DE NIEUWE BANKBILJETTEN VAN €100 EN €200
UITGIFTE VAN DE NIEUWE BANKBILJETTEN VAN €100 EN €200
De nieuwe serie bankbiljetten is de afgelopen jaren geleidelijk ingevoerd in het eurogebied, in
oplopende volgorde van waarde. De onthulling van de nieuwe biljetten van €100 en €200 bij de
ECB op 17 september 2018 vormt de voltooiing van de Europa-serie. De planning is dat de nieuwe
bankbiljetten op 28 mei 2019 in omloop komen.
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WAAROM WE NIEUWE BANKBILJETTEN NODIG HEBBEN
De ECB en het Eurosysteem hebben de taak de integriteit van de eurobankbiljetten te waarborgen en
blijven daarom de bankbiljettentechnologie steeds verder verbeteren. De Europa-serie biedt betere
bescherming tegen vervalsing en maakt de bankbiljetten daarmee nóg veiliger. De nieuwe €100- en
€200-bankbiljetten bevatten dezelfde echtheidskenmerken als het bankbiljet van €50, zoals een portret
in het watermerk en in het hologram, en daarnaast nieuwe en verbeterde echtheidskenmerken,
waardoor de biljetten moeilijker te vervalsen maar nog steeds makkelijk te controleren zijn:
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S atelliethologram: dit geheel nieuwe echtheidskenmerk vindt u boven in de zilveren band. Wanneer
u het bankbiljet kantelt, ziet u kleine €-tekens die rond het cijfer bewegen. De €-tekens worden onder
direct licht duidelijker.
S maragdgroen cijfer: als u het bankbiljet kantelt, vertoont het glanzende cijfer in de linkerbenedenhoek een lichteffect dat op en neer beweegt, terwijl het cijfer van kleur verandert, van smaragdgroen
naar diepblauw. De nieuwe bankbiljetten van €100 en €200 hebben ook €-tekens in het cijfer.
Naast de echtheidskenmerken voor het publiek bevatten de nieuwe bankbiljetten nieuwe en verbeterde
echtheidskenmerken voor detectie door machines en apparaten.

www.euro.ecb.europa.eu
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Echtheidskenmerken van de nieuwe bankbiljetten van €100 en €200 www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.nl.html
Meer informatie over het bankbiljet van €100 www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.nl.html#es2-100
Meer informatie over het bankbiljet van € 200 www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.nl.html#es2-200

www.euro.ecb.europa.eu
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ER ZIJN MEER BANKBILJETTEN VAN €100 DAN VAN €10 IN OMLOOP
De bankbiljetten van €100 en €200 worden op grote schaal gebruikt, als betaalmiddel en als oppotmiddel. Eind juni 2018 waren er 2,7 miljard bankbiljetten van €100 in omloop (die bij elkaar goed waren
voor 13% van alle eurobankbiljetten in omloop) tegenover 2,5 miljard bankbiljetten van €10 (bij elkaar
goed voor rond 12% van het totale aantal). Wat de waarde betreft is het biljet van €100 na het biljet van
€50 de belangrijkste coupure en vertegenwoordigt het bijna een kwart (23%) van de waarde van alle
eurobankbiljetten in omloop. Daarmee vergeleken vertegenwoordigen de bankbiljetten van €200
1% van het aantal eurobankbiljetten in omloop en 4% van de totale waarde.

GESCHIKT VOOR MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING
Bij het ontwerpen van de Europa-serie heeft de ECB nauw samengewerkt met organisaties van mensen
met een visuele beperking om bankbiljetten te ontwikkelen met kenmerken die mensen met slecht
zicht tot hulp kunnen zijn. De nieuwe biljetten hebben grote waardecijfers in een krachtiger ontwerp
met meer contrasterende tinten, waardoor de bankbiljetten beter naar kleur zijn te onderscheiden.
Er bevinden zich ook voelbare tekens aan de randen van de bankbiljetten die voor elke coupure
verschillend zijn.

VERTROUWEN IN DE EUROBANKBILJETTEN
De eurobankbiljetten blijven een betrouwbaar en veilig betaalmiddel. Het aantal vervalsingen blijft zeer
klein (gedurende de eerste helft van 2018 zijn 301.000 biljetten aan de circulatie onttrokken), vergeleken
met het gestaag toenemende aantal echte bankbiljetten in omloop (meer dan 21 miljard). De ECB zal
er samen met de nationale centrale banken van het Eurosysteem voor blijven zorgen dat de eurobankbiljetten een waardevol en gewaardeerd betaalmiddel in het eurogebied en daarbuiten blijven. Het is
van essentieel belang dat iedereen die eurobankbiljetten gebruikt dat in vol vertrouwen kan blijven doen.
Daarom is de Europa-serie ingevoerd.
Aantal vervalste eurobankbiljetten bleef in de eerste helft van 2018 klein
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.nl.html
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GAAT CONTANT GELD IN DE NABIJE TOEKOMST VERDWIJNEN?
Mondiale trends geven aan dat de vraag naar contant geld blijft groeien. Sinds de invoering van de euro
in 2002 is het aantal bankbiljetten in omloop in het eurogebied verdrievoudigd tot 21 miljard. De waarde
van de bankbiljetten in omloop groeit momenteel met ongeveer 4% per jaar en bedraagt nu bijna €1,2
biljoen. Bezoek voor meer (Engelstalige) informatie over cijfers betreffende de bankbiljetten in omloop
onze website.
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html

