Nieuws & evenementen
HALFJAARLIJKSE INFORMATIE OVER
VERVALSING VAN EUROBANKBILJETTEN
17/07/2015

•
•
•
•

In de eerste helft van 2015 zijn er 454.000 valse eurobankbiljetten uit de omloop
genomen.
86% van de vervalsingen betrof biljetten van €20 en €50.
Alle eurobankbiljetten kunnen gemakkelijk worden gecontroleerd met de “voel,
kijk en kantel”-methode.
Eurobankbiljetten blijven een betrouwbaar en veilig betaalmiddel.
In de eerste helft van 2015 zijn er in totaal 454.000 valse eurobankbiljetten uit de
omloop genomen, 10,5% minder dan in de tweede helft van 2014, maar wel meer
dan in de eerste helft van 2014. Ten opzichte van het toenemende aantal echte
bankbiljetten in omloop (in de eerste helft van 2015 meer dan 17 miljard) blijft het
aantal vervalsingen zeer klein.
In de onderstaande tabel is de halfjaarlijkse tendens weergegeven:
Periode
2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1
Aantal vervalsingen 251.000 280.000 317.000 353.000 331.000 507.000 454.000
Al vanaf de invoering van de eerste serie eurobankbiljetten raadt het Eurosysteem
(d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken van het
eurogebied) iedereen aan om alert te blijven bij het in ontvangst nemen van
bankbiljetten. Echte bankbiljetten kunnen gemakkelijk worden herkend door
gebruik te maken van de eenvoudige “voel, kijk en kantel”-methode die wordt
beschreven op de europagina's van de ECB-website en de websites van de nationale
centrale banken van het Eurosysteem.
Als u een verdacht bankbiljet in handen krijgt, kunt u dat onmiddellijk vergelijken
met een biljet waarvan u weet dat het echt is. Als uw vermoeden wordt bevestigd,
dient u contact op te nemen met de politie of (afhankelijk van de nationale
voorschriften) de nationale centrale bank. Het Eurosysteem ondersteunt politie en
justitie in hun strijd tegen valsemunterij.
Het Eurosysteem heeft de plicht de integriteit van de eurobankbiljetten te
waarborgen en de bankbiljettentechnologie steeds te verbeteren. Het ontwerp van
de Europa-serie moet de bankbiljetten nóg veiliger maken en ertoe bijdragen dat
het grote publiek vertrouwen houdt in de munteenheid.
In de onderstaande tabel wordt van elke coupure het aandeel weergegeven in het
totale aantal vervalsingen die in de eerste helft van 2015 aan de circulatie zijn
onttrokken.
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In die periode werden:
•

•

de biljetten van €20 en €50 wederom het vaakst vervalst. Ten opzichte van de
cijfers ten aanzien van de tweede helft van 2014 nam het percentage valse €20biljetten licht af en nam het percentage valse €50-biljetten toe. Samen maakten
zij 86% van de vervalsingen uit;
de meeste vervalsingen (97,9%) werden aangetroffen in landen van het eurogebied.
Slechts zo'n 1,6% werd aangetroffen in EU-lidstaten buiten het eurogebied en
minder dan 0,5% in andere delen van de wereld.
Met verschillende vormen van communicatie helpt het Eurosysteem het publiek om
echte en valse biljetten van elkaar te onderscheiden en professionele
geldverwerkers om hun bankbiljettensorteer- en -verwerkingsmachines op
betrouwbare wijze vervalsingen te laten herkennen en aan de circulatie te
onttrekken. Ook blijft het Eurosysteem fabrikanten en leveranciers van
bankbiljettenapparatuur ondersteunen bij het aanpassen van hun machines en
detectieapparaten aan de bankbiljetten van de Europa-serie. Beheerders/eigenaars
van wie de apparatuur deze bankbiljetten nog steeds niet kan verwerken, dienen
onverwijld contact op te nemen met hun leverancier of fabrikant.
Het nieuwe bankbiljet van €20 wordt op 25 november 2015 in omloop gebracht.
Nadere informatie over de eurobankbiljetten vindt u op www.ecb.europa.eu/euro
en www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu.
De media kunnen met hun vragen terecht bij Rocío González, tel.: +49 69 1344
6451.
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