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Introductie Euro 
 
Per 1 januari 2002 wordt binnen de EMU de chartale Euro geïntroduceerd. Bij deze introductie 
zullen de nationale valuta van de twaalf deelnemende landen, zijnde België, Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje, 
vervallen en worden vervangen door de Euro. Na een korte omwisselperiode zullen de oude 
valuta in het reguliere betaalverkeer (van de Europese Unie) niet meer geaccepteerd hoeven te 
worden. Inwisseling is daarna in principe nog slechts mogelijk bij de centrale banken van de 
desbetreffende landen. 
Kenmerken van de eurobankbiljetten: 

De ontwerpen van de Eurobankbiljetten zijn geïnspireerd op het thema "Europese 
stijlperioden", waarbij de architectonische stijlen van zeven perioden uit de Europese 
cultuurgeschiedenis zijn verbeeld. De ramen en poorten aan de voorzijde van elk bankbiljet 
symboliseren de geest van openheid en samenwerking in Europa. De twaalf sterren van de 
Europese Unie verwijzen naar de dynamiek en harmonie binnen het hedendaagse Europa.  
De achterzijde van elk van de zeven ontwerpen vertoont een brug uit de overeenkomstige 
architectonische periode. De brug is een metafoor voor de nauwe samenwerking en 
communicatie tussen de mensen van Europa onderling en tussen Europa en de rest van de 
wereld 

Overige kenmerken van de biljetten: 

1. De vlag van de Europese Unie. 
2. Het © - teken geeft aan dat het auteursrecht is beschermd. 
3. De afkorting van de Europese Centrale Bank in de vijf varianten – BCE, ECB, EZB, EKT, 
EKP – die in de elf officiële talen van de Europese Gemeenschap worden gebruikt.  
4. De handtekening van Willem F. Duisenberg, President van de Europese Centrale Bank. 
5. De naam van de munteenheid – geschreven zowel in het Latijnse (EURO) als het Griekse 
(EYP�) alfabet.  

Euromunten 

De euromunten hebben een gemeenschappelijke zijde en een nationale zijde. In 1997 werden 
drie ontwerpen van Luc Luycx van de Koninklijke Munt van België gekozen voor de 
gemeenschappelijke zijde van de munten. Zij tonen drie verschillende landkaarten van Europa. 
Op de achtergrond zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld. De landkaart van de 
drie eerste munten (1, 2 en 5 cent) laat Europa zien in relatie tot de wereld. De landkaart voor de 
munten van 10, 20 en 50 cent symboliseert de Unie als een groep van afzonderlijke naties. Om 
de eenheid te benadrukken is dezelfde groep als een geïntegreerd geheel weergegeven op de 
munten van EUR 1 en EUR 2. De munten hebben een waarde van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent en 
van EUR 1 en EUR 2. Ze zijn verschillend van grootte, gewicht, materiaal, kleur en dikte, zodat 



ze ook voor blinden en slechtzienden gemakkelijk zijn te herkennen. Tevens is elke munt in de 
serie voorzien van een eigen rand. 

De Euro en de Nederlandse Antillen 

De eventuele gevolgen van de introductie van de Euro voor de Nederlandse Antillen vallen 
uiteen in een drietal gebieden: macro-economisch, juridisch en operationeel. 
 
 
 
Macro-economische gevolgen: 
Gesteld kan worden dat de economische impact van de introductie van de chartale Euro nihil is. 
Ook de introductie van de girale Euro drie jaar geleden, heeft geen invloed gehad op de 
economie van de Nederlandse Antillen. 
 
Juridische gevolgen: 
Aangezien de Nederlandse Antillen geen onderdeel zijn van de Europese Unie, is de daar 
opgestelde regelgeving met betrekking op de introductie niet direct van toepassing op de 
Nederlandse Antillen. Hierdoor ontstaat een bijzonder verschil: waar in de Europese Unie 
contracten, bankrekeningen, hypothekenakten, testamenten, enzovoorts ‘automatisch’ worden 
omgezet in Euro, dient dit in de Nederlandse Antillen in principe expliciet te geschieden door 
middel van wijzigingen in de betreffende contracten, enzovoorts. Immers, de oude valuta 
houden op te bestaan, waardoor nakoming van (financiële) verplichtingen onmogelijk wordt. 
Overigens zullen naar verwachting in voorkomende gevallen de ‘redelijkheid en billijkheid’ met 
zich meebrengen dat voldoening in de juiste tegenwaarde in Euro gelijk staat aan voldoening in 
de oorspronkelijke valuta. 
 
Operationele gevolgen: 
Naar verwachting zijn er momenteel in de Nederlandse Antillen redelijke hoeveelheden chartale 
Europese valuta in omloop, voornamelijk Nederlandse guldens en (op de Bovenwinden) Franse 
francs. Voorts zijn er Europese toeristen en andere bezoekers die mogelijk hun oude valuta 
wensen te wisselen. 
 
Omtrent de omwisseling begin 2002 is de Bank met de commerciële banken in gesprek. De Bank 
speelt in deze een faciliterende rol, door onder andere de aanlevering van Euro-biljetten aan de 
commerciële banken (begin januari 2002) te verzorgen. De commerciële banken zullen in 
principe de omwisselingen van Nederlandse bankbiljetten in Euro’s voor hun rekening nemen, 
tegen de gebruikelijke kosten.  De bij de omwisseling verschuldigde license fee zal, zoals 
gebruikelijk, in de verkoopkoersen worden verwerkt. De Bank zal de koersen van de oude valuta 
nog officieel publiceren zolang dat noodzakelijk blijft. 
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