IS CONTANT GELD NOG STEEDS DE MEEST GEBRUIKTE VORM VAN GELD?
Contant geld is het meest geprefereerde betaalmiddel bij verkooppunten zoals winkels, benzinestations
en verkoopautomaten. In 2016 werd 79% van alle transacties in het eurogebied uitgevoerd met contant
geld, terwijl slechts 19% werd gedaan met een kaart.1 Contantgeldtransacties zijn zelfs nog populairder bij
straat- en marktverkopers (90% van alle transacties – 81% van de totale transactiewaarde) en in cafés
en restaurants (90% van alle transacties – 76% van de totale transactiewaarde).

WAT ZIJN DE UNIEKE KENMERKEN VAN CONTANT GELD?
H
 et is door iedereen te gebruiken – ook mensen met beperkte of geen toegang tot een
bankrekening kunnen met contant geld betalingen doen.
H
 et stelt mensen in staat hun uitgaven en hun schulden beter te beheersen.
H
 et is een manier van betalen die geen afbreuk doet aan de privacy.
H
 et is een uitwijkmogelijkheid als elektronische betalingssystemen niet werken.
H
 et biedt onmiddellijke verrekening van transacties op het moment dat het contant geld in andere
handen overgaat.
H
 et zorgt voor concurrentie tussen diverse retailbetaalmiddelen en draagt bij aan concurrerende
prijzen van andere retailbetaalmiddelen.
H
 et is het enige betaalmiddel dat het publiek directe toegang geeft tot vertrouwd centralebankgeld.

Bron: “Het gebruik van contant geld door huishoudens in het eurogebied” (in het Engels):
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699
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TOESPRAKEN EN CITATEN OVER CONTANT GELD EN DE
EUROBANKBILJETTEN
Welkomstwoord door Mario Draghi, President van de ECB, bij een evenement ter gelegenheid van de
uitgifte van het nieuwe bankbiljet van €50, Frankfurt am Main, 4 april 2017
“Hoewel elektronische betalingen steeds populairder worden, is contant geld nog steeds ons
belangrijkste betaalmiddel. [...] Meer dan driekwart van alle betalingen bij verkooppunten in het
eurogebied wordt met contant geld afgehandeld. In termen van transactiewaarden is dat iets
meer dan de helft. Zelfs in dit digitale tijdperk blijft contant geld van essentieel belang voor onze
economie.”
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.nl.html
Toespraak door Yves Mersch, Lid van de Directie van de ECB, bij het 4e Bargeldsymposium van de
Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main, 14 februari 2018
“Contant geld bewaart de privacy en waarborgt op die manier fundamentele rechten. […] Burgers
kunnen contant geld gebruiken om hun fundamentele rechten uit te oefenen zonder dat de staat
of derden in staat zijn de betrokken financiële transacties onmiddellijk te traceren.” [citaat uit het
Engels]
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html (alleen in het Engels en het Duits)
Bijdrage van Yves Mersch, Lid van de Directie van de ECB, voor Project Syndicate, 28 april 2017
“De groei in de totale vraag naar contant geld is zelfs sterker dan die van het nominale bbp.
Gedurende de laatste vijf jaar was het gemiddelde groeitempo op jaarbasis van de eurobankbiljetten
naar waarde 4,9% en naar aantal 6,2%. Deze stijging betreft ook de coupures die voornamelijk
worden gebruikt voor transacties in plaats van sparen. […] De ECB zal doorgaan bankbiljetten te
verstrekken. Wij zullen tevens de verdere ontwikkeling van een geïntegreerde, innovatieve en
concurrerende markt voor retailbetalingsdiensten in het eurogebied faciliteren.”
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.nl.html
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www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917.nl.html
Afbeeldingen van de nieuwe bankbiljetten van €100 en €200 en de echtheidskenmerken
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157697753987952
Afbeeldingen van het onthullingsevenement
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/albums/72157700197251994
A
 fbeeldingen van de bankbiljetten van de Europa-serie
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.nl.html
Onthullingsvideo
www.youtube.com/user/ecbeuro
Beeldmateriaal voor televisiestations over het drukproces van de nieuwe bankbiljetten
van €100 en €200
www.ecb.europa.eu/press/tvservices/ondemand/html/index.nl.html
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