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HET €50-BANKBILJET  
VAN DE EUROPA-SERIE

Het nieuwe bankbiljet van €50 komt op 4 april 2017 in het gehele eurogebied in omloop.  
Net als in het €20-bankbiljet van de Europa-serie is in het €50-bankbiljet een portret verwerkt  
van Europa, een figuur uit de Griekse mythologie.  
 
De invoering van het nieuwe €50-biljet vormt onderdeel van een voortdurend streven de eurobankbiljetten 
nóg veiliger te maken. De centrale banken van het Eurosysteem1 zijn verantwoordelijk voor het 
handhaven van de integriteit van de eurobankbiljetten door de echtheidskenmerken daarvan te 
verbeteren. 

Eén zo'n kenmerk is het hologram. Dit bevat een portretraampje, een opvallend echtheidskenmerk dat 
aan beide zijden van het biljet zichtbaar is.  Wanneer het tegen het licht wordt gehouden, wordt dit 
raampje doorzichtig en toont het aan beide zijden van het biljet het portret van Europa. Dit vormt een 
doorbraak in de bankbiljettentechnologie en maakt de bankbiljetten nóg moeilijker te vervalsen. Naast 
dit echtheidskenmerk bevat het biljet ook een smaragdgroen cijfer, dat wanneer het wordt gekanteld 
van kleur verandert, van smaragdgroen naar diepblauw.

Het bankbiljet van €50 is het meest gebruikte van alle eurobankbiljetcoupures: het vertegenwoordigt 
meer dan 8 miljard of rond 45% van alle eurobankbiljetten die momenteel in omloop zijn.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de persafdelingen van de ECB en de nationale 
centrale banken van het Eurosysteem (zie bladzijde 11).

Volledige gegevens over alle eurobankbiljetten, waaronder ook afbeeldingen en video’s, zijn te vinden op 
www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu.

 

1 De Europese Centrale Bank en de centrale banken van de 19 landen van het eurogebied.

http://www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu
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De eerste serie eurobankbiljetten is in 2002 in omloop gekomen. In de tussenliggende jaren heeft de 
druk- en beeldtechnologie grote vorderingen gemaakt. Om het vertrouwen in de bankbiljetten te 
handhaven en valsemunters vóór te blijven, moeten de biljetten worden verbeterd om ze nóg veiliger  
te maken. Daarom is het Eurosysteem overgegaan tot geleidelijke invoering van een tweede serie 
bankbiljetten, de zogeheten Europa-serie, die verbeterde echtheidskenmerken bevat. 

Elke coupure van de Europa-serie is onmiddellijk herkenbaar aangezien deze krachtiger kleuren en 
opvallender afbeeldingen heeft dan die van de eerste serie. De nieuwe biljetten van €5, €10, €20 en  
het komende biljet van €50 bevatten alle een portret van Europa. 

De euro is een tastbaar symbool van de Europese integratie: 338 miljoen mensen in 19 landen 
gebruiken thans de gemeenschappelijke munteenheid. De euro maakt het gemakkelijker de prijzen in 
een land te vergelijken met die in een ander land, en grensoverschrijdend goederen en diensten te 
kopen en te verkopen. Zakenmensen en toeristen kunnen reizen zonder hun geld te hoeven omwisselen 
in de plaatselijke valuta. 

EUROBANKBILJETTEN
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HET €50-BILJET VAN DE EUROPA-SERIE
WAT IS ER NIEUW? 

AchterzijdeVoorzijde

HET €50-BILJET VAN DE EERSTE SERIE

Voorzijde Achterzijde

DE BANKBILJETTEN  VAN €50

De nieuwe eurobankbiljetten bevatten nog steeds het “perioden en stijlen”-ontwerp van de eerste serie en hebben 
dezelfde hoofdkleuren, maar wel zijn zij licht aangepast om het gebruik van de verbeterde echtheidskenmerken mogelijk 
te maken. Hierdoor zijn ze tevens gemakkelijk te onderscheiden van de bankbiljetten van de eerste serie. Reinhold 
Gerstetter, een onafhankelijk bankbiljettenontwerper uit Berlijn, is uitgekozen om het ontwerp van de eurobankbiljetten 
op te frissen. Bij de nieuwe bankbiljetten wordt nu ook rekening gehouden met de landen die sinds 2002 tot de EU zijn 
toegetreden. Zo toont de kaart van Europa nu ook Malta en Cyprus, staat het woord “euro” er in het Latijn, Grieks én 
Cyrillisch, en staan de letters van de naam van de ECB er in tien in plaats van vijf taalkundige varianten.
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  Wat is er nieuw? 
 
U voelt aan de linker- en rechterrand een aantal lijntjes.

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.

Hologram – Kantel het bankbiljet. Op de zilveren band aan de rechterzijde worden het waardecijfer en het €-teken zichtbaar.

Net als de eerste serie eurobankbiljetten is de Europa-serie makkelijk te controleren met de “VOEL, KIJK en KANTEL”-methode.

MAKKELIJK TE CONTROLEREN 

 1  VOELEN

 3  KANTELEN

   
– Portretraampje in het hologram

 Het raampje bovenaan in het hologram 
toont een portret van Europa. Als  
het bankbiljet wordt gekanteld, toont  
het raampje ook regenboogkleurige  
lijntjes rondom het waardecijfer. Aan  
de achterzijde van het biljet verschijnen 
regenboogkleurige waardecijfertjes in  
het raampje.

Wat is er nieuw?  
 – Smaragdgroen cijfer  
 
Dit glanzende cijfer vertoont  
een lichteffect dat op en neer 
beweegt. Het cijfer verandert  
ook van kleur, van smaragdgroen  
naar diepblauw.

Watermerk – Kijk en houd het bankbiljet tegen het licht. Een vage afbeelding wordt zichtbaar en toont de waarde van  
het bankbiljet en de hoofdafbeelding.

Wat is er nieuw?  
 – Portretwatermerk 
 
Er is ook een portret van  
Europa zichtbaar.

  
– Portretraampje in het hologram

Wanneer het biljet tegen het licht gehouden 
wordt, wordt het raampje bovenaan in het 
hologram doorzichtig en toont het een portret 
van Europa dat aan beide zijden van het biljet 
zichtbaar is.

 2  KIJKEN

Voorzijde

Achterzijde
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BELANGRIJKE FEITEN  
OVER DE EUROPA-SERIE

  De Europa-serie bevat nieuwe en verbeterde 
echtheidskenmerken, die nóg betere bescherming tegen 
vervalsing bieden.

  De nieuwe eurobankbiljetten worden over een periode van 
een aantal jaren geleidelijk, in oplopende volgorde, in omloop 
gebracht. Het nieuwe biljet van €5 is in 2013 in omloop 
gekomen, dat van €10 in 2014 en het nieuwe biljet van €20 in 
2015. Zij zullen worden gevolgd door het nieuwe €50-biljet op 
4 april 2017. 

  Om de resterende voorraden ervan op te gebruiken, zullen 
de €50-bankbiljetten van de eerste serie naast de nieuwe 
€50-bankbiljetten in omloop blijven worden gebracht.  Voor elke 
coupure geldt dat beide series naast elkaar in omloop zullen blijven.

  Fabrikanten van bankbiljettenapparatuur en overige 
leveranciers van machines zijn nauw betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van de Europa-serie, zodat zij zich goed konden 
voorbereiden op de invoering van de nieuwe bankbiljetten.

  In de Europa-serie zal geen bankbiljet van €500 worden 
opgenomen, zoals de ECB heeft uitgelegd in haar persbericht 
van 4 mei 2016. De overige coupures - van €5 tot en met 
€200 - zullen blijven bestaan. De bankbiljetten van €100 en 
€200 van de Europa-serie zullen naar verwachting rond eind 
2018 worden ingevoerd.

  De status van wettig betaalmiddel van de eerste serie 
eurobankbiljetten kan op een tijdstip in de verre toekomst en 
na tijdige aankondiging daarvan, worden ingetrokken. De 
bankbiljetten van de eerste serie zullen echter altijd hun waarde 
behouden: zij kunnen voor onbepaalde tijd worden ingewisseld 
bij de nationale centrale banken van het Eurosysteem.

