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AANBEVELING VAN DE COMMISSIE
van 22 maart 2010
betreffende de draagwijdte en de gevolgen van de hoedanigheid van wettig betaalmiddel van
eurobankbiljetten en -munten
(2010/191/EU)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name op artikel 292,

a) Verplichte aanvaarding:

De crediteur bij een betalingsverplichting mag geen euro
bankbiljetten en -munten weigeren, tenzij de partijen een
ander betaalmiddel zijn overeengekomen.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 128 van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie, in het hoofdstuk over het mone
taire beleid, is bepaald dat eurobankbiljetten de hoedanig
heid van wettig betaalmiddel hebben. Overeenkomstig
artikel 3, lid 1, onder c), van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie is de Unie exclusief
bevoegd voor het monetaire beleid voor de lidstaten die
de euro als munt hebben (hierna „de deelnemende lid
staten” genoemd).

b) Aanvaarding tegen volledige nominale waarde:

De geldwaarde van eurobankbiljetten en -munten is gelijk
aan het bedrag dat op de bankbiljetten en muntstukken is
vermeld.

c) Mogelijkheid tot kwijting van betalingsverplichtingen:
(2)

(3)

Krachtens artikel 11 van Verordening (EG) nr. 974/98
van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de
euro (1) zijn de euromunten de enige muntstukken die in
de deelnemende lidstaten de hoedanigheid van wettig
betaalmiddel hebben.
Momenteel heerst op het niveau van het eurogebied
enige onzekerheid ten aanzien van de draagwijdte van
de hoedanigheid van wettig betaalmiddel en de gevolgen
daarvan.

(4)

Deze aanbeveling is gebaseerd op de voornaamste con
clusies van een verslag dat is opgesteld door een werk
groep bestaande uit vertegenwoordigers van de ministe
ries van Financiën en van de nationale centrale banken
van het eurogebied.

(5)

Drie jaar na de aanneming van deze aanbeveling zal de
Commissie de tenuitvoerlegging ervan beoordelen en
overwegen of er regelgevende maatregelen zijn vereist,

BEVEELT AAN:

1. Gemeenschappelijke definitie van de hoedanigheid van
wettig betaalmiddel
Wanneer er een betalingsverplichting bestaat, dient de hoe
danigheid van wettig betaalmiddel van eurobankbiljetten en
-munten het volgende in te houden:
(1) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1.

Een debiteur kan zich van een betalingsverplichting kwij
ten door aan de crediteur eurobankbiljetten en -munten
aan te bieden.

2. Aanvaarding van betalingen in eurobankbiljetten en
-munten bij detailtransacties
Aanvaarding van eurobankbiljetten en -munten als betaal
middel bij detailtransacties dient de regel te zijn. Weigering
mag alleen mogelijk zijn om redenen die op het „beginsel
van goede trouw” terug te voeren zijn (bijvoorbeeld omdat
de detailhandelaar niet over wisselgeld beschikt).

3. Aanvaarding van bankbiljetten met een hoge nominale
waarde bij detailtransacties
Bankbiljetten met een hoge nominale waarde dienen bij
detailtransacties als betaalmiddel te worden aanvaard. Wei
gering mag alleen mogelijk zijn om redenen die op het
„beginsel van goede trouw” terug te voeren zijn (bijvoor
beeld omdat de nominale waarde van het aangeboden
bankbiljet niet in verhouding staat tot het bedrag dat aan
de crediteur bij de betaling verschuldigd is).

4. Geen toeslagen op het gebruik van eurobankbiljetten
en -munten
Voor betalingen met eurobankbiljetten en -munten mogen
geen toeslagen gelden.
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5. Eurobankbiljetten bevlekt door intelligente systemen
voor de neutralisatie van bankbiljetten
Hoewel eurobankbiljetten die door intelligente systemen
voor de neutralisatie van bankbiljetten met veiligheidsinkt
zijn bevlekt, wettig betaalmiddel zijn, dienen de lidstaten
belanghebbenden (banken, detailhandelaren, het grote pu
bliek) actief in te lichten dat bevlekte bankbiljetten bij de
nationale centrale banken moeten worden ingeleverd omdat
het zeer waarschijnlijk is dat de bewuste bankbiljetten het
voorwerp van een diefstal hebben uitgemaakt.
6. Totale vernietiging van uitgegeven bankbiljetten en
muntstukken door particulieren
Lidstaten mogen de totale vernietiging van kleine hoeveel
heden eurobankbiljetten of -munten door particulieren ver
bieden noch bestraffen. Zij dienen evenwel de ongeoor
loofde vernietiging van grote hoeveelheden eurobankbiljet
ten of -munten te verbieden.
7. Verminking van bankbiljetten en muntstukken voor
artistieke doeleinden
Lidstaten mogen de verminking van eurobankbiljetten of
-munten voor artistieke doeleinden niet aanmoedigen,
maar dienen dit wel te gedogen. Dergelijke verminkte bank
biljetten of muntstukken dienen als ongeschikt voor circu
latie te worden aangemerkt.
8. Bevoegdheid om over de vernietiging van voor circu
latie bestemde en geschikte euromunten te beslissen
De beslissing om voor circulatie bestemde en geschikte
euromunten te vernietigen, mag niet eigenmachtig door
enigerlei nationale instantie worden genomen. Alvorens
voor circulatie bestemde en geschikte euromunten te ver
nietigen, dient de nationale bevoegde instantie het sub
comité euromunten van het Economisch en Financieel Co
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mité te raadplegen en de groep directeuren van de Munten
van de Europese Unie in te lichten.
9. Hoedanigheid van wettig betaalmiddel van muntstuk
ken van 1 en 2 eurocent en afrondingsregels
In lidstaten waar afrondingsregelingen zijn ingevoerd en
prijzen bijgevolg op de dichtstbijzijnde vijf cent worden
afgerond, dienen de muntstukken van 1 en 2 eurocent
wettig betaalmiddel te blijven en verder als betaalmiddel
te worden aanvaard. Lidstaten dienen evenwel van de in
voering van nieuwe afrondingsregels af te zien omdat der
gelijke regels de mogelijkheid om zich van een betalings
verplichting te kwijten door het exact verschuldigde bedrag
aan te bieden negatief beïnvloeden en omdat dit in som
mige omstandigheden tot een toeslag op contante betalin
gen kan leiden.
10. Hoedanigheid van wettig betaalmiddel van euromunten
voor verzamelaars
De lidstaten dienen alle noodzakelijk geachte maatregelen
te nemen om te voorkomen dat euromunten voor ver
zamelaars als betaalmiddel worden gebruikt (bijvoorbeeld
speciale verpakking, duidelijke communicatie, gebruik van
edelmetaal, verkoopprijs boven de nominale waarde).
Deze aanbeveling is gericht tot alle lidstaten van het eurogebied,
de Europese Centrale Bank en Europese en nationale brancheen consumentenorganisaties.
Gedaan te Brussel, 22 maart 2010.
Voor de Commissie
Olli REHN

Lid van de Commissie

