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BESLUIT (EU) 2019/669 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 4 april 2019
tot wijziging van Besluit ECB/2013/10 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie,
vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2019/9)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 128, lid 1,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name
artikel 16,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 19 april 2013 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) Besluit ECB/2013/10 (1) vastgesteld, waarin een aantal
technische standaarden werd vastgesteld om de huidige en toekomstige series van eurobankbiljetten af te dekken
en waarin voorts een aantal regels en procedures inzake bankbiljetten werden verduidelijkt.

(2)

De ECB heeft beslist om wijzigingen aan te brengen in de tweede serie eurobankbiljetten, bekend als de Europaserie. De hoogte van de bankbiljetten in de denominaties van 100 euro en 200 euro bankbiljetten moet worden
verlaagd.

(3)

Op 4 mei 2016 heeft de Raad van bestuur beslist om de bankbiljetten in de denominatie van 500 euro uit te
sluiten van de Europa-serie.

(4)

Voorts vereist de toetreding van Kroatië in 2013 dat de initialen van de ECB in het Kroatisch worden toegevoegd
aan de 50, 100 en 200 denominaties van de tweede serie eurobankbiljetten. Zij moeten worden toegevoegd aan
de elementen van het ontwerp dat de verschillende officiële talen van de Europese Unie omvat.

(5)

Omwille van de consistentie moet de drempel van het vereiste om documentatie te verstrekken inzake de
herkomst van de bankbiljetten en de identificatie van de klant, of, indien van toepassing, van de uiteindelijk
begunstigde zoals bedoeld in Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad (2) worden
verhoogd tot EUR 10 000. Door deze verhoging wordt de drempel geharmoniseerd met de drempel voor
personen die handelen in goederen voor zover betalingen worden gedaan of ontvangen in cash ten belope van
een bedrag van EUR 10 000 of meer krachtens Richtlijn (EU) 2015/849.

(6)

Verduidelijkt moet worden dat de vervanging van beschadigde eurobankbiljetten kan gebeuren door de
vervanging van bankbiljetten van dezelfde waarde in om het even welke denominatie of door overschrijving of
creditering van de waarde op de rekening van de aanvrager. Verduidelijkt moet worden dat de vergoeding voor de
vervanging van door antidiefstalapparatuur beschadigde echte eurobankbiljetten ook geldt wanneer de aanvrager
verzoekt dat de nationale centrale bank (NCB) de waarde van de respectieve bankbiljetten overschrijft of crediteert
op een rekening.

(7)

Besluit ECB/2013/10 moet derhalve dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Besluit ECB/2013/10 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 1 wordt als volgt vervangen:
"1.
Eurobankbiljetten van de eerste serie bestaan uit zeven denominaties van eurobankbiljetten, die uiteenlopen
van vijf euro tot 500 euro. Eurobankbiljetten van de tweede serie bestaan uit zes denominaties van eurobankbil
jetten, die uiteenlopen van vijf euro tot 200 euro. Op eurobankbiljetten worden de "perioden en stijlen in Europa"
afgebeeld met de volgende basisspecificaties.
(1) Besluit ECB/2013/10 van vrijdag 19 april 2013 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie
nemen van eurobankbiljetten (PB L 118 van 30.4.2013, blz. 37).
(2) Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het
Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn
2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).
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Nominale
waarde (EUR)

Afmetingen (eerste serie)

Afmetingen (tweede
serie)

Hoofdkleur

Ontwerp

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Grijs

Klassieke oudheid

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Rood

Romaanse periode

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Blauw

Gotiek

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Oranje

Renaissance

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Groen

Barok en rococo

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Geel-bruin

Architectuur van staal
en glas

500

160 × 82 mm

Niet op te nemen in
de tweede serie.

Purper

Moderne architectuur
van de twintigste
eeuw";

b) lid 2 onder c) wordt als volgt vervangen:
"c) de initialen van de ECB in de verschillende officiële talen van de Europese Unie;
i) voor de eerste serie eurobankbiljetten zijn de initialen van de ECB beperkt tot de volgende vijf officiële
talen: BCE, ECB, EZB, EKT en EKP;
ii) voor de tweede serie eurobankbiljetten, (1) zijn de initialen van de ECB voor de denominaties van 5 euro,
10 euro en 20 euro beperkt tot de volgende negen officiële talen: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE
en EBC; (2) voor de denominaties van 50 euro, 100 euro en 200 euro zijn de initialen van de ECB beperkt
tot de volgende tien officiële talen: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE en EBC;";
2. In artikel 3 wordt lid 2, onder h), als volgt vervangen:
"h) indien de in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1338/2001 genoemde instellingen en economische
subjecten in één of meerdere transacties beschadigde echte eurobankbiljetten met een van waarde van minstens
10 000 EUR ter vervanging aanbieden, verstrekken die instellingen en economische subjecten documentatie
inzake de herkomst van de bankbiljetten en de identificatie van de klant of, indien toepasselijk, van de uiteindelijk
begunstigde zoals bedoeld in Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad (*). Deze
verplichting geldt eveneens indien onzeker is of de drempelwaarde van 10 000 EUR werd bereikt. De regels in
dit lid laten eventuele strengere identificatie- en rapportagevereisten onverlet, zoals goedgekeurd door de lidstaten
bij de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/849."
(*) Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn
2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van
5.6.2015, blz. 73).";
3. In artikel 3 wordt een nieuw lid 4 toegevoegd:
"4.
NCB's mogen tot vervanging overgaan door de afgifte van cash in de waarde van bankbiljetten in om het even
welke denominatie, door de waarde van de bankbiljetten over te schrijven op een bankrekening van de aanvrager,
welke bankrekening ondubbelzinnig geïdentificeerd kan worden via een identificatienummer van een internationale
betaalrekening (IBAN) zoals omschreven in artikel 2, lid 15 van Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees
Parlement en de Raad (*), of door het crediteren van de waarde van de bankbiljetten op een rekening van de
aanvrager bij de NCB, als passend geacht door de NCB.".
(*) Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van
technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 924/2009 (PB L 94 van 30.3.2012, blz. 22).";
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4. In artikel 4 wordt lid 1 als volgt vervangen:
"1.
NCB's brengen de in artikel 6, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad genoemde instellingen
en economische subjecten een vergoeding in rekening wanneer deze NCB's overeenkomstig artikel 3 verzoeken om
door antidiefstalapparatuur beschadigde echte eurobankbiljetten te vervangen. Deze vergoeding zal eveneens gelden
ongeacht of de NCB tot vervanging overgaat door overschrijving of creditering van de waarde van de bankbiljetten
op een rekening.".
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt op de twintigste volgende op de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 4 april 2019.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI

