Eesti Pank
Tel: +372 668 0719
info@eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann /Central Bank of Ireland
Phone: +353 1 219 8858
euroseries2@centralbank.ie

Bank of Greece/Τράπεζα της Ελλάδος
Tηλ.: +30 210 320 3447
press@bankofgreece.gr

Banco de España
Tel.: +34 91 338 5999
emisionycaja@bde.es

Banque de France
Phone : 33 1 42 92 94 92
euro-formation@banque-france.fr

Banca d’Italia
Tel: +39 06 47924878
eurosecondaserie@bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus/Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Τηλ.: +357 22714503, +357 22714463
pressoffice@centralbank.cy

Latvijas Banka
Tālr.: +371 67022300
info@bank.lv

Lietuvos bankas
Tel. +370 5 268 00 71
info@lb.lt

Banque centrale du Luxembourg
Tél. : +352 4774 4561
euro2@bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta /Central Bank of Malta
Tel: +356 2550 3104/5
publicrelations@centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank
Tel.: +31 (0)800 020 1068 (gratis)
info@dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank
Tel: +43 1 404 20 6900
christian.gutlederer@oenb.at

Banco de Portugal
Tel.: +351 213 215 358
press@bportugal.pt

Banka Slovenije
Tel.: +386 1 47 19 153, +386 1 47 19 777
pr@bsi.si

Národná banka Slovenska
Tel.: +421 2 5787 2143
info@nbs.sk

Is uw apparatuur klaar voor het nieuwe €50-biljet?

Waarom nieuwe bankbiljetten?

Bent u een retailer of gebruikt u regelmatig contantgeldverwerkende machines
en detectieapparaten? Zorg er dan voor dat uw apparatuur voorbereid is op het
nieuwe bankbiljet van €50 wanneer dat in april 2017 in omloop komt.

Om bankbiljetten nóg beter bestand te maken tegen vervalsing, moeten de
echtheidskenmerken af en toe worden verbeterd. Verder wordt het uiterlijk van
de biljetten van de Europa-serie opgefrist. Dat is nu ook met het nieuwe biljet
van €50 gedaan. Dat bevat een portretraampje dat aan beide zijden zichtbaar is,
plus nog andere verbeterde echtheidskenmerken. Het is daardoor nóg veiliger en
blijft gemakkelijk te controleren.

Vraag uw leverancier of het mogelijk is uw apparatuur zodanig aan te passen dat
deze het nieuwe bankbiljet herkent. Daarnaast is er een lijst van geteste typen
machines en apparaten beschikbaar. Deze kunt u raadplegen op de website van
de ECB, onder
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.nl.html
De lijst laat zien of een bepaald type machine of apparaat al is aangepast voor
acceptatie van het nieuwe €50-biljet.
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Een geleidelijke invoering van de nieuwe serie
De bankbiljetten van de Europa-serie worden over een periode van enkele jaren
ingevoerd. De biljetten van €5, €10 en €20 circuleren al en het biljet van €50
wordt op 4 april 2017 in omloop gebracht. De invoering van de nieuwe biljetten
van €100 en €200 is voorzien voor eind 2018. Het biljet van €500 maakt geen
deel uit van de nieuwe serie, omdat de vrees bestaat dat het illegale activiteiten
zou kunnen bevorderen.

Weet dat u de echtheid van een bankbiljet ook kan controleren volgens de
“voel, kijk en kantel”-methode.

Net als de eerdere biljetten uit de Europa-serie circuleert het nieuwe biljet van
€50 naast de biljetten uit de eerste serie, die gewoon wettig betaalmiddel blijven.
Eurobankbiljetten behouden altijd hun waarde en kunnen voor onbepaalde tijd bij
de nationale centrale banken van het Eurosysteem worden ingewisseld.