Geschikt voor mensen met een visuele beperking
Alle eurobankbiljetten zijn zo ontworpen dat hoe hoger de waarde van het biljet, hoe groter het is, zodat mensen met een 
visuele beperking hun portemonnee dienovereenkomstig kunnen indelen. De samenwerking met mensen met een visuele 
beperking gedurende de ontwerpfase van de Europa-serie heeft geleid tot het opnemen van echtheidskenmerken in de 
bankbiljetten die deze gebruikers in staat stellen met groter vertrouwen met de biljetten om te gaan.  Aan de voorzijde, 
bijvoorbeeld, staan nu vettere en grotere letters, samen met voelbare tekens aan de randen. De hoofdkleuren van de biljetten 
van de eerste serie zijn in de Europa-serie gehandhaafd, maar de kleuren zijn nu krachtiger om het makkelijker te maken de 
afzonderlijke coupures van elkaar te onderscheiden.
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DE €50-INFORMATIECAMPAGNE

5 juli 2016: start van de onlinewedstrijd “Tetris® nieuw €50-biljet”2

2017: start van onlinefilmpjes over het 
nieuwe €50-biljet

5 juli 2016: onthulling van het nieuwe €50-bankbiljet 
bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt

6 juli 2016: het nieuwe biljet van €50 wordt uitgeleend aan fabrikanten van bankbiljetten-
apparatuur en overige leveranciers voor tests op hun eigen locaties en op bankbiljetten-
appatuurlocaties om de aanpassing van machines en apparaten mogelijk te maken

Vier weken vóór uitgifte: brochures over het nieuwe €50-biljet worden 
toegezonden aan drie miljoen verkooppunten in het eurogebied

Vierde kwartaal 2016: publicaties over het nieuwe biljet van €50 worden door de nationale  
centrale banken toegezonden aan commerciële banken, politiekorpsen, kamers van koophandel, 
beroepsorganisaties enz. Update van de onlinetrainingshulpmiddelen “Knowledge of Banknotes”  
en “Euro Cash  Academy” op www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu

4 april 2017: het nieuwe €50-bankbiljet 
komt in omloop

2 Tetris ® & © 1985~2016  Tetris Holding, gebruikt met toestemming.

Het belangrijkste doel van de informatiecampagne over het nieuwe €50-biljet is het grote publiek en geldverwerkers voorlichting 
te geven over de nieuwe bankbiljetten en hun echtheidskenmerken. 

Afbeeldingen van de eurobankbiljetten
De afbeeldingen van de eurobankbiljetten zijn digitaal beschermd. Organisaties met een legitiem bedrijfsbelang in het 
reproduceren van afbeeldingen van eurobankbiljetten dienen onbeschermde afbeeldingen aan te vragen. Om deze 
afbeeldingen te verkrijgen, dienen gebruikers eerst een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Deze kan worden 
verkregen door te schrijven naar info@ecb.europa.eu.
Nadere informatie is te vinden op www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.nl.html.

15 juni 2016: start van het €50-Partnership-Programma voor fabrikanten van 
bankbiljettenapparatuur en overige leveranciers tijdens een door het Eurosysteem 
georganiseerd seminar in Madrid

http://www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu
http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.nl.html
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Het Eurosysteem verricht aanzienlijke inspanningen om ervoor te zorgen dat het grote publiek en professionale geldverwerkers 
weten hoe een vervalst bankbiljet kan worden herkend. Het verschaft eveneens lijsten van bankbiljettendetectieapparaten en 
bankbiljettensorteermachines die officieel zijn getest om vervalsingen te identificeren en aan de omloop te onttrekken.

De ECB werkt tevens nauw samen met de Europese Commissie (die verantwoordelijk is voor informatie over vervalsingen van 
euromunten) en met nationale politiekorpsen, Europol en Interpol. Een andere essentiële verdedigingslinie is ervoor te zorgen dat 
het grote publiek goed geïnformeerd is over de nieuwe bankbiljetten.

Effectieve bestrijding van valsemunterij

HET BESCHERMEN  VAN 
EUROBANKBILJETTEN
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HET PARTNERSHIP-PROGRAMMA

 in de aanloop naar de invoering van het nieuwe €50-biljet 
een reeks evenementen en activiteiten organiseren om de 
kennis ervan te vergroten;

 elektronische en gedrukte media over de nieuwe 
bankbiljetten leveren, in 23 officiële talen van de Europese Unie, 
om de partners te ondersteunen bij hun communicatie met 
hun doelgroepen;

 partners uitnodigen een “Memorandum van Overeenstemming” 
te ondertekenen in het kader waarvan zij zich verplichten tijdig 
hulp te verlenen bij het aanpassen van bankbiljettensorteer-
machines, verkoop- en kaartautomaten en detectieapparaten 
aan het nieuwe bankbiljet van €50.

