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Over de euro

De euro bestaat sinds 1999. Hij verscheen aanvankelijk alleen op loonstrookjes, 
rekeningen en facturen. Op 1 januari 2002 kwamen de eerste eurobiljetten en 
-munten in Europese kassa’s, portemonnees en geldautomaten. Dat was een 
belangrijke stap naar Europese economische integratie, een proces dat begon 
bij de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1957.

De euro in de wereld

Weet u waar de euro buiten Europa nog gebruikt 
wordt? Dat is in het Caribisch gebied (Guadeloupe, 
Martinique en Saint-Barthélemy), in de Indische 
Oceaan (Mayotte en Réunion), in de Atlantische 
Oceaan (Azoren, Canarische Eilanden, Madeira en 
Saint-Pierre en Miquelon), in Ceuta en Melilla in 
Noord-Afrika, en in Frans-Guyana in Zuid-Ameri-
ka. De euro is de nationale munteenheid in Mo-
naco, San Marino, Vaticaanstad en Andorra. In 
Kosovo en Montenegro wordt hij de facto als 
munteenheid gebruikt. 

Wat is het doel van de euro?

De euro en de Economische en Monetaire Unie 
(EMU) moeten onze economieën efficiënter 
maken en leiden tot meer banen en welvaart voor 
alle Europeanen.

Inzoomen op de euro

Het symbool van de euro is €.
De eurobiljetten zien er in alle eurolanden het-
zelfde uit.

De biljetten zijn voorzien van diverse veiligheids-
kenmerken. Kijk maar eens of u ze zelf kunt vinden!

De euromunten hebben hetzelfde ontwerp op 
de ene en een specifiek ontwerp per land op de 
andere zijde.

Toen en nu: stappen naar de euro

De Europese Economische Gemeenschap wordt opgericht. Zo ontstaat een 
gemeenschappelijke markt met vrij verkeer van goederen, personen, diensten en 
kapitaal tussen de deelnemende landen. 

De gemeenschappelijke markt bloeit en breidt zich uit, maar wordt belemmerd door het 
grote aantal verschillende munteenheden.

In het Verdrag van Maastricht wordt vastgelegd dat Europa in de 21e eeuw één sterke, 
stabiele munt zal hebben.

De euro wordt vanaf nu gebruikt als „virtuele” munt.

Er worden ongeveer 8 miljard eurobiljetten en 38 miljard euromunten in omloop gebracht.

De eurozone is de op een na grootste economie ter wereld. De uitbreiding ervan is 
een voortdurend proces.
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De euro hee� de laatste jaren flink onder vuur ge-
legen. De schuldencrisis hee� een aantal zwakke 
plekken aan het licht gebracht die nauwkeurig 
zijn bestudeerd en aangepakt. De regels waaraan 
de deelnemers aan de EMU zich moeten houden, 
zijn daarna strenger geworden.

Het is natuurlijk belangrijk dat we goed nadenken 
over de problemen in de financiële wereld, maar 
we mogen niet vergeten dat de euro de Europese 
burgers en bedrijven vooral enorme voordelen 
hee� opgeleverd.

De voordelen voor de burger 

Meer keuze, lagere prijzen

Er is meer concurrentie tussen winkels en leve-
ranciers. Dat leidt tot lagere prijzen en minder 
prijsstijgingen.

Gemakkelijker winkelen in het 
buitenland 

Binnen de eurozone hoeven we geen wissel-
koersen te berekenen, we kunnen alle prijzen met 
elkaar vergelijken en we hebben meer keuze.

Een stabiele munteenheid

De inflatie van de euro ligt sinds zijn invoering rond 
de 2 % per jaar. Dat is bijzonder laag vergeleken 
met de inflatie van soms wel 20 % of meer in som-
mige EU-landen in de jaren zeventig en tachtig.

Goedkoper en gemakkelijker op reis

Als u binnen de eurozone op reis gaat, is dat veel een-
voudiger dan voorheen. U hoe� geen geld meer te 
wisselen en ook geen wisselkosten meer te betalen. 

Buiten de eurozone kunt u uw euro’s altijd om-
wisselen voor andere valuta. Naar schatting be-
vindt 20 tot 25 % van de eurobiljetten zich bui-
ten de eurozone.

