden aan de omloop onttrokken.

KREDIETINSTELLINGEN
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Kredietinstellingen controleren de
bankbiljetten door middel van
automatische verwerkingsmachines.
De bankbiljetten die in goede staat
verkeren worden weer in omloop gebracht.
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Kredietinstellingen
brengen de eurobankbiljetten
(terug) in omloop via
geldautomaten of over
de balie.

Winkels ontvangen
bankbiljetten van hun klanten
en kunnen die controleren met
de "voel, kijk en kantel"-methode.

GELDAUTOMATEN

WINKELS

WINKELS
Winkels ontvangen
bankbiljetten van hun klanten
en kunnen die controleren met
de "voel, kijk en kantel"-methode.
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De burgers van het eurogebied
gebruiken de bankbiljetten voor hun
dagelijkse transacties en kunnen die
controleren met de "voel, kijk en kantel"-methode.
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