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EEN MUNT VOOR EEN EUROPA

De weg naar de euro

Wat is de Economische en Monetaire Unie?
Doorgaans is een economische en monetaire unie (EMU) een onderdeel van een economisch integratieproces. Onafhankelijke staten kunnen hun economieën in verschillende mate integreren met het oog op schaalvoordelen, zoals een
verbeterde binnenlandse eﬃciëntie en bijkomende bescherming tegen invloeden van buitenaf. De mate van economische integratie kan worden onderverdeeld in de volgende zes stappen.

Stappen van economische integratie
1. Een voorkeurshandelszone (met verminderde douanetarieven tussen bepaalde landen)
2. Een vrijhandelszone (zonder invoerrechten voor een aantal of alle goederen tussen de deelnemende landen)
3. Een douane-unie (met uniforme in- en uitvoertarieven ten opzichte van derde landen en een gemeenschappelijk
handelsbeleid)
4. Een gemeenschappelijke markt (met gemeenschappelijke productreglementeringen en vrij verkeer van goederen,
kapitaal, arbeid en diensten)
5. Een economische en monetaire unie (een interne markt met een eenheidsmunt en een gezamenlijk monetair beleid)
6. Volledige economische integratie (al het bovenstaande plus een geharmoniseerd begrotings- en economisch beleid.

Economische integratie en de EMU
in Europa
De mate van economische integratie binnen de Europese
Unie (EU) varieert. Alle EU-landen maken deel uit van wat we
de EMU noemen en vormen een gemeenschappelijke markt,
die bekend staat als de interne markt. Zij coördineren
allemaal hun economische beleid ter ondersteuning
van de doelstellingen van de EMU. Het invoeren van de
euro als eenheidsmunt wanneer aan de economische
convergentiecriteria is voldaan, is een van de verplichtingen
van de EU-verdragen. Diverse EU-landen staan al verder met
hun integratieproces en hebben daarom de euro aangenomen.
Deze landen vormen het eurogebied, en hebben naast een
gezamenlijke munteenheid ook een gemeenschappelijk
monetair beleid, dat gevoerd wordt door de Europese
Centrale Bank. De EU-landen die geen deel uitmaken van
het eurogebied behouden hun eigen munteenheid en voeren
hun eigen monetaire beleid. Dit betekent dus dat de graad
van economische integratie binnen de EMU een mix is van de
stappen 4 en 5 van de bovenstaande lijst. Om tot volledige
economische integratie te komen, zouden alle EU-landen
tot het eurogebied moeten toetreden en hun economische
en begrotingsbeleid, waaronder hun belastingbeleid, moeten
harmoniseren. Op 13 december 2011 zijn nieuwe EU-regels
voor economische governance in werking getreden.
Deze regels, waarmee een belangrijke stap in de richting
van nauwere economische integratie wordt gezet, versterken
het kader voor het toezicht op en de coördinatie van het
economische en begrotingsbeleid van alle EU-landen. Dit
kader wordt onderbouwd en vervolledigd met aanvullende
overeenkomsten tussen een groot aantal EU-landen.

Bouwen op het verleden
Economische integratie tussen onafhankelijke staten
is niet nieuw. Van 1865 tot 1927 bestond een Latijnse
Monetaire Unie, met Frankrijk, België, Zwitserland,
Italië en Griekenland. De Scandinavische Monetaire
Unie met Zweden, Denemarken en Noorwegen hield
stand van 1873 tot 1924. De Duitse Zollverein
is vermoedelijk een van de meest succesvolle
voorbeelden. Deze ging in 1834 van start met een
douane-unie tussen de Duitse vorstendommen, en
leidde tot een centrale bank, de Reichsbank, en een
enkele munt, de Reichsmark, in 1875.