De voordelen voor bedrijven

Het is heel simpel : 
lagere renten =
meer investeringen

Lage inflatie houdt de rente laag.
Bedrijven kunnen goedkoper geld lenen voor 
investeringen, bijvoorbeeld voor nieuwe 
machines of onderzoek.
Nieuwe producten, nieuwe diensten en een 
hogere productiviteit.
Economische groei, meer en betere banen.

Economische stabiliteit stimuleert 
langetermijnplanning

Europese bedrijven zijn nu beter in staat lange-
termijninvesteringen te doen. De rentepercenta-
ges zijn zo stabiel dat bedrijven beter kunnen in-
schatten of een investering winst zal opleveren.

Lagere risico’s en lagere kosten 
stimuleren internationale handel en 
investeringen

In het verleden werd de internationale han-
del in de EU bemoeilijkt door de verschillende 
munteenheden met veranderende wisselkoer-
sen. Om dat risico af te dekken, verkochten veel 
bedrijven hun producten voor een hogere prijs 
in het buitenland, wat de handel afremde. Dat 
hoe� nu niet meer.

Ook is een enkele markt met dezelfde munt-
eenheid gewoon efficiënter dan handel op veel 
markten met veel verschillende munteenheden. 
Vóór de invoering van de euro bedroegen de wis-
selkosten in de EU jaarlijks 20 tot 25 miljard EUR. 
Die kosten zijn nu weggevallen.

De keerzijde van de euro



De voordelen voor Europa

Beter geïntegreerde financiële 
markten

Door de economische en monetaire integratie 
is het veel eenvoudiger om investeringskapitaal 
daar in te zetten waar het het efficiëntst gebruikt 
kan worden. Dankzij de grote financiële markt 
van de eurozone, die goed gereguleerd en ge-
controleerd wordt, komt meer geld beschikbaar 
voor investeringen en kunnen beleggers hun ri-
sico’s beter spreiden.

De eurozone is een grotere speler 
op de wereldmarkt

De grote spelers in de wereldeconomie komen bij-
een in internationale groepen zoals het Internati-
onaal Monetair Fonds (IMF) en de G8/G20. Daar 
werken zij aan stabiliteit op de wereldmarkt. De 
euro is nu na de Amerikaanse dollar de grootste 
munteenheid ter wereld. Als een van de belang-
rijkste economische gebieden ter wereld, hee� de 
EU een duidelijkere stem in de wereld gekregen.

De voordelen van de euro:  
een kort overzicht

De EMU en de euro hebben geleid tot:

• een stabiele munteenheid

• lage inflatie en lage renten  

• prijstransparantie

• het wegvallen van wisselkosten

•  een meer geïntegreerde financiële markt met adequate 
regelgeving en toezicht

• een beter presterende economie

• een kader voor gezondere overheidsfinanciën 

• een duidelijkere stem voor de EU in de wereldeconomie

• soepelere internationale handel 

• een tastbaar symbool van de Europese identiteit

Soepelere internationale handel 

De euro wordt steeds vaker gebruikt in de in-
ternationale handel vanwege zijn stabiliteit en 
beschikbaarheid, en het daaraan gekoppelde 
vertrouwen in de munt. Daardoor kunnen han-
delaren uit de eurozone in euro’s betalen en 
betaald worden, en hebben zij geen last meer 
van wisselkoersschommelingen. Dat is ook een 
voordeel voor hun handelspartners.



Euromythen: Kijk verder dan uw neus lang is

In de eerste tien jaar na 
de invoering van de euro 
in 1999 zijn er 8,7 miljoen 
nieuwe banen geschapen 
in de eurozone, tegenover 
slechts 1,5 miljoen nieuwe 
banen in de voorafgaande 
zeven jaar.

Sinds de invoering van 
regels voor internatio-
nale eurobetalingen zijn 
de gemiddelde kosten om 
100 EUR over te schrijven 
gedaald van 24 EUR tot 
2,40 EUR. 

Sinds december 2006 is 
de totale waarde van het 
eurogeld dat in omloop is, 
meestal hoger geweest 
dan de waarde van de 
Amerikaanse dollars die in 
omloop zijn. 

