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Wanneer werd 
de € ingevoerd? De 

euro is ingevoerd op 1 januari 1999. Tijdens 
de eerste drie jaren was de euro niet zichtbaar, 

omdat hij vooral voor niet-contante betalingen werd 
gebruikt. De eurobiljetten en -munten zijn op 1 januari 

2002 in twaalf landen in circulatie gebracht. 

Welke landen van de EU 
gebruiken de €? Momenteel is 

de euro het wettelijke betaalmiddel in 18 landen 
van de Europese Unie: België, Duitsland, 
Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, 

Frankrijk, Italië, Cyprus, Letland, Luxemburg, 
Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, 

Slovenië, Slowakije en Finland. Litouwen 
komt bij de euro op 1 januari 2015.

Wordt de € ook 
elders gebruikt? De 

euro wordt inderdaad ook buiten de EU 
gebruikt. Andorra, Monaco, San Marino 

en Vaticaanstad hebben monetaire 
overeenkomsten gesloten met de EU en 
gebruiken de euro als officiële munt, terwijl 
Kosovo en Montenegro de euro de facto als hun 

binnenlandse munt gebruiken.

Hoeveel verschillende coupures 
zijn er? Er zijn zeven coupures: van 5, 10, 20, 50, 

100, 200 en 500 €. De eurobiljetten hebben in alle 
landen van de eurozone dezelfde afbeelding. 

Wie geeft de 
eurobiljetten uit? De 
Europese Centrale Bank (ECB) heeft als enige 
het recht om de nationale centrale banken van de 
eurozone toe te staan eurobiljetten uit te geven. De 
productie en het in omloop brengen ervan vallen onder  
de verantwoordelijkheid van de nationale centrale banken. 

Hoeveel verschillende 
munten zijn er? De euro heeft acht 

verschillende muntwaarden: van 1, 2, 5, 10, 20 
en 50 cent, 1 en 2 €. In tegenstelling tot de 

biljetten, die in alle landen van de eurozone 
identiek zijn, hebben de munten een 

gemeenschappelijke zijde en een voor  
ieder land specifieke zijde. 

Wie geeft de munten 
uit? De landen van de eurozone zijn 

belast met het slaan van de euromunten. 
Behalve deze landen mogen ook Andorra, 

Monaco, San Marino en Vaticaanstad, uit 
hoofde van overeenkomsten met de EU, een 

beperkte hoeveelheid euromunten slaan.

Wat zijn de voordelen van 
de €? De euro biedt zowel aan particulieren als aan 

ondernemingen talrijke voordelen: geld wisselen alvorens op reis 
te gaan is niet meer nodig; de prijzen in de verschillende landen 
kunnen gemakkelijker worden vergeleken; de prijsstabiliteit 
is toegenomen, en de EU is nadrukkelijker aanwezig  
in de wereldeconomie. De euro behoort, evenals  
de Amerikaanse dollar, tot de belangrijkste  
munten voor de internationale handel en  
is een tastbaar symbool van de  
Europese identiteit. 
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