De in blauw gedrukte termen worden in de woordenlijst aan het eind toegelicht.
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De weg naar de euro

1957 > 1999
Het pad naar een economische en monetaire unie
Het komen tot een economische en monetaire unie was
al van in de late jaren zestig een terugkerende ambitie van de Europese Unie, omdat deze uitzicht zou geven op muntstabiliteit en een klimaat met een hogere
groei en werkgelegenheid. Tot aan de ondertekening van
het Verdrag van Maastricht (Verdrag betreffende de
Europese Unie of EU-Verdrag) in 1992 werd dit echter
bemoeilijkt door tal van politieke en economische hindernissen. Een zwak politiek engagement, verdeeldheid

over economische prioriteiten, een gebrek aan economische convergentie en ontwikkelingen op de internationale
valutamarkten waar de Unie geen vat op had … allemaal
factoren die het proces naar de EMU bemoeilijkten.
Desondanks hebben de EU-landen in de tweede helft
van de 20e eeuw voortdurend gestreefd naar een meer
verregaande economische samenwerking als middel
om de onderlinge politieke banden te versterken en de
gemeenschappelijke markt te beschermen.

De evolutie naar de huidige Economische en Monetaire Unie
kan in vier fasen opgedeeld worden:
1950
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3
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1

Van het Verdrag van Rome tot het rapport-Werner,
1957 tot 1970;

3

Van de start van het EMS tot Maastricht,
1979 tot 1991;

2

Van het rapport-Werner tot het Europees Monetair Stelsel
(EMS), 1970 tot 1979;

4

Van Maastricht tot de euro en het eurogebied,
1991 tot 1999.

1957 tot 1970
Van het Verdrag van Rome tot het rapport-Werner
De naoorlogse orde voor de vrijemarkteconomieën van
Europa, Noord-Amerika en Japan stoelde op het Bretton
Woods-systeem dat een internationaal kader aanreikte
voor monetaire stabiliteit met het goud, en de Amerikaanse dollar als belangrijkste geldstandaard. De auteurs van
het Verdrag van Rome gingen er dan ook van uit dat
stabiele valuta’s de norm zouden blijven, en dat de opbouw van Europa gegrondvest kon worden op een douane-unie en een gemeenschappelijke markt voor het vrije
verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal.

Eind jaren vijftig begon het Bretton Woods-systeem al
tekenen van zwakheid te vertonen, en tegen 1968-1969
dreigde een nieuw tijdperk van instabiele wisselkoersen
toen turbulentie op de financiële markten leidde tot een
revaluatie van de Duitse mark en een devaluatie van de
Franse frank. Dit betekende een gevaar voor het in het
kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ingevoerde stelsel van gemeenschappelijke prijzen, op dat
ogenblik het belangrijkste wapenfeit van de Europese
Gemeenschap.

Ondertekening van het
Verdrag van Rome
25 maart 1957

© Europese Unie

Opschudding op de wisselmarkten eind jaren zestig

© Europese Unie
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Verdrag van Rome zegt weinig over geld

Pierre Werner
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De EMU moet de Gemeenschap economische
welvaart en politieke ontwikkeling bieden
Tegen deze woelige achtergrond en met een reeds in
grote mate gerealiseerde douane-unie, was de Gemeenschap meer dan klaar om zich voor het volgende decennium nieuwe doelstellingen inzake politieke
ontwikkeling op te leggen. Het verslag-Barre van 1969,
waarin gepleit wordt voor grotere economische coördinatie, zorgde voor nieuwe impulsen, waarna de EMU een
formele doelstelling werd tijdens een topconferentie in
Den Haag in 1969. Een groep op hoog niveau onder
voorzitterschap van Pierre Werner, eerste minister van
Luxemburg, werd door de Europese regeringsleiders belast met de opstelling van een verslag over hoe de EMU
tegen 1980 zou kunnen bewerkstelligd worden.

De weg naar de euro

Het rapport-Werner — een EMU in drie fasen
De groep-Werner dient haar eindverslag in oktober 1970
in. Het voorziet in de totstandbrenging van een volledige EMU in tien jaar, volgens een plan in drie fasen. Het
einddoel is te komen tot de volledige liberalisatie van
het kapitaalverkeer en de onherroepelijke vaststelling
van de pariteitsverhoudingen, en zelfs tot de vervanging
van de nationale valuta’s door één enkele munt. Om dit
te bereiken, riep het rapport op tot verdere economische beleidscoördinatie waarbij de rentevoeten en het
beheer van financiële reserves op Gemeenschapsniveau
zouden worden beslist. Daarnaast brak het rapport een
lans voor gezamenlijke richtsnoeren voor het nationaal
budgettair beleid.

1970 tot 1979
Van het rapport-Werner naar het Europees Monetair Stelsel
Hoewel de EU-landen verdeeld waren over een aantal
belangrijke aanbevelingen van het verslag, stemden ze
in maart 1971 in principe in met de totstandkoming van
de EMU in drie fasen. De eerste fase, waarin de fluctuatiemarges van de valuta’s kleiner moesten worden,
ging van start op experimentele basis, zonder dat er iets
vastlag over de daaropvolgende fasen.
Helaas ging de Wernerstrategie al te vanzelfsprekend
uit van vaste wisselkoersen ten opzichte van de dollar.
De beslissing van de Verenigde Staten om de dollar
vanaf augustus 1971 te laten zweven, veroorzaakte
een golf van instabiliteit op de wisselmarkten die de
Duitse mark opnieuw onder opwaartse druk zette en de
hoop om de munten van de lidstaten dichter bij elkaar
te brengen deed vervagen.

delijk teruggebracht tot een „markzone” waarvan Duitsland, de Benelux en Denemarken deel uitmaakten.
De „snelle dood” van de slang deed geen afbreuk aan
de interesse om een gebied met muntstabiliteit te creëren. In 1977 werd een nieuw voorstel voor de EMU naar
voren geschoven door Roy Jenkins, de toenmalige
voorzitter van de Europese Commissie. Het was iets
bescheidener van opzet en werd in maart 1979 gelanceerd als het Europees Monetair Stelsel (EMS). Alle
munten van de toenmalige EU-landen, met uitzondering
van het Britse pond, namen hieraan deel.

Om de situatie weer vlot te trekken, creëerden de
EU-landen in maart 1972 de „slang in de tunnel”,
een mechanisme om valuta’s gemeenschappelijk (de
„slang”) te laten zweven binnen nauwe fluctuatiemarges ten opzichte van de dollar (de „tunnel”). Gedestabiliseerd door de achtereenvolgende oliecrises, de zwakte
van de dollar en de verschillen tussen het economische
beleid van de lidstaten, verloor de „slang” in minder dan
twee jaar de meeste van zijn leden en werd hij uitein-

© Europese Unie

Slang in de tunnel

Roy Jenkins,
voorzitter van de Europese
Commissie van
1977 tot 1981
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1979 tot 1991
Van de start van het EMS tot Maastricht
Inflatiebeteugeling wordt belangrijkste
EG-doelstelling
Het Europees Monetair Stelsel (EMS) ging uit van het
concept van stabiele maar aanpasbare wisselkoersen
ten opzichte van de nieuw gecreëerde Europese rekeneenheid, de ECU (European Currency Unit) — een muntkorf die het gewogen gemiddelde van de deelnemende
valuta’s vertegenwoordigde. Binnen het EMS werden
de onderlinge schommelingen van de valuta’s door het
Europese wisselkoersmechanisme (ERM) beperkt tot
een marge van 2,25 % aan weerszijden van een spilkoers, met uitzondering van de Italiaanse lire, waarvoor
een marge van 6 % werd toegestaan.
Hoewel de belangrijkste doelstelling van het EMS bestond in de vermindering van de wisselkoersinstabiliteit,
die als schadelijk voor handel, investeringen en economische groei werd gezien, werd de oprichting ervan ongetwijfeld geholpen door de nieuwe consensus tussen
de EU-landen dat het beheersen en terugdringen van
de inflatie een van de economische prioriteiten moest
worden. Het EMS betekende een volledig nieuwe start

omdat wisselkoersen alleen gewijzigd konden worden na een
onderling akkoord van de deelnemende EU-landen en de Commissie
— een overdracht van monetaire autonomie zonder precedent.

EMS — een decennium van succes
In de eerste jaren waren er vele wisselkoersaanpassingen in het EMS. Maar tegen de tijd dat de besprekingen
voor het Verdrag van Maastricht in 1990-1991 van start
gingen, had het EMS zijn succes bewezen. De kortetermijnvolatiliteit van de wisselkoersen tussen EG-munten
was sterk verminderd dankzij de combinatie van convergerende inflatiecijfers, een rentebeleid dat in functie
stond van de wisselkoersen, gezamenlijke interventies in
de wisselmarkten en kapitaalrestricties.
Dit succes vormde samen met de ruime ervaring die werd
opgedaan met het gezamenlijke beheer van wisselkoersen door de centrale banken van de lidstaten een bemoedigende achtergrond voor de discussies over de EMU.

De eenheidsmunt als bekroning
voor de eengemaakte markt
De zaak voor de EMU veranderde ten goede vanwege
de noodzaak tot voltooiing van de interne markt, het
in 1985 aangenomen programma dat alle resterende
belemmeringen voor het vrij verkeer van goederen,
diensten, mensen en kapitaal moest wegnemen. Het
was duidelijk dat de vruchten van de interne markt
moeilijk volledig geplukt konden worden gezien de
hoge transactiekosten als gevolg van het bestaan
van verschillende valuta’s met onderling instabiele
wisselkoersen.
Daarbij kwam dat vele economen en centrale bankiers van
mening waren dat nationale monetaire autonomie in strijd
was met de Gemeenschapsdoelstellingen voor vrijhandel,
vrij kapitaalverkeer en vaste wisselkoersen. Voor velen
werd dit standpunt later bevestigd door de crisis die het
Europese wisselkoersmechanisme in 1992-1993 trof, en
waardoor de lire en het pond uit het stelsel gingen en de
fluctuatiemarges opgetrokken werden tot 15 %.
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Het verslag-Delors adviseerde
een EMU in drie stappen

De weg naar de euro

Jacques Delors,
voorzitter van de Europese
Commissie van 1985 tot 1995

In juni 1988 richtte de Europese Raad van Hannover een
„Comité voor de bestudering van de Economische en Monetaire Unie” op, dat werd voorgezeten door de toenmalige Commissievoorzitter Jacques Delors. De andere leden
van het comité waren de gouverneurs van de nationale centrale banken. Hun unanieme verslag, ingediend in
april 1989, definieerde het doel van een monetaire unie
als volledig vrij kapitaalverkeer, volledige integratie van
financiële markten, onherroepelijke convertibiliteit van
valuta’s, onherroepelijk vastleggen van wisselkoersen, en
de eventuele vervanging van de nationale valuta’s door
één gezamenlijke munt.
© Europese Unie

Volgens het verslag zijn er drie fasen: gaande van een nauwere coördinatie van het economische en monetaire beleid
en regels betreffende de omvang en de financiering van de
nationale begrotingstekorten tot een nieuwe, volledig onafhankelijke instelling die zou worden belast met het monetaire beleid van de Unie, de Europese Centrale Bank.

De drie fasen op weg naar de EMU

1990

2000

Fase 1
(1990-1994)

Vervolmaken van de interne markt en wegnemen van
belemmeringen voor verdere financiële integratie.

Fase 2
(1994-1999)

Oprichten van het Europees Monetair Instituut om de
samenwerking tussen de centrale banken te versterken
en het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB)
voor te bereiden. De overgang naar de euro plannen.
Het definiëren van het toekomstige bestuur van het
eurogebied. Economische convergentie tussen de
EU-landen bewerkstelligen.

Fase 3
(1999 en later)

Vastleggen van de definitieve conversiekoersen
en het overgangstraject naar de euro. De ECB en het
ESCB zijn verantwoordelijk voor een onafhankelijk
monetair beleid. Het implementeren van bindende
begrotingsregels in de EU-landen.

5

EEN MUNT VOOR EEN EUROPA

De weg naar de euro

Naar een politieke, economische en monetaire
unie: het Verdrag van Maastricht

© Europese Unie

financiële integratie. Voor de volgende fases betekende het
grondige voorbereidende werk van de gouverneurs van de
centrale banken een belangrijke hulp bij de herziening van
het Verdrag.

En zo naar Maastricht
Op grond van het verslag-Delors besloot de Europese Raad
van Madrid in juni 1989 de eerste fase van de EMU in te
laten gaan tegen juli 1990. De Europese Raad van Straatsburg in 1989 vroeg een intergouvernementele conferentie
te beleggen om na te gaan welke wijzigingen in het Verdrag moesten worden aangebracht om over te gaan naar
de tweede en derde fase en te komen tot de EMU.
De eerste fase van de EMU betrof de voltooiing van de
interne markt, te beginnen met de coördinatie van het
economische beleid en het wegnemen van obstakels voor

