DE EUROBANKBILJETTEN EN EUROMUNTEN

Sinds 1 januari 2002 zijn de
eurobankbiljetten en euromunten
onderdeel van het dagelijks leven van de
meer dan 300 miljoen mensen in het
eurogebied. Deze brochure beschrijft de
zeven eurobankbiljetten en de acht
euromunten, waaronder de
echtheidskenmerken. De bankbiljetten –
geïnspireerd op de bouwkundige stijlen
van zeven perioden uit de Europese
cultuurgeschiedenis – zien er in alle
landen van het eurogebied hetzelfde uit.
De euromunten hebben een
gemeenschappelijke zijde, waarop drie
verschillende afbeeldingen van de kaart
van Europa staan, en een land-specifieke
zijde, die ontwerpen toont die de
nationale identiteit van de lidstaten
weerspiegelen. Op basis van een
monetaire overeenkomst zijn de stadstaat
Monaco, de republiek San Marino en
Vaticaanstad eveneens gerechtigd hun
eigen euromunten uit te geven. De
eurobankbiljetten en euromunten zijn
wettig betaalmiddel in alle landen van het
eurogebied.
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Fax: +49 69 1344 6000
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TECHNISCHE SPECIFIC ATIES VAN DE EUROBANKBILJETTEN
C5
Coupure: C5
Afmetingen: 120 x 62 mm
Kleur: Grijs
Stijlperiode: Klassiek

C10
Coupure: C10
Afmetingen: 127 x 67 mm
Kleur: Rood
Stijlperiode: Romaans

C20
Coupure: C20
Afmetingen: 133 x 72 mm
Kleur: Blauw
Stijlperiode: Gotisch

C50
Coupure: C50
Afmetingen: 140 x 77 mm
Kleur: Oranje
Stijlperiode: Renaissance

C100
Coupure: C100
Afmetingen: 147 x 82 mm
Kleur: Groen
Stijlperiode: Barok en rococo

C200
Coupure: C200
Afmetingen: 153 x 82 mm
Kleur: Geelbruin
Stijlperiode: IJzer-en-glasarchitectuur

C500
Coupure: C500
Afmetingen: 160 x 82 mm
Kleur: Paars
Stijlperiode: Moderne 20ste-eeuwse architectuur

Veiligheidsdraad
Wanneer u het biljet
tegen het licht houdt,
wordt een donkere
lijn zichtbaar.

Streepvormig
foliehologram
Wanneer u het biljet kantelt,
worden in het hologram
het euroteken en de waarde
van het biljet zichtbaar.

ECHTHEIDSKENMERKEN:
L5, L10 EN L20
In de eurobankbiljetten zijn verschillende echtheidskenmerken verwerkt. Deze maken het makkelijk een
bankbiljet op echtheid te controleren. De bankbiljetten zijn
gedrukt op zuiver katoenpapier, waardoor ze uniek
aanvoelen. Delen van de afbeelding aan de voorzijde zijn
uitgevoerd in reliëfdruk en kunnen op de tast worden
herkend. Andere echtheidskenmerken kunnen worden
herkend door de bankbiljetten tegen het licht te houden of
te kantelen.

Watermerk
Wanneer u het
biljet tegen het
licht houdt,
worden een
afbeelding en de
waarde van het
biljet zichtbaar.

Iriserende streep
Deze licht op wanneer u het
biljet kantelt onder fel licht.

Inkt met kleuromslag
Wanneer u het biljet kantelt, verandert het waardecijfer
van paars in olijfgroen of bruin.

Watermerk
Wanneer u het
biljet tegen het
licht houdt,
worden een
afbeelding en de
waarde van het
biljet zichtbaar.

Veiligheidsdraad
Wanneer u het biljet tegen
het licht houdt, wordt een
donkere lijn zichtbaar.

Zegelvormig
foliehologram
Wanneer u het biljet kantelt,
worden in het hologram een
afbeelding en de waarde
van het biljet zichtbaar.

ECHTHEIDSKENMERKEN:
L50, L100, L200 EN L500
Enkele echtheidskenmerken op de bankbiljetten van e50,
e100, e200 en e500 verschillen van die op de lagere
coupures, hetgeen deze hogere coupures nog veiliger
maakt.

