
 

 

26 november 2013 

Informatieblad – Het nieuwe €10-biljet 

Meer dan tien jaar na de invoering van de eurobankbiljetten en euromunten is het Eurosysteem gestart 
met de uitgifte van een tweede serie eurobankbiljetten, de zogeheten Europa-serie. Het hologram en het 
watermerk tonen een portret van Europa – een figuur uit de Griekse mythologie naar wie het werelddeel 
Europa is vernoemd.  

Het nieuwe €5-biljet kwam op 2 mei 2013 in omloop en heeft diverse nieuwe en verbeterde 
echtheidskenmerken om nóg beter beschermd te zijn tegen valsemunterij. Het nieuwe biljet en alle 
andere eurobankbiljetten zijn gemakkelijk te controleren met behulp van de "voel, kijk en kantel”-
methode: http://www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu/Eurobankbiljetten/Echtheidskenmerken/VOELEN/HET-
NIEUWE-€5-BILJET. 

Het nieuwe €10-biljet zal in 2014 worden uitgegeven. Kijk voor meer informatie op http://www.nieuwe-
eurobankbiljetten.eu/. 

 Wanneer komt het nieuwe €10-biljet in omloop? 

De precieze uitgiftedatum wordt bekendgemaakt bij de onthulling van het bankbiljet op 13 januari 2014. 
De onderstaande tabel bevat een overzicht van de voorbereidingen voor invoering ervan. 

 

 Is het Eurosysteem ervoor verantwoordelijk dat de machines en apparaten voor het op 
echtheid controleren van bankbiljetten, de nieuwe bankbiljetten accepteren? 

De machines en apparaten die worden gebruikt voor het op echtheid controleren van bankbiljetten vallen 
niet onder de verantwoordelijkheid van het Eurosysteem maar onder die van hun eigenaren en indirect 
hun leveranciers en fabrikanten. Desalniettemin is het Eurosysteem verantwoordelijk voor het leveren van 
alle benodigde informatie en materiaal aan de desbetreffende partners voor het aanpassen van de 
machines en apparaten aan de nieuwe bankbiljetten. De ECB en de nationale centrale banken werken 
nauw samen met de fabrikanten, leveranciers, beheerders en eigenaren van 
bankbiljettensorteermachines en -detectieapparaten om hen in staat te stellen hun apparatuur tijdig aan 
te passen voor de uitgifte van de betreffende coupure. Het Eurosysteem moedigt de eigenaren van 
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dergelijke apparatuur aan bij hun leverancier na te gaan of het betreffende apparaat de nieuwe 
bankbiljetten accepteert en toekomstige coupures in de Europa-serie kan verwerken. Via deze link 
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.nl.html krijgt u lijsten te zien met 
de bankbiljettendetectieapparaten en -sorteermachines die het nieuwe €5-biljet accepteren. Deze lijsten 
zullen worden geactualiseerd met informatie over het nieuwe €10-biljet. Verder kan altijd de “voel, kijk en 
kantel”-methode (http://www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu/Eurobankbiljetten/Echtheidskenmerken/ 
VOELEN/HET-NIEUWE-€5-BILJET) worden gebruikt voor het op echtheid controleren van een bankbiljet.  

 Waarom hebben we nieuwe bankbiljetten nodig? 

De ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied zijn verplicht de veiligheid van hun 

bankbiljetten te waarborgen en gebruik te maken van vernieuwingen in de bankbiljettentechnologie. Zij 
moeten ervoor zorgen dat de eurobankbiljetten up-to-date blijven en moeten de ontwerpen en 
echtheidskenmerken doorlopend verbeteren. Om deze reden hebben de ECB en de nationale centrale 
banken van het Eurosysteem de Europa-serie ontwikkeld: om er zeker van te zijn dat het publiek 
vertrouwen kan blijven houden in de munt. De nieuwe serie blijft optimale bescherming bieden tegen 
valsemunterij, en maakt de bankbiljetten daarmee nóg veiliger. 

Daarnaast zijn de lagere coupures van de Europa-serie duurzamer dankzij een beschermende laag. De 
bankbiljetten hoeven minder vaak te worden vervangen, wat de kosten vermindert en de effecten op het 
milieu reduceert.   

 Wanneer worden de volgende coupures uitgegeven? 

De nieuwe bankbiljetten van de Europa-serie worden in oplopende volgorde ingevoerd. Het 
eerstvolgende is dus het €20-biljet. De datum van uitgifte moet nog worden vastgesteld.  

 

 