Van fabrikanten van bankbiljettenapparatuur en overige 
leveranciers wordt verwacht dat zij zo spoedig mogelijk 
beginnen met het klaarmaken van hun machines voor de 
aanpassing.  Van de gebruikers van bankbiljettensorteermachines 
en detectieapparaten wordt tevens verwacht dat zij contact 
opnemen met hun leveranciers of fabrikanten om zich te gaan 
voorbereiden op de aanpassing van hun apparatuur. Een ieder 
die voornemens is een bankbiljettensorteermachine of 
detectieapparaat aan te schaffen dient bij zijn leverancier na te 
gaan of het apparaat kan worden aangepast aan de nieuwe 
bankbiljetten.

Op de website van de ECB zijn lijsten beschikbaar met 
detectieapparaten en bankbiljettensorteermachines die officieel 
zijn getest door de centrale banken van het Eurosysteem op 
hun vermogen de nieuwe biljetten van €5, €10 en €20 te 
herkennen. Zie hiervoor: www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/
cashhand/devices/html/results.nl.html. Na verdere tests van  
de machines en apparaten door de centrale banken van het 
Eurosysteem worden de lijsten bijgewerkt, zodat ze ook  
voor het nieuwe biljet van €50 gelden. De bijgewerkte lijsten 
zullen dit jaar en in 2017 worden gepubliceerd op de website 
van de ECB.

Om de contantgeldsector te helpen zich voor te bereiden op 
de invoering van het nieuwe €50-biljet, hebben de nationale 
centrale banken van het Eurosysteem sinds 4 april 2016 
fabrikanten van bankbiljetten-apparatuur de gelegenheid 
gegeven het nieuwe €50-biljet op hun locaties te testen, en 
vanaf 6 juli 2016 zullen zij het nieuwe €50-bankbiljet uitlenen 
aan fabrikanten van bankbiljetten-apparatuur om hen in  
staat te stellen op hun eigen locaties en op bankbiljetten-
apparatuurlocaties tests uit te voeren. 

Het nieuwe €50-Partnership-Programma is van start gegaan 
tijdens een door het Eurosysteem georganiseerd seminar,  
dat op 15 juni 2016 is gehouden bij de Banco de España in 
Madrid. Dit programma – net als dat voor het nieuwe €20-biljet 
in 2015, waaraan meer dan 500 industriële partners in heel 
Europa deelnamen – heeft tot doel ervoor te zorgen dat 
bankbiljettenmachines en -apparaten in het gehele eurogebied 
op tijd klaar zijn. 

Het programma biedt een breed scala van educatieve 
hulpmiddelen en materialen (waarvan de meeste beschikbaar 
zijn in de officiële talen van de EU) voor fabrikanten en leveranciers 
van bankbiljettenapparatuur, en voor klanten en gebruikers.

Meer specifiek zullen de ECB en de 19 nationale centrale 
banken van het Eurosysteem in het kader van het Partnership-
Programma:

 rechtstreeks met de partners communiceren over de 
Europa-serie en over de noodzaak om contantgeldverwerkings-
machines en detectieapparaten aan te passen aan het nieuwe 
biljet van €50; 

http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.nl.html
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.nl.html
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BELANGRIJKE DATA  
VOOR HET NIEUWE €50-BILJET 
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PERSAFDELINGEN    
VAN HET EUROSYSTEEM 

European Central Bank
Directorate General Communications
Sonnemannstraße 20
60314 Frankfurt am Main
Germany
Tel.: +49 69 1344 7455
Fax: +49 69 1344 7401
Email: info@ecb.europa.eu
www.new-euro-banknotes.eu
www.euro.ecb.europa.eu 

Kristin Bosman
Porte-parole / Woordvoerster
Bld de Berlaimont 14
 1000 Bruxelles / Brussel
Belgique / België
Tél / Tel. : +32 2 221 46 28
Télécopie / Fax : +32 2 221 31 60
Courriel / E-mail : pressoffice@nbb.be
Internet : www.nbb.be

Zentralbereich Kommunikation
Pressestelle
Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main 
Deutschland
Tel.: + 49 69 9566 3511
Fax: + 49 69 9566 3077
E-Mail: presse@bundesbank.de
Internet: www.bundesbank.de 

