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INNOVATIEVE EN NÓG VEILIGER 
EUROBANKBILJETTEN

Het nieuwe bankbiljet van €20 is de derde coupure van de Europa-serie. Het vormt een doorbraak  
in de bankbiljettentechnologie omdat het een extra innovatief echtheidskenmerk bevat: het 
portretraampje in het hologram. Wanneer het biljet tegen het licht gehouden wordt, wordt het 
raampje doorzichtig en toont het een portret van Europa dat aan beide zijden van het biljet 
zichtbaar is. Het portret is ook te zien in het watermerk. Europa is een figuur uit de Griekse mythologie 
en de bron van de naam van ons continent.

Het nieuwe biljet van €20 bevat, net als de nieuwe biljetten van €5 en €10, een smaragdgroen cijfer.  
Al deze innovaties maken de nieuwe serie eurobankbiljetten nóg moeilijker te vervalsen en bevorderen 
het vertrouwen in de munteenheid.

Het Eurosysteem – de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied – heeft de plicht de 
integriteit van de eurobankbiljetten te waarborgen door de echtheidskenmerken daarvan regelmatig te 
verbeteren, waardoor ze nóg moeilijker te vervalsen worden. Net als de nieuwe biljetten van €5 en €10, 
wordt het nieuwe €20-bankbiljet gedrukt op katoenen papier omdat Europeanen een voorkeur hebben 
voor het traditionele gevoel van papiergeld.1

Vandaag de dag gebruiken 338 miljoen Europeanen in 19 landen in Europa de euro. Zij staan samen 
sterker dankzij hun vertrouwen in de euro, die een betrouwbare mondiale valuta is gebleken.

In de loop der tijd zal het Eurosysteem geleidelijk de eurobankbiljetten van de eerste serie vervangen. 
Het nieuwe biljet van €5 is in omloop gekomen op 2 mei 2013, en het nieuwe biljet van €10 op  
23 september 2014. Het nieuwe biljet van €20 zal, na zijn onthulling op 24 februari 2015 bij de 
Europese Centrale Bank, vanaf 25 november 2015 in het gehele eurogebied in omloop worden 
gebracht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de persafdelingen van de ECB en de nationale 
centrale banken van het Eurosysteem (zie bladzijde12). Volledige gegevens over alle eurobankbiljetten 
zijn te vinden op www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu.

1  In het gehele eurogebied gaven focusgroepen aan dat zij voor de nieuwe bankbiljetten dezelfde textuur wilden houden als bij de eerste serie.
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Het nieuwe biljet van €20 vormt, net als alle bestaande eurobankbiljetten, een krachtig symbool van 
integratie. Net als het geval was bij de eerste, in 2002 in omloop gebrachte serie, tonen de bankbiljetten 
van de Europa-serie bouwkundige stijlen uit verschillende perioden, samen met bruggen en een kaart 
van Europa: deze symboliseren alle hoe de munteenheid de mensen in het gehele eurogebied verbindt.

Het raampje in het hologram op het nieuwe €20-biljet vormt een belangrijke innovatie in de 
bankbiljettentechnologie. Net als het smaragdgroene cijfer, is dit raampje het resultaat van een jaren 
durend grondig proces van onderzoek en ontwikkeling. 

Momenteel zijn er rond 17 miljard eurobankbiljetten in omloop met een totale nominale waarde van 
rond €1.000 miljard. De invoering van de Europa-serie heeft tot doel het vertrouwen dat het grote 
publiek heeft in de eurobankbiljetten te handhaven door hun veiligheid en degelijkheid verder te 
verbeteren.

338 MILJOEN EUROPEANEN –  
SAMEN STERKER MET DE EURO
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DE BANKBILJETTEN VAN €20

HET €20-BILJET VAN DE EUROPA-SERIE
WAT IS ER NIEUW?

AchterzijdeVoorzijde

HET €20-BILJET VAN DE EERSTE SERIE

De nieuwe eurobankbiljetten hebben nog steeds het "perioden en stijlen"-ontwerp van de eerste serie en dezelfde 
hoofdkleuren, maar zij zijn wel licht aangepast om het gebruik van de verbeterde echtheidskenmerken mogelijk te maken. 
Hierdoor zijn ze tevens gemakkelijk te onderscheiden van de bankbiljetten uit de eerste serie. Reinhold Gerstetter, een 
onafhankelijk bankbiljettenontwerper uit Berlijn, is uitgekozen om het ontwerp van de bankbiljetten op te frissen. Bij de 
nieuwe bankbiljetten is 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 en Griekse alfabet én in het Cyrillisch, en 
staan de letters van de naam van de ECB er in negen in plaats van vijf taalkundige varianten.

