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CBCS zet voorlichtingscampagne vals geld voort 
 
Willemstad/Philipsburg - In het kader van de feestdagen en in het verlengde van de doelstelling 
van de CBCS om financiële zelfredzaamheid onder het publiek te bevorderen, heeft de CBCS, 
in samenwerking met zowel het Korps Politie Curaçao als het Amerikaanse Consulaat, in de 
afgelopen weken een aantal voorlichtingssessies gehouden om valse bankbiljetten te kunnen 
herkennen. Aan de hand van gerichte uitnodigingen alsmede ook oproepen in de lokale kranten 
en op social media hebben belangstellenden uit alle sectoren zich gemeld. Aankomende maand 
zal de CBCS soortgelijke sessies organiseren in Sint Maarten. Meer informatie hierover zal 
spoedig volgen. 
 
De CBCS heeft tevens een voorlichtingsfilmpje geproduceerd, waarin de verschillende 
echtheidskenmerken van onze biljetten worden belicht. In het filmpje is tevens nadruk gelegd 
op het feit dat niet uit de uitstraling van de betalende persoon kan worden afgeleid of het biljet 
authentiek is maar dat dit alleen kan worden vastgesteld aan de hand van de 
echtheidskenmerken.   
 
Het voorlichtingsfilmpje is uitgezonden tijdens de nieuwsuitzendingen van alle lokale tv-
stations en is terug te zien op de Facebook pagina Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten 
in het Engels en Papiaments.  
 
Het verheugt de CBCS dat nu meer mensen zich bewust zullen zijn van de verschillende 
echtheidskenmerken van onze bankbiljetten. De CBCS hoopt zodoende de circulatie van valse 
bankbiljetten effectief te kunnen bestrijden. 
 
De CBCS wil het publiek nogmaals waarschuwen om goed op te letten bij het aannemen van 
bankbiljetten. Indien u twijfels heeft over een bankbiljet, wordt u geadviseerd dit biljet te 
weigeren. 
 
Wellicht ten overvloede attendeert de CBCS u erop dat geen enkele persoon en/of instelling 
valse bankbiljetten mag aannemen. U wordt aangeraden zo spoedig mogelijk de politie in te 
schakelen wanneer u denkt dat u met een vervalst bankbiljet te maken heeft. Op het vervalsen 
van geld of het bewust betalen met vals geld staat een gevangenisstraf van ten hoogste negen 
jaar. 
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