TECHNISCHE SPECIFIC ATIES VAN DE EUROMUNTEN
GEMEENSCHAPPELIJKE ZIJDEN

L2
Diameter: 25,75 mm
Dikte aan de rand: 2,20 mm
Gewicht: 8,50 gram
Vorm: rond
Kleur: buitenste gedeelte: wit;
binnenste gedeelte: geel

Legering:
Buitenste gedeelte: koper-nikkel
Binnenste gedeelte: drielaags:
nikkel-messing, nikkel, nikkel-messing

Rand:
Fijne kartel met randschrift
(verschilt per land)

Diameter: 23,25 mm
Dikte aan de rand: 2,33 mm
Gewicht: 7,50 gram
Vorm: rond
Kleur: buitenste gedeelte: geel;
binnenste gedeelte: wit

Legering:
Buitenste gedeelte: nikkel-messing
Binnenste gedeelte: drielaags:
koper-nikkel, nikkel, koper-nikkel

Rand:
Onderbroken kartel

Diameter: 24,25 mm
Dikte aan de rand: 2,38 mm
Gewicht: 7,80 gram
Vorm: rond
Kleur: geel

Legering:
Nordic gold

Rand:
Getand

Diameter: 22,25 mm
Dikte aan de rand: 2,14 mm
Gewicht: 5,74 gram
Vorm: Spanish flower
Kleur: geel

Legering:
Nordic gold

Rand:
Glad

Diameter: 19,75 mm
Dikte aan de rand: 1,93 mm
Gewicht: 4,10 gram
Vorm: rond
Kleur: geel

Legering:
Nordic gold

Rand:
Getand

Diameter: 21,25 mm
Dikte aan de rand: 1,67 mm
Gewicht: 3,92 gram
Vorm: rond
Kleur: rood

Legering:
Staal met laagje koper

Rand:
Glad

Diameter: 18,75 mm
Dikte aan de rand: 1,67 mm
Gewicht: 3,06 gram
Vorm: rond
Kleur: rood

Legering:
Staal met laagje koper

Rand:
Glad met groef

Diameter: 16,25 mm
Dikte aan de rand: 1,67 mm
Gewicht: 2,30 gram
Vorm: rond
Kleur: rood

Legering:
Staal met laagje koper

Rand:
Glad
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NATIONALE ZIJDEN
BELGIË
De Belgische munten dragen de beeltenis van Koning Albert II
en zijn monogram – een gekroonde hoofdletter A – omringd
door de 12 sterren van de Europese Unie.

DUITSLAND
De munten van e1 en e2 tonen een afbeelding van de bondsadelaar, het traditionele symbool van de Duitse soevereiniteit,
omringd door de sterren van de Europese Unie. De Brandenburgse Poort, het symbool van de vroegere tweedeling en de
daaropvolgende eenwording van Duitsland, is afgebeeld op de
munten van 10, 20 en 50 cent. Op de munten van 1, 2 en 5 cent
staat een eikentak, die herinnert aan het ontwerp van de
vroegere Duitse pfennig-munten.

GRIEKENLAND
De munt van e2 toont een mozaïek uit Sparta, waarop Europa,
de figuur uit de Griekse mythologie naar wie het werelddeel
Europa is vernoemd, staat afgebeeld. Op de munt van e1 is een
uil afgebeeld, die is overgenomen van een oud Atheens muntstuk van vier drachme. De munten van 10, 20 en 50 cent
dragen afbeeldingen van vooraanstaande Grieken uit de 18de,
19de en begin 20ste eeuw, terwijl op de munten van 1, 2 en 5
cent respectievelijk een Atheense trireem, een korvet en een
moderne tanker staan afgebeeld.

SPANJE
De munten van e1 en e2 dragen de beeltenis van Koning Juan
Carlos I de Borbón y Borbón. De munten van 10, 20 en 50 cent
zijn voorzien van een portret van Miguel de Cervantes, vader
van de Spaanse literatuur, waarmee het universele karakter van
de man en zijn werk tot uitdrukking wordt gebracht. Op de
munten van 1, 2 en 5 cent staat de kathedraal van Santiago de
Compostela afgebeeld, een van de beroemdste bedevaartsoorden ter wereld.

FRANKRIJK
Op de munten van e1 en e2 is een boom afgebeeld die leven,
continuïteit en groei symboliseert. Deze is omgeven door het
devies van de Franse republiek, „Liberté, Égalité, Fraternité”.
De munten van 10, 20 en 50 cent tonen het klassieke beeld van
de Zaaister, en die van 1, 2 en 5 cent een jonge, vrouwelijke
Marianne, een symbool van de Franse republiek.