Euromythe: De euro hee� de 
EU-landen minder zeggenschap 
gegeven

Wanneer een land de euro invoert, gee� het een 
deel van zijn zeggenschap vrijwillig op omdat 
de eurolanden hun economisch beleid op elkaar 
moeten afstemmen en hun overheidsfinanciën 
onder controle moeten houden. In de geglobali-
seerde wereld van vandaag is nationale soeverei-
niteit een relatief concept. Door beleid onderling 
af te stemmen, kunnen regeringen in de econo-
mische wereld juist meer invloed en macht krijgen. 

Feiten en cijfers

Bij de invoering van de euro zijn er 38 miljard euromunten in omloop 
gebracht. Dat staat gelijk aan ongeveer 124 euromunten per persoon in de 
eurozone op dat moment.

Meer werkgelegenheid Minder wisselkosten Wereldwijde handel

Euromythe: De euro hee� geleid tot 
prijsstijgingen

Door lagere inflatie en meer concurrentie hee� 
de euro uw leven juist goedkoper gemaakt! Uit 
een analyse van de consumentenprijzen blijkt 
dat de invoering van de euro gemiddeld geno-
men veel minder prijsstijgingen hee� veroor-
zaakt dan algemeen wordt gedacht en de prijzen 
slechts in zeer geringe mate hee� beïnvloed (in 
2002 hee� de komst van de euro eenmalig tot 
een kleine prijsstijging van 0,1 tot 0,3% geleid).
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Spelregels voor het 
gebruik van de euro

Niet zonder slag of stoot

De recente financiële crisis hee� een aantal 
zwakten aan het licht gebracht in de manier 
waarop binnen de EMU het economisch beleid 
wordt gecoördineerd. Daarom hee� de EU stren-
gere regels en procedures ingevoerd voor de 
coördinatie van het economisch beleid en voor 
het begrotingsbeleid in de eurolanden. Dat zal 
de Europese economie helpen de huidige crisis 
te boven te komen en een dergelijke crisis in de 
toekomst te voorkomen. 

Meedoen met de euro

Alle EU-landen hebben het recht de euro in te 
voeren als hun munteenheid. Maar als een land 
dat wil doen, moet het wel aan een aantal ei-
sen voldoen om aan te tonen dat zijn economie 
daar klaar voor is. Zo moet het gezonde over-
heidsfinanciën hebben, wat betekent dat het 
begrotingstekort en de staatsschuld onder een 
vastgelegde drempel moeten blijven. Ook moet 
de munt van het land een lage inflatie en een 
stabiele wisselkoers hebben en moet de lange-
termijnrente laag zijn, als teken van macro-eco-
nomische stabiliteit en een gezond concurrentie-
vermogen.

Gezonde overheidsfinanciën 

De euro kan grote voordelen bieden, maar alleen 
als de deelnemende landen een goed econo-
misch beleid voeren. Daarom moeten landen die 
de euro invoeren, zich houden aan strenge regels 
die voorkomen dat hun begrotingstekort en de 
staatsschuld uit de hand lopen. De regels voor 
een gezond fiscaal beleid en de controle daarop 
zijn geregeld in het „stabiliteits- en groeipact”. 

Dat pact is sinds het uitbreken van de crisis veel 
strikter geworden. De regeringen moeten nu hun 
begrotingsplannen ter controle aan de Com-
missie en de andere eurolanden voorleggen. Er 
wordt streng gecontroleerd of landen zich wel 
houden aan de begrotingsregels die alle euro-
landen beloofd hebben na te leven. Zo nodig 
kunnen er sancties worden opgelegd. 

Concurrentievermogen en groei 
stimuleren

Gezonde overheidsfinanciën zijn niet de enige 
manier om de economie in de eurozone te laten 
bloeien. De crisis hee� ook aan het licht gebracht 
dat er behoe�e was aan een nieuwe aanpak 
van financiële diensten en aan meer toezicht 
op de ontwikkelingen op de financiële markt. Er 
zijn nieuwe toezichtmethoden ingevoerd om er 
zeker van te zijn dat de eurolanden een econo-
misch beleid voeren dat zorgt voor een gezond 
concurrentievermogen, economische groei en 
meer banen. Voorkomen is beter dan genezen. 
Daarom zullen deze nieuwe toezichtmethoden 
er ook voor zorgen dat de huizenmarkt in de toe-
komst gezond blij�. 