 

Avalike suhete allosakond
Estonia pst 13
15095  Tallinn
Eesti
Tel: +372 668 0965, +372 668 0745
Faks: +372 668 0954
E-post: press@eestipank.ee
www.eestipank.ee

Press office
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Tel.: +353 1 224 6299
E-mail: press@centralbank.ie
Internet: www.centralbank.ie

Υπηρεσία Τύπου
Ελ. Βενιζέλου 21
102 50 Αθήνα 
Ελλάδα
Tηλ.: +30 210 320 3447
Φαξ: +30 210 320 3922
E-mail: press@bankofgreece.gr
Internet: www.bankofgreece.gr

Ricardo Fernández
Jefe de la División de Relaciones con los Medios 
y Documentación
Alcalá, 48
E-28014 Madrid
España
Tel.: +34 91 338 5044
Fax: +34 91 338 5203
Correo electrónico: comunicacion@bde.es
Internet: www.bde.es

Olivier Aubry 
Chef du service de la Communication  
externe et digitale 
007-1049 
9, rue du Colonel Driant 
75049 Paris CEDEX 01 
France 
Tel. : +33 1 42 92 39 00 
Télécopie : +33 1 42 92 39 41 
Courriel : service.de.presse@banque-france.fr 
Internet : www.banque-france.fr

Antonella Dragotto 
Capo Divisione Stampa e Relazioni esterne
Via Nazionale 91
00184 Roma
Italia
Tel. +39 06 4792 5566
Fax: +39 06 4792 2253
E-mail: stampabi@bancaditalia.it
Sito Internet: www.bancaditalia.it

Γραφείο Τύπου
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Λεωφόρος Κένεντυ 80
1076 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλ.: +357 22714465, +357 22714503
Φαξ: +357 22378151
E-mail: pressoffice@centralbank.gov.cy
Internet: www.centralbank.gov.cy

Jānis Silakalns 
Preses sekretārs 
K.  Valdemara ielā 2A, Rīgā 
LV-1050 
Tel.: +371 6702 23594 
E-pasts: presesdienests@bank.lv 
Interneta vietne: www.bank.lv

Public Relations Division
Gedimino pr. 6
01103  Vilnius
Lithuania
Tel.: + 370 5 268 0072
E-mail : media@lb.lt
Internet: www.lb.lt

Marc Konsbruck
Communication Officer 
2, boulevard Royal
L-2983 Luxembourg
Tél.: + 352 4774 4265
Télécopie: + 352 4774 4910
Courriel: info@bcl.lu
Internet: www.bcl.lu
 

Clive Bartolo
Uffiċjal Ewlieni għall-Komunikazzjoni
Pjazza Kastilja
Valletta  VLT 1060
Malta
Tel.: +356 2550 3104 / 5
Fax: +356 2550 4950
E-mail: publicrelations@centralbankmalta.org
Internet: www.centralbankmalta.org

Herman Lutke Schipholt
Persvoorlichter
Westeinde 1
1017 ZN   Amsterdam
Nederland
Tel.: +31 20 524 2712
Mobiel: +31 6 5249 6900
E-mail: h.j.lutke.schipholt@dnb.nl
Internet: www.dnb.nl

Christian Gutlederer
Pressesprecher
Otto-Wagner-Platz 3
1090 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 404 20 6900
Fax: +43 1 403 17 44
E-Mail: christian.gutlederer@oenb.at
Internet: www.oenb.at

Direção de Comunicação 
Rua do Comércio, 148 
1100-150 Lisboa 
Portugal 
Tel.: +351 213 215 358 
Correio eletrónico: info@bportugal.pt 
Internet: www.bportugal.pt 

Odnosi z javnostmi
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel.:+386 1 47 19 153, +386 1 47 19 777
Faks: +386 1 47 19 724
E-pošta: pr@bsi.si
Internet: www.bsi.si
 

Tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5787 2147
Fax: +421 2 5787 1128
E-mail: info@nbs.sk
Internet: www.nbs.sk

Richard Brander 
Vanhempi tiedottaja / Senior informatör 
Snellmaninaukio / Snellmansplatsen 
PL 160 / PB 160 
00101 Helsinki / Helsingfors 
Suomi / Finland 
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