Het Verdrag betreffende de Europese Unie werd in december 1991 door de staatshoofden en regeringsleiders goedgekeurd tijdens de Europese Raad van Maastricht, waar
ook besloten werd dat Europa tegen het einde van de eeuw
over een sterke en stabiele eenheidsmunt zou beschikken.
Opdat de Economische en Monetaire Unie een kader zou
kunnen bieden voor meer banen en groei en om ontwrichtingen te vermijden, moesten de economieën van de lidstaten nog voor de invoering van de eenheidsmunt een hoge
mate van convergentie bereikt hebben. Daarom legde het
Verdrag betreffende de Europese Unie de „convergentiecriteria van Maastricht” vast, waar lidstaten aan moesten
voldoen voor ze de euro mochten invoeren. Daarom legde het Verdrag betreffende de Europese Unie de „convergentiecriteria van Maastricht” vast, waaraan de EU-landen
moesten voldoen voor ze de euro mochten invoeren. Deze
staan vermeld in tabel 1. Bovendien moesten de EU-landen
komen tot convergentie van de nationale wetten en regels
met betrekking tot hun nationale centrale banken en monetaire vraagstukken.

Tabel 1. De convergentiecriteria van Maastricht
Wat wordt gemeten

Hoe wordt het gemeten

Convergentiecriteria

Prijsstabiliteit

Geharmoniseerd inflatiepercentage
voor consumentengoederen

Niet meer dan 1,5 procentpunt hoger dan het
gemiddelde van de drie EU-landen die het best
presteren

Gezonde overheidsﬁnanciën Overheidstekort als % van het BBP

Referentiewaarde: niet meer dan 3 %

Duurzame
overheidsﬁnanciën

Overheidsschuld als % van het BBP

Referentiewaarde: niet meer dan 60 %

Stabiliteit van de
wisselkoersen

Rentevoet op lange termijn

Niet meer dan 2 procentpunten hoger dan het
gemiddelde van de drie EU-landen die het best
presteren inzake prijsstabiliteit

Stabiliteit van de
wisselkoersen

Afwijking van een spilkoers

2 jaar deelname aan het ERM zonder ernstige
spanningen

De convergentiecriteria van Maastricht moesten ervoor
zorgen dat de economie van een EU-land voldoende
voorbereid was voor het invoeren van de eenheidsmunt. Ze zorgden voor een gezamenlijk uitgangspunt
voor de stabiliteit, gezondheid en houdbaarheid van de
overheidsfinanciën van de kandidaat-lidstaten van het
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eurogebied. Dit uitgangspunt wijst op convergentie van
het economische beleid en de nodige veerkracht tegen
economische schokken. Het wisselkoerscriterium moest
aantonen dat een EU-land zijn economie kon beheren
zonder een beroep te doen op muntdepreciatie.
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1991 tot 1999
Van Maastricht tot de euro en het eurogebied
Na overeenkomst over het gemeenschappelijke doel (de EMU) en de voorwaarden (de criteria van Maastricht), kon de
Europese Unie haar proces verderzetten. Fase 2 van de EMU ging van start in juli 1994 en liep tot aan de invoering van
de eenheidsmunt in 1999. Tijdens fase 2 werd een ruim scala aan voorbereidende activiteiten opgestart.

1994

1995
Tussen 1994 en 1998
boekten de EU-landen
aanzienlijke vooruitgang
inzake de convergentie
van hun economische
beleid en ondernamen
ze stappen om hun
begrotingssituatie in
overeenstemming te
brengen met de criteria
van Maastricht.

1996

1997

1998

In 1994 werd het Europees Monetair Instituut (EMI) in
Frankfurt opgericht. Deze voorloper van de ECB startte
met de coördinatie van het monetaire beleid tussen de
nationale centrale banken, die volgens het Verdrag van
Maastricht onafhankelijk moesten worden. Verder werkte
het instituut de details uit voor de eenheidsmunt.

