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EUROPESE CENTRALE BANK
BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 30 augustus 2001
betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van
eurobankbiljetten
(ECB/2001/7)
(2001/667/EG)
om rekening te houden met hun specifieke eisen met
betrekking tot visuele en technische aspecten en ter
bevordering van de herkenbaarheid en aanvaarding van
de nieuwe denominaties en specificaties van de bankbiljetten door de gebruikers.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna aan te duiden als, „het Verdrag”), inzonderheid op
artikel 106, lid 1, en op de Statuten van het Europees Stelsel
van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna
aan te duiden als „de statuten”), inzonderheid op artikel 16,

(7)

Gelet op Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei
1998 over de invoering van de euro (1), inzonderheid op de
artikelen 10 en 16,

De Europese Centrale Bank (ECB) krĳgt het auteursrecht
van de ontwerpen van de eurobankbiljetten, dat
oorspronkelĳk berustte bĳ het EMI.

(8)

Het is noodzakelĳk enkele gemeenschappelĳke leidende
beginselen vast te stellen volgens welke de reproductie
van de ontwerpen van bankbiljetten wordt toegestaan.

(9)

Op grond van het onderhavige besluit dient algemene
toestemming te worden gegeven voor alle reproducties
die voldoen aan bepaalde criteria.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De bepalingen van artikel 106, lid 1, van het Verdrag,
artikel 16 van de statuten en artikel 10 van Verordening
(EG) nr. 974/98 vereisen preciezere details over de denominaties en specificaties van de eurobankbiljetten.

(2)

Dergelĳke details kunnen worden verschaft middels een
besluit van de Raad van Bestuur van de Europese
Centrale Bank, dat ter algemene informatie wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

(10)

Het is aangewezen dat de regels voor het maken van
reproducties reproducties alleen toestaan indien zĳ aan
één zĳde zĳn bedrukt, teneinde het risico te verminderen
dat het grote publiek reproducties van eurobankbiljetten
verwart met echte bankbiljetten.

(3)

Verordening (EG) nr. 975/98 van de Raad van 3 mei
1998 over de denominaties en technische specificaties
van voor circulatie bestemde euromuntstukken (2)
bepaalt dat de denominaties van de euromuntstukken
zal uiteenlopen van 1 cent tot 2 euro.

(11)

Gemeenschappelĳk regelgeving moet worden opgesteld
krachtens welke de nationale centrale banken (NCB's)
van de deelnemende lidstaten bereid zĳn beschadigde
eurobankbiljetten te vervangen.

(12)

(4)

Bĳ de vaststelling van de denominaties van de eurobankbiljetten moet rekening worden gehouden met de denominaties van de euromuntstukken.

De noodzaak van het opstellen van gemeenschappelĳk
regelgeving geldt ook voor het uit circulatie nemen van
oude bankbiljetten wanneer deze door nieuwe moeten
worden vervangen.

(5)

Bĳ het onderhavige besluit wordt rekening gehouden
met de voorbereidende werkzaamheden die door het
Europees Monetair Instituut (EMI) zĳn verricht, in het
bĳzonder met betrekking tot de ontwerpen van de bankbiljetten en de uitslag van een ontwerpwedstrĳd die in
heel Europa tussen ontwerpers van bankbiljetten heeft
plaatsgevonden.

(13)

Bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen kunnen gepaard gaan met publicaties in
andere media die het mogelĳk eenvoudiger maken het
grote publiek naar behoren in kennis te stellen.

(14)

Om redenen van duidelĳkheid en rationaliteit is het
aangewezen om Besluit ECB/1998/6 van de Europese
Centrale Bank van 7 juli 1998 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit
circulatie nemen van eurobankbiljetten (3), zoals gewĳzigd bĳ Besluit ECB/1999/2 (4), te consolideren,

(6)

In het kader van deze voorbereidende werkzaamheden is
onder meer overleg gevoerd met Europese verenigingen
van verschillende groepen gebruikers van bankbiljetten

(1) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1.
(2) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 6.

(3) PB L 8 van 14.1.1999, blz. 36.
(4) PB L 258 van 5.10.1999, blz. 29.
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BESLUIT:

Artikel 1
Denominaties en specificaties
1.
De eerste serie eurobankbiljetten bestaat uit zeven denominaties, die uiteenlopen van 5 euro tot 500
euro, waarop „perioden en stĳlen in Europa” staan afgebeeld en die de volgende basisspecificaties hebben.
Nominale waarde
(euro)