NATIONALE ZIJDEN
IERLAND
Op alle Ierse munten staat op de nationale zijde de Keltische
harp afgebeeld, een traditioneel symbool voor Ierland, en de
Ierse naam voor Ierland („Éire”).

ITALIË
De munt van e2 toont een door Rafael getekend portret van
de schrijver Dante Alighieri. Op de munt van e1 staat de
beroemde tekening van Leonardo da Vinci waarin de ideale
proporties van het menselijk lichaam worden weergegeven. De
munten van 10, 20 en 50 cent tonen respectievelijk een detail
van Sandro Botticelli’s „De geboorte van Venus”, een
beeldhouwwerk van Umberto Boccioni, en een ruiterstandbeeld van keizer Marcus Aurelius Antoninus. Op de
andere munten staan het Castel del Monte (1 cent), de Mole
Antonelliana (2 cent) en het Colosseum (5 cent) afgebeeld.

LUXEMBURG
De Luxemburgse munten zijn voorzien van de beeltenis van
Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri. Het woord
„Luxemburg” wordt weergegeven in het Luxemburgs
(„Lëtzebuerg”).

NEDERLAND
Voor de Nederlandse munten worden twee verschillende
ontwerpen gebruikt – beide met een beeltenis van Koningin
Beatrix en profil. Op de munten van e1 en e2 staan de
woorden „Beatrix, Koningin der Nederlanden” rechts van de
beeltenis, terwijl op de munten van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent
dezelfde woorden rond de beeltenis staan. Beide ontwerpen
tonen tevens de 12 sterren van de Europese Unie.

OOSTENRIJK
De munt van e2 toont een portret van de radicale pacifiste
Bertha von Suttner. Wolfgang Amadeus Mozart, de beroemde
Oostenrijkse componist, staat afgebeeld op de munt van e1.
Enkele van de bekendste gebouwen in Wenen staan afgebeeld
op de munten van 10 cent (de toren van de Stephansdom),
20 cent (slot Belvedere) en 50 cent (het Sezession-gebouw).
De munten van 1, 2 en 5 cent dragen afbeeldingen van
respectievelijk een gentiaan, een edelweiss en een primula.

NATIONALE ZIJDEN
PORTUGAL
Op de munten van e1 en e2 staan enkele kastelen en
wapenschilden van Portugal afgebeeld, omringd door de 12
sterren van de Europese Unie, met in het midden het
koninklijke zegel van 1144. Het zegel op de munten van 10,
20 en 50 cent dateert van 1142. In het midden van de
munten van 1, 2 en 5 cent staan het eerste koninklijke zegel
van Portugal, uit 1134, en de naam van het land.

FINLAND
Op de munt van e2 zijn de bes en de bloeiwijze van de
kruipbraam afgebeeld, en de munt van e1 draagt een
afbeelding van twee vliegende zwanen. De munten van 1, 2,
5, 10, 20 en 50 cent tonen een afbeelding van de heraldische
leeuw.

MONACO
De munt van e2 draagt de beeltenis van Z.D.H. Prins
Rainier III, omringd door de 12 sterren van de Europese
Unie. Op de munt van e1 staat een dubbelportret van
Z.D.H. Prins Rainier III en Z.D.H. Kroonprins Albert en
profil, eveneens omringd door de 12 sterren. De munten
van 10, 20 en 50 cent dragen het zegel van de Prins. Het
wapen van het vorstenhuis van Monaco is te zien op de
munten van 1, 2 en 5 cent.

SAN MARINO
Het regeringsgebouw (Palazzo Pubblico) is afgebeeld op de
munt van e2, en op de munt van e1 staat het officiële
wapen van de republiek. Op de munt van 50 cent zijn de
Drie Torens te zien: Guaita, Cesta en Montale. Op de munt
van 20 cent staat een afbeelding van de heilige Marino, naar
een schilderij van de School van Guercino. De munt van 10
cent toont de Basilica van San Marino. Op de munten van 1,
2 en 5 cent staan respectievelijk de Derde Toren, het
Vrijheidsstandbeeld en de Eerste Toren afgebeeld.

VATICAANSTAD
De euromunten uit Vaticaanstad dragen de beeltenis van
Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus II, Soeverein van
Vaticaanstad, en profil naar links kijkend. Op de munten
staan tevens de woorden „CITTÀ DEL VATICANO”,
alsmede de 12 sterren van de Europese Unie en de initialen
van de ontwerper en de graveur (respectievelijk GV en UP).