Tijdens de Europese Raad van Madrid in 1995 werd
overeenstemming bereikt over de naam voor de nieuwe
munt — de euro — en werd voor de overgang naar de
eenheidsmunt een scenario vastgelegd dat van start zou
gaan op 1 januari 1999.
In 1996 maakte het EMI de winnende ontwerpen voor
de eurobiljetten bekend. De munten volgden korte tijd
later. Alle munten hebben een gezamenlijke Europese
zijde die door het grote publiek gekozen werd, en in 1997
bevestigd werd door de Europese Raad van Amsterdam.
De ontwerpen voor de andere, nationale, zijde werden
door ieder deelnemend land afzonderlijk gekozen.
In 1997 legde de Europese Raad van Amsterdam
de regels en verantwoordelijkheden vast van het
stabiliteits- en groeipact (SGP) dat moet zorgen voor
begrotingsdiscipline bij de EMU-leden. De Europese
Commissie kreeg de belangrijke taak om op te volgen of
het SGP wordt nageleefd.
In mei 1998 voldeden elf EU-landen aan de
convergentiecriteria. Zij vormden dan ook de eerste golf
van toetreders die de euro als eenheidsmunt invoerden.
Denemarken en het Verenigd Koninkrijk verkozen om niet
deel te nemen aan de derde fase, terwijl Griekenland en
Zweden niet voldeden aan alle criteria. De ECB en het
Europees Systeem van centrale banken (ESCB) werden
in 1998 opgericht ter vervanging van het EMI, en op
1 januari 1999 ging de derde fase van de EMU van start.
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De weg naar de euro

1999 > 2002

In euro vermelde tarieven
op een geldautomaat

Op 31 december 1998 werden de omrekeningskoersen
tussen de euro en de valuta’s van de deelnemende EU-landen onherroepelijk vastgelegd. Op 1 januari 1999 werd de
euro ingevoerd en nam het eurosysteem (samengesteld
uit de ECB en de nationale centrale banken van de landen van het eurogebied) de verantwoordelijkheid voor het
monetaire beleid in het nieuwe eurogebied over. Dit was
het begin van een overgangsperiode die drie jaar zou duren en zou eindigen met de invoering van de eurobiljetten
en -munten, en de terugtrekking van de nationale biljetten
en munten. In 2000 besliste de Raad op voorstel van de
Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement
dat ook Griekenland voldeed aan de voorwaarden voor
het invoeren van de eenheidsmunt, waarna dit land op
1 januari 2001 tot het eurogebied toetrad.
Hoewel de euro onmiddellijk de nationale valuta’s vervangen heeft, waarbij de nationale munten ondergeschikte
eenheden van de euro werden, bestond de euro oorspronkelijk alleen als rekeneenheid en als giraal geld. De bankbiljetten en muntstukken in de nationale valuta’s bleven
het betaalmiddel voor alle contante transacties. Tijdens
de overgangsperiode was het vooral de zaken- en financiële wereld die de euro gebruikte voor alledaagse operaties zonder contant geld. De financiële markten maakten
de overgang direct — ze waren goed voorbereid — en
de handel op de financiële markten gebeurde uitsluitend
in euro. Voor de overheid en het bedrijfsleven was er een
langere overgangsperiode waarin zij hun boekhoud-, prijs-
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Een nieuw jaar en een nieuwe munt
Op 1 januari 2002 vond de grootste conversie van chartaal
geld uit de geschiedenis plaats. Het was een uitdaging van
ongekende omvang waarbij de banksector, geldtransporteurs, de detailhandel, de automatenindustrie en het grote
publiek betrokken waren. De nationale banken leverden
ruim vóór de introductie rond 144 miljard euro cash aan
de banken („frontloading”). De banken bevoorraadden op
hun beurt de detailhandel („sub-frontloading”) om toeleveringsproblemen te voorkomen. Dit betekende dat tijdens de
eerste dagen van 2002 alle sectoren een ruime voorraad
eurocontanten hadden. Op 3 januari 2002 waren reeds
96 % van alle geldautomaten voorzien van eurobankbiljetten. Eén week na de invoering vond al meer dan de helft
van alle contante transacties in euro plaats.