Afmetingen

Hoofdkleur

Ontwerp

5

120 × 62 mm

Grijs

Klassieke oudheid

10

127 × 67 mm

Rood

Romaanse periode

20

133 × 72 mm

Blauw

Gotiek

50

140 × 77 mm

Oranje

Renaissance

100

147 × 82 mm

Groen

Barok en rococo

200

153 × 82 mm

Geel-bruin

Architectuur van staal en glas

500

160 × 82 mm

Purper

Moderne architectuur van de twintigste
eeuw

2.
De zeven denominaties in de serie eurobankbiljetten dragen aan de voorzĳde de afbeelding van
poorten en vensters en aan de achterzĳde van bruggen. De zeven denominaties zĳn allemaal kenmerkend
voor de verschillende Europese stĳlperioden die hierboven zĳn genoemd. Andere elementen van de
ontwerpen zĳn: het symbool van de Europese Unie, de naam van de munteenheid in Romeinse en Griekse
lettertekens, de initialen van de ECB zoals gebruikt in de verschillende officiële talen van de Europese Unie,
het -symbool om de auteursrechtelĳke bescherming aan te duiden, en de handtekening van de president
van de ECB.
Artikel 2
Reproductie
1.

Het auteursrecht van de in artikel 1 omschreven bankbiljetten berust bĳ de ECB.

2.
De reproductie, geheel of gedeeltelĳk, van de in artikel 1 omschreven bankbiljetten is toegestaan in de
volgende gevallen:
a) voor foto's, tekeningen, schilderĳen en films, en in het algemeen voor beelden waarbĳ de aandacht niet
primair uitgaat naar de bankbiljetten of reproducties zelf en zonder detailopnames van het ontwerp van
de bankbiljetten;
b) voor aan één zĳde bedrukte reproducties vermits die meer dan 125 % of minder dan 75 % van zowel de
lengte als de breedte van het desbetreffende in artikel 1 omschreven bankbiljet bedragen, ongeacht het
materiaal dat is gebruikt voor de reproductie.
3.
Een algemene toestemming voor het maken van reproducties volgens de bovengenoemde regels kan
worden ingetrokken als de afbeelding in strĳd is met de onvervreemdbare persoonlĳkheidsrechten van de
ontwerpers van de bankbiljetten.
Artikel 3
Vervanging van beschadigde bankbiljetten
1.
Beschadigde eurobankbiljetten die een wettig betaalmiddel vormen, worden in de volgende gevallen
door de NCB's van de deelnemende lidstaten op verzoek vervangen:
a) wanneer meer dan 50 % van het bankbiljet wordt overgelegd;
b) in het geval dat 50 % of minder van het bankbiljet wordt overgelegd, als de aanvrager aantoont dat de
ontbrekende delen zĳn vernietigd.
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Voor vervanging van beschadigde bankbiljetten is noodzakelĳk:

a) identificatie van de aanvrager als er twĳfel bestaat over de vraag of de aanvrager de rechtmatige eigenaar
is van de bankbiljetten of wanneer er getwĳfeld wordt aan de echtheid van de biljetten;
b) wanneer een gerede verdenking bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd of dat het bankbiljet moedwillig
is beschadigd: schriftelĳke uitleg over de oorzaak van de beschadiging en over wat er met de ontbrekende gedeelten van het bankbiljet is gebeurd;
c) schriftelĳke uitleg over de aard van de vlek, vervuiling of impregnatie wanneer met inkt bevlekte,
bevuilde of geïmpregneerde bankbiljetten worden overgelegd;
d) een schriftelĳke verklaring over de oorzaak en aard van de neutralisatie wanneer door kredietinstellingen
bankbiljetten worden overgelegd die door de activering van anti-diefstalapparatuur zĳn verkleurd;
e) betaling door de aanvrager van het tarief dat de ECB kan vaststellen in geval van arbeidsintensieve
analyses door de NCB.
Artikel 4
Uit circulatie nemen van bankbiljetten
Het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten van een bepaald model of een bepaalde serie wordt geregeld
bĳ een besluit van de Raad van Bestuur dat ter algemene informatie in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen en andere media wordt gepubliceerd. In dit besluit komen minimaal de volgende punten
aan de orde:
— het model dat of de serie eurobankbiljetten die uit circulatie wordt genomen;
— de duur van de vervangingsperiode;
— de datum waarop het model of de serie eurobankbiljetten de hoedanigheid van wettig betaalmiddel
verliest;
— de behandeling van de ingeleverde eurobankbiljetten nadat de vervangingsperiode is verstreken en/of
deze hun hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben verloren.
Artikel 5
Slotbepalingen
1.

De Besluiten ECB/1998/6 en ECB/1999/2 worden hierbĳ ingetrokken.

2.

Verwĳzingen naar de ingetrokken besluiten worden opgevat als verwĳzingen naar dit besluit.

3.
Artikel 1, lid 4, van Richtsnoer ECB/1999/3 van de Europese Centrale Bank van 7 juli 1998
betreffende bepaalde bepalingen met betrekking tot eurobankbiljetten, zoals gewĳzigd op 26 augustus
1999 (1) wordt hierbĳ ingetrokken.
4.

Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van de ECB.

5.
Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Gedaan te Frankfurt am Main, 30 augustus 2001.

De president van de ECB
Willem F. DUISENBERG

(1) PB L 258 van 5.10.1999, blz. 32.
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