Voorzijde Achterzijde
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  Wat is er nieuw? 
 
U voelt op de voorzijde, 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. Wanneer 
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 
 
Ook is 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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EUROPA: 
DE PRINSES IN HET RAAMPJE 

Een technologische doorbraak 

Portretten zijn door de eeuwen heen en over de gehele wereld 
vaak gebruikt op bankbiljetten, en onderzoek toont aan dat 
mensen doorgaans intuïtief gezichten herkennen. Europa, een 
figuur uit de Griekse mythologie, is gekozen voor de nieuwe 
bankbiljetten omdat zij haar naam gegeven heeft aan ons 
continent.

Het hier gebruikte portret is afkomstig van een vaas in het 
Louvre in Parijs. Deze is meer dan 2000 jaar oud en is gevonden 
in zuid-Italië. Bij de nieuwe €20-biljetten is gebruik gemaakt van 
nieuwe technologie om Europa op een innovatieve manier af  
te beelden, door haar in een duidelijk "portretraampje" in het 
hologram op te nemen.

Wanneer het tegen het licht wordt gehouden wordt het 
raampje doorzichtig en toont het aan beide zijden van  
het biljet een portret van Europa.  Als het biljet wordt  
gekanteld, verschijnen regenboogkleurige lijntjes rondom  
het waardecijfer aan de voorzijde en regenboogkleurige 
waardecijfertjes aan de achterzijde. Dit vormt een doorbraak  
in de bankbiljettentechnologie en maakt de bankbiljetten  
nóg moeilijker te vervalsen.
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 BELANGRIJKE FEITEN   
OVER DE EUROPA-SERIE

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 blinden en 
slechtzienden hun portemonnee dienovereenkomstig kunnen indelen. De samenwerking met mensen met een visuele 
beperking gedurende de ontwerpfase van de Europa-serie heeft geleid tot het in de bankbiljetten opnemen van 
echtheidskenmerken die deze gebruikers in staat stellen met groter vertrouwen met de biljetten om te gaan.  Aan de
voorzijde staan nu bijvoorbeeld vettere en grotere letters, samen met voelbare tekens aan de randen. De hoofdkleuren  
van de biljetten van de eerste serie zijn gehandhaafd in de Europa-serie, hoewel de kleuren krachtiger zijn om het  
makkelijker te maken de afzonderlijke coupures te onderscheiden.

 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. Op 25 november 2015 zullen zij 
worden gevolgd door het nieuwe €20-biljet. De coupures van 
de biljetten blijven onveranderd: €5, €10, €20, €50, €100, €200 
en €500.

 Het precieze tijdstip van de uitgifte van de resterende 
coupures zal te zijner tijd worden bekendgemaakt.

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

 Om de resterende voorraden ervan op te gebruiken, blijven 
de €20-bankbiljetten van de eerste serie naast de nieuwe 
€20-bankbiljetten in omloop worden gebracht.  Voor elke 
coupure geldt dat beide series naast elkaar in omloop zullen 
blijven.

 De datum waarop de eerste serie eurobankbiljetten  
niet langer wettig betaalmiddel zal zijn, zal ruim van tevoren 
worden bekendgemaakt. 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.
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Het belangrijkste doel van de informatiecampagne over het nieuwe €20-biljet is het  
grote publiek en geldverwerkers voorlichting te geven over de nieuwe bankbiljetten  
en hun echtheidskenmerken. 

TIJDLIJN VAN 
DE INFORMATIECAMPAGNE 

Afbeeldingen van eurobankbiljetten
De afbeeldingen van eurobankbiljetten zijn digitaal beschermd. Organisaties met een legitiem belang bij 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/html/hires.nl.html.

Start van de onlinewedstrijd “Tetris® nieuw €20-biljet”2
5 februari 

2015

Start van het €20-Partnership-Programma voor fabrikanten van bankbiljettenapparatuur en 
overige leveranciers tijdens een door het Eurosysteem georganiseerd seminar in Rome

6 februari  
2015

Onthulling van het nieuwe €20-bankbiljet bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt
24 februari  

2015

Het nieuwe €20-biljet wordt ter beschikking gesteld aan fabrikanten van bankbiljettenapparatuur 
en overige leveranciers om hen in staat te stellen hun machines en apparaten aan te passen

Februari/maart  
2015

Publicaties over het nieuwe biljet van €20 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

Mei   
2015

Brochures over het nieuwe €20-biljet worden toegezonden aan drie miljoen verkooppunten in 
het eurogebied

Oktober  
2015

Start van onlinefilmpjes over het nieuwe €20-biljet
Eind oktober  

2015  

Het nieuwe bankbiljet van €20 gaat in omloop
25 november  

2015
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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. Tevens zorgt het Eurosysteem ervoor dat bankbiljettensorteer- en 
-verwerkingsmachines vervalsingen op betrouwbare wijze kunnen herkennen en aan de circulatie kunnen onttrekken.