Suomen Pankki / Finlands Bank
Puhelin /Telefon: +358 10 831 2626
info@bof.fi

Българска народна банка
Тел.: (+3592) 91459
press_office@bnbank.org

Sveriges Riksbank
Tfn: +46 8 787 00 00
registratorn@riksbank.se

Magyar Nemzeti Bank
Tel.: (+36 1) 428-2751
info@mnb.hu

Danmarks Nationalbank
Tlf.: 33 63 63 63
nationalbanken@nationalbanken.dk

Česká národní banka
tel.: +420 224 411 111
podatelna@cnb.cz

Banca Naţională a României
Telefon: 021 313 04 10
Info@bnr.ro

Narodowy Bank Polski
tel. centrala: +48 22 185 10 00
listy@nbp.pl

Hrvatska narodna banka
Tel.: +385 1 45 64 576
info@hnb.hr

Bank of England
Phone +44 (0)20 7601 4878
enquiries@bankofengland.co.uk

Verdachte bankbiljetten
Als contantgeldverwerker zou u heel af en toe een verdacht bankbiljet in
handen kunnen krijgen.
Als dit gebeurt,
accepteer het dan niet
vraag om een ander biljet en controleer dat zorgvuldig.
Als u een biljet hebt geaccepteerd waarvan u nu vermoedt dat het vals is, geef
het dan niet door aan iemand anders, want dat zou een misdrijf zijn. Overhandig
het aan de lokale politie, uw bank of de nationale centrale bank. Als het echt is,
krijgt u uw geld terug.
Meer informatie is beschikbaar onder www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu/
Eurobankbiljetten/VERDACHTE-BANKBILJETTEN. U kunt ook contact
opnemen met uw nationale centrale bank of de website daarvan raadplegen.
Verdere details zijn te vinden in deze brochure.

€100-biljet:
in voorbereiding

€200-biljet:
in voorbereiding
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Deutsche Bundesbank
Tel.: +49 69 9566 3512
info@bundesbank.de
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Banque Nationale de Belgique /Nationale Bank van België
Tél. / Tel. : +32 2 221 2578
laurent.denys@nbb.be
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DE ECHTHEIDSKENMERKEN VAN HET NIEUWE BANKBILJET VAN €50

DE EUROPA-SERIE: CONTROLEREN MET HULPMIDDELEN

Laten we ze vergelijken

Makkelijk te controleren

Het nieuwe €50-biljet onder UV-licht
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HET €50-BILJET VAN DE EUROPA-SERIE

VOEL

Microschrift op het nieuwe €50-biljet
A

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.

WAT IS ER NIEUW?

Op enkele plaatsen op het bankbiljet is een reeks zeer kleine lettertjes
zichtbaar. Deze microtekst kan met behulp van een vergrootglas worden
gelezen. Deze lettertjes zijn scherp, niet vaag.

Wat is er nieuw?
U voelt aan de linker- en rechterrand een aantal lijntjes.
Voorzijde

2

KIJK

Voorzijde

B

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.

Voorzijde

Achterzijde

Voorzijde

Onder infrarood licht

Wat is er nieuw? – 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.

Op de voorzijde staan het smaragdgroene cijfer, een deel van het grote
waardecijfer, de rechterzijde van de hoofdafbeelding en de zilveren band.
Op de achterzijde van het bankbiljet zijn behalve het raampje enkel het
waardecijfer en het horizontale serienummer zichtbaar.

Achterzijde

Het papier zelf licht niet op.
A	
Aan de voorzijde verschijnen er kleine in het papier verwerkte vezels. Elke
vezel vertoont drie verschillende kleuren. De sterren in de EU-vlag, de kleine
cirkels en enkele grote sterren lichten geel op. Ook diverse andere plaatsen
lichten geel op.

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, werd 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 Latijnse,
Griekse én cyrillische schrift op en wordt de afkorting ECB in tien in plaats van vijf talen weergegeven.
3

HET €50-BILJET VAN DE EERSTE SERIE

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

KANTEL

Voorzijde

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

Onder speciaal ultraviolet licht (UV-C)

Wat is er nieuw? – 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
Voorzijde
waardecijfer. Aan de achterzijde van het
biljet verschijnen regenboogkleurige
waardecijfertjes in het raampje.

C

Achterzijde
Achterzijde

Voorzijde

Achterzijde

Voorzijde

C	Aan de voorzijde lichten de sterren in de EU-vlag en de kleine cirkels geel op.
De grote sterren en andere plaatsen lichten oranje of geel op. Ook een groot
€-teken in het midden wordt zichtbaar.