Wie is wie?

Europese Commissie

De Commissie, met name haar afdeling voor 
financiële en economische zaken (DG Economi-
sche en Financiële Zaken), houdt de economische 
ontwikkelingen in de hele EU in het oog en helpt 
de desbetreffende wetgeving uit te voeren en 
verder te ontwikkelen.

Europese Centrale Bank (ECB)

De ECB is een onafhankelijke EU-instelling die 
besluiten neemt over het monetair beleid in de 
eurozone, met het oog op prijsstabiliteit.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement is het wetgevende or-
gaan in dit proces. Het luistert, bespreekt en 
stemt. Het neemt besluiten (samen met de 
Raad) en gee� zijn mening of een bepaald beleid 
al dan niet wetgeving moet worden.

Ecofin en de Eurogroep

Dit zijn bijeenkomsten van de Raad waar de 
meeste besluiten worden genomen. Ecofin be-
staat uit de ministers van Financiën van alle EU-
landen. De Eurogroep bestaat uit de ministers 
van Financiën van alle eurolanden.



Meer informatie

De euro
www.ec.europa.eu/euro

Europese Commissie, directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken
www.ec.europa.eu/economy_finance/index_nl.htm

De Europese Commissie
www.ec.europa.eu

De Europese Centrale Bank
www.ecb.eu

Tekst voltooid in juli 2013.
© Europese Unie, 2013
Overneming met bronvermelding is toegestaan.

Landen van de eurozone

EU-lidstaten die verkozen om de euro 
niet in te voeren

EU-lidstaten die de euro nog niet 
hebben aangenomen

Oostenrijk

Italië

Malta

Portugal

Spanje

Griekenland

Cyprus

Frankrijk

Luxemburg

België

Verenigd 
Koninkrijk

Ierland
Denemarken

Zweden

Finland

Nederland

Duitsland

Slovenië
Kroatië

Hongarije
Slowakije

Tsjechië

Polen

Litouwen

Letland*

Estland

Roemenië

Bulgarije

*vanaf 1 januari 2014
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Op weg naar een

gemeenschappelijke munt:
de geschiedenis van de euro

1992

Vandaag

Voorbereiding van de huidige 
gemeenschappelijke markt
De oprichting van de Europese Economische 

Gemeenschap in 1957 betekende het begin van de 

gemeenschappelijke markt en de Europese integratie. 

Er is vrij verkeer van goederen, personen, diensten en 

kapitaal tussen de deelnemende landen.

De euro wordt tastbaar
Vanaf 1 januari 2002 kwamen er eurobiljetten en -munten in 

Europese kassa's, portemonnees en uit geldautomaten. 

Sindsdien hee� de euro voet aan de grond gekregen en hee� hij 

duidelijke voordelen opgeleverd voor burgers en bedrijven.

De uitbreiding van de eurozone is een voortdurend en 

dynamisch proces.

De gemeenschappelijke markt wordt 
werkelijkheid

Naarmate er steeds meer uitwisseling en mobiliteit in Europa kwam, 

werd het duidelijk dat de gemeenschappelijke markt gehinderd werd door 

de vele verschillende munteenheden. Hoe kon deze barrière weggenomen 

worden? In 1992 werd in het Verdrag van Maastricht vastgelegd dat 

Europa in de 21e eeuw één sterke, stabiele munt zou hebben.

De euro op de juiste koers houden
Vanaf het prilste begin gelden er criteria en regels om de 

economie in de eurozone stabiel en harmonieus te houden. 

Omdat er tijdens de crisis enkele zwakke plekken zichtbaar 

werden, zijn de regels aangescherpt om het economisch beheer 

in de EU te verbeteren, de regels te handhaven, de eurolanden 

die het moeilijk hebben weer op de juiste koers te krijgen, en 

gelijksoortige problemen in de toekomst te voorkomen.
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