Daarnaast werkt de ECB nauw samen met de Europese Commissie (die verantwoordelijk is voor de informatievoorziening 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. 

BESCHERMING VAN 
EUROBANKBILJETTEN 

Effectieve bestrijding van valsemunterij

Het aantal vervalste eurobankbiljetten dat tussen 2002 en 2014 aan de circulatie is onttrokken
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PARTNERSHIP-PROGRAMMA 

 informatie verschaffen over het aanpassen van 
contantgeldverwerkende machines en detectieapparaten, zodat 
deze de nieuwe bankbiljetten zullen kunnen verwerken;

 in de aanloop naar de invoering van het nieuwe €20-biljet 
een reeks evenementen en activiteiten organiseren om de 
kennis erover 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;

 met ingang van februari/maart 2015, ná de onthulling, de 
nieuwe €20-biljetten ter beschikking stellen voor tests  
bij de fabrikanten van bankbiljettenapparatuur en voor de 
aanpassing-ter-plekke van reeds in gebruik zijnde machines  
en apparaten. 

Van fabrikanten van bankbiljettenapparatuur en overige 
leveranciers wordt verwacht dat zij zo snel 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 en/of 
detectieapparaat aan te schaffen dient bij zijn leverancier na te 
gaan of het apparaat kan worden aangepast aan de nieuwe 
bankbiljetten.

Lijsten van bankbiljettendetectieapparaten en -sorteermachines 
die door de centrale banken van het Eurosysteem officieel zijn 
getest op hun vermogen de nieuwe €5- en €10-bankbiljetten  
te herkennen, kunnen worden gevonden op de website van de 
ECB (www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/
html/results.nl.html). Deze lijsten zullen, na verdere tests  
van de machines en apparaten door de centrale banken van  
het Eurosysteem, worden geactualiseerd zodat dan ook de 
verwerking van het nieuwe €20-bankbiljet daarin is opgenomen. 
Deze lijsten zullen in 2015 worden gepubliceerd op de website.

Om fabrikanten en leveranciers van bankbiljettenapparatuur 
ook op andere wijze te helpen zich voor te bereiden op de 
invoering van de nieuwe €20-bankbiljetten, hebben de Europese 
Centrale Bank en de nationale centrale banken van het 
Eurosysteem hen informatie gegeven en hen vooraf de nieuwe 
bankbiljetten ter beschikking gesteld zodat deze konden worden 
getest. Daarnaast hebben zij een veelomvattend Partnership-
Programma opgezet.

Dit programma – net als in 2013 het geval was bij dat voor het 
nieuwe €10-biljet, waaraan meer dan 300 industriële partners 
in heel Europa deelnamen – heeft tot doel ervoor te zorgen dat 
bankbiljettenmachines en -apparaten in het gehele eurogebied op 
tijd klaar zijn. 

Aangezien het biljet van €20 een van de coupures is die het 
meest in omloop zijn, zal het Partnership-Programma voor de 
bankbiljetten van de Europa-serie worden uitgebreid naar 
andere beroepsorganisaties, zoals verenigingen van banken of 
entiteiten die ECB-materiaal onder het grote publiek kunnen 
verspreiden. 

Het €20-Partnership-Programma is van start gegaan op een 
door het Eurosysteem georganiseerd seminar, dat op 6 februari 
2015 werd gehouden bij de Banca d'Italia in Rome. 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:
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Het door het Eurosysteem 
georganiseerde seminar voor 
fabrikanten en leveranciers
van bankbiljettenapparatuur 
wordt gehouden bij de Banca 
d'Italia in Rome.

Brochures over het nieuwe €20-biljet
worden verstuurd naar 3 miljoen
verkooppunten in het eurogebied.

Het nieuwe €20-biljet
komt in het gehele
eurogebied in omloop.

 

De nieuwe €20-biljetten worden
uitgeleend aan fabrikanten en
leveranciers van 
bankbiljettenapparatuur zodat zij 
hun machines en detectieapparaten 
kunnen aanpassen.

Het nieuwe bankbiljet
van €20 wordt onthuld
bij de ECB in Frankfurt.

Persbericht

Persbericht

Persbericht
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BELANGRIJKE DATA VOOR 
HET NIEUWE €20-BILJET  
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