S GOED

BEKIJK HET EENS GOED

INLEIDING

DE EUROPA-SERIE: ECHTHEIDSKENMERKEN

Het nieuwe gezicht van de euro

Gemakkelijk te controleren, moeilijk te vervalsen

Europa, een figuur uit de Griekse mythologie, is het nieuwe gezicht van de euro.
Haar portret is opgenomen in het hologram en het watermerk van de tweede
serie eurobankbiljetten, die dan ook de “Europa-serie” heet. Deze serie heeft
veel baat gehad bij verdere ontwikkelingen in de technologie van bankbiljetten en
is daardoor nóg veiliger dan de eerste 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 in 2013. De eerste serie
blijft wettig betaalmiddel en blijft tot nader order naast de Europa-serie in
omloop.

Met hun verbeterde echtheidskenmerken zijn de nieuwe €5-bankbiljetten nóg beter bestand tegen valsemunterij. En net als bij de bankbiljetten van de eerste serie, zijn de
echtheidskenmerken gemakkelijk te controleren. U hoeft alleen maar de “Voel, kijk en kantel”-methode toe te passen.
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VOEL

Kenmerken van het papier – Het bankbiljet knispert en voelt stevig aan.
Voelbare inkt – Voel de korte lijntjes aan de linker- en rechterrand van het bankbiljet. De hoofdafbeelding, de letters en het grote waardecijfer voelen ook dikker aan.
2

KIJK

Portretwatermerk – Kijk en houd het bankbiljet tegen het licht. U ziet een portret van Europa, de waarde en een raam.
Legt u het bankbiljet op een donkere ondergrond en de lichte delen worden donkerder.
Veiligheidsdraad – Kijk en houd het bankbiljet tegen het licht. De veiligheidsdraad komt tevoorschijn als een donkere streep.
3

KANTEL

Portrethologram – Kantel het bankbiljet. U ziet in de zilveren band een portret van Europa, een raam en de waarde.
Smaragdgroen cijfer – Kantel het bankbiljet. U ziet in het waardecijfer een lichteffect dat op en neer beweegt. Het cijfer verandert ook van kleur,
van smaragdgroen naar diepblauw.
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DE EUROPA-SERIE: CONTROLE MET HULPMIDDELEN

EEN VERDACHT BILJET?

Echtheidscontrole in drie stappen

Microtekst op het nieuwe €5-bankbiljet

Wat u wel en wat u niet moet doen

U ziet op enkele plaatsen op het bankbiljet zeer kleine lettertjes. Deze microtekst
kan met behulp van een vergrootglas worden gelezen. De lettertjes zijn scherp,
niet vaag.

Als u iedere dag met grote hoeveelheden geld omgaat, bestaat de kans dat u een
verdacht bankbiljet in handen krijgt. Idealiter zou uw werkgever in dat geval een
vaste procedure moeten hebben. Hier volgen enkele tips voor het geval u niet
zeker bent van een bankbiljet:

1

VOEL

Kenmerken van het papier – Het bankbiljet knispert en voelt stevig aan.
Voelbare inkt – De hoofdafbeelding, de letters en het grote waardecijfer voelen dikker aan.
2

KIJK

Watermerk – Kijk en houd het bankbiljet tegen het licht. De hoofdafbeelding en de waarde komen tevoorschijn.
Legt u het bankbiljet op een donkere ondergrond en de lichte delen worden donkerder.
Veiligheidsdraad – Kijk en houd het bankbiljet tegen het licht. De veiligheidsdraad komt tevoorschijn als een donkere streep.
3

KANTEL

3

Voorzijde

Achterzijde

Achterzijde

KANTEL

Het hologram aan de voorzijde van het €50-bankbiljet en de hogere coupures –
De waarde en een raam of poort komen tevoorschijn.
Van kleur veranderend cijfer op de achterzijde van het €50-bankbiljet en de
hogere coupures – Het waardecijfer verandert van kleur, van paars naar olijfgroen
of bruin.

Het hologram aan de voorzijde van de €5-, €10- en €20bankbiljetten – De waarde en het €-teken komen tevoorschijn.
Glanzende band aan de achterzijde van de €5-, €10- en €20bankbiljetten – Een goudkleurige band komt tevoorschijn met
daarin de waarde en het €-teken.

Voorzijde

Het nieuwe €5-biljet onder UV-licht
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Voorzijde

A

Wat u wel moet doen
Vertelt u de klant dat u kort met uw leidinggevende of een beveiligingsbeambte
moet spreken, maar zorg ervoor dat de klant het bankbiljet altijd kan blijven zien.
P robeer het uiterlijk van de klant te onthouden.
P robeert u hem/haar op te houden.
Waarschuw de politie.
N
 oteert u het kenteken en het merk van zijn/haar auto
(mocht hij/zij met een auto wegrijden).
G
 eef het verdachte bankbiljet direct aan uw leidinggevende of de
beveiligingsbeambte zodat het aan de politie kan worden doorgegeven.
Z
 org ervoor dat u zelf te allen tijde veilig bent.
Wat u niet moet doen
G
 a niet met de klant in discussie.
Probeert

u niet te voorkomen dat de klant weggaat, zelfs wanneer hem/haar
is gevraagd op de politie te blijven wachten.
G
 eef indien dat mogelijk is het bankbiljet niet terug aan de klant.

Deze kaart in creditcardformaat is een handige gids over de echtheidskenmerken
van de nieuwe eurobankbiljetten.
Deze folder kan ook nuttig zijn voor anderen die regelmatig met contant geld
omgaan. Geeft u deze, na hem gelezen te hebben, dan ook gerust door aan anderen!

ECHTHEIDSCONTROLE IN 3 STAPPEN
1

Voel

Er bevindt zich voelbare inkt aan de linker- en rechterrand.
2

Kijk

Tegen het licht toont het watermerk een portret van Europa,
de waarde en een raam.
3

Kantel

Het hologram toont een portret van Europa, de waarde
en een raam. Het smaragdgroene cijfer toont een lichteffect
dat op en neer beweegt.

Het is een misdrijf een bankbiljet door te geven waarvan u weet of vermoedt dat
het vals is. Omdat valse bankbiljetten niets waard zijn, is het raadzaam goed op te
letten. U ontvangt voor een vervalsing geen vergoeding.
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Voor meer informatie
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Achterzijde
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Het papier zelf licht niet op.
A	Aan de voorzijde lichten de sterren in de vlag, de kleine cirkels, de grote
sterren en enkele andere plaatsen geel op. Er verschijnen kleine vezels in
het papier. Elke vezel vertoont drie verschillende kleuren.
Achterzijde

3

Achterzijde

B Aan
 de achterzijde lichten een kwart van een cirkel in het midden en
enkele andere plaatsen groen op. Het horizontale serienummer en een
band verschijnen in de kleur rood.

Voor nadere informatie over de eurobankbiljetten en euromunten en/of om
extra exemplaren van deze publicatie te ontvangen, gelieve contact op te
nemen met de Nationale Bank van België:
Guy Bertels
Externe Communicatie
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
Tel. +32 2 221 5531
Fax +32 2 221 3160
pressoffice@nbb.be, www.nbb.be
www.nieuwgezichtvandeeuro.eu
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