Totale waarde van de eurobankbiljetten die tussen januari 2002
en januari 2013 in omloop waren (miljarden euro)

Bron: ECB
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en betaalsystemen geleidelijk
omschakelden naar de euro. Voor
burgers was het meest zichtbare
deel van de overgang de dubbele
prijsaanduiding in winkels, benzinestations enzovoort. De dubbele
aanduiding maakte deel uit van
een omvangrijke campagne om
het grote publiek vertrouwd te
maken met de euro en de komende invoering van bankbiljetten en munten.
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De overgang op de chartale euro was binnen twee maanden afgerond. De nationale bankbiljetten en munten
waren geen wettig betaalmiddel meer na februari 2002,
en in sommige lidstaten zelfs eerder. Tegen die tijd
waren meer dan 6 miljard bankbiljetten en bijna 30 miljard
nationale munten uit omloop genomen. Voortaan maakte
de euro deel uit van het dagelijkse leven van meer dan
300 miljoen burgers in 12 landen.

gekomen, heeft de EU de EMU versterkt door de invoering van striktere regels, een nieuw mechanisme om
macro-economische onevenwichtigheden te monitoren
alsook een beoordeling van de ontwerpbegrotingen van
de landen van de eurozone. Dit kader werd onderbouwd en
vervolledigd met aanvullende overeenkomsten tussen een
groot aantal EU-landen.

Het beheer van de Economische en Monetaire Unie

Het eurogebied heeft één munteenheid met één monetair
beleid, en onafhankelijke, gecentraliseerde beslissingsbevoegdheden.

Situatie per 1 januari 2014

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
Deutsche Bundesbank
Eesti Pank
Central Bank and Financial
Services Authority of Ireland

Central Bank of Cyprus
Latvijas Banka
Banque centrale du Luxembourg
Central Bank of Malta
De Nederlandsche Bank

Bank of Greece

Oesterreichische Nationalbank

Banco de España

Banco de Portugal

Banque de France

Banka Slovenije

Banca d’Italia

Národná banka Slovenska

EUROSYSTEEM

Het hoofddoel van het ESCB is het handhaven
van prijsstabiliteit binnen het eurogebied,
aangezien dit het beste kader biedt voor
groei en werkgelegenheid. Het ESCB tracht
deze prijsstabiliteit te verwezenlijken via
het controleren van de rentetarieven en het
beïnvloeden van de financiële markten.

De ECB en de centrale banken van alle EU-landen
vormen samen het Europees Stelsel van centrale banken
(ESCB). Binnen het ESCB vormen de ECB en de centrale
banken van alle landen van het eurogebied het eurosysteem. Beslissingen betreffende het monetaire beleid in
het eurogebied kunnen alleen door de raad van bestuur
van de ECB worden genomen. Dit zijn de gouverneurs van
de nationale centrale banken van de EU-landen die de
euro hebben aangenomen, en de leden van de directie
van de ECB. De raad van bestuur van de ECB is het hoogste beslissingsorgaan.

Europese Centrale Bank (ECB)
Raad van bestuur
Directie
Algemene Raad

Het ESCB en
het eurosysteem

EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN (ESCB)

Net als de eengemaakte markt is ook de EMU geen doel
op zich. Het is een instrument ter bevordering van de
doelstellingen van de Europese Unie — in het bijzonder
een evenwichtige en duurzame economische groei en
hoge werkgelegenheidsgraad. De werking en instellingen
van de EMU werden zo opgezet dat ze deze doelstellingen ondersteunen via het beheer van de monetaire en
economische aspecten van het eurogebied. Na lessen
te hebben getrokken uit de tekortkomingen die tijdens
de economische en financiële crisis aan het licht waren

Monetair beleid

Suomen Pankki — Finlands Bank
Bulgarian National Bank

Lietuvos bankas

Česká národní banka

Magyar Nemzeti Bank

Danmarks Nationalbank

Narodowy Bank Polski

Hrvatska narodna banka

Banca Naţională
a României
Sveriges Riksbank
Bank of England
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Economisch beleid
De verantwoordelijkheid voor het economische beleid binnen het eurogebied berust nog grotendeels bij de EU-landen, hoewel op grond van de EU-verdragen en de versterkte EU-regels voor economische governance is vereist dat
het economische beleid van de verschillende landen wordt
gecoördineerd om de doelstellingen van de EU te bereiken. Deze coördinatie wordt verzekerd via de Commissie en
de Ecofin-Raad, die is samengesteld uit de ministers van
Economische Zaken en Financiën van de EU-landen. Een

aantal structuren en instrumenten bevorderen deze coördinatie. Voor de meeste aangelegenheden op het gebied van
het economische beleid is het Europees Parlement medewetgever samen met de Raad. Op die manier draagt het
actief bij tot de formulering van de EU-regels.

De eurogroep
Is een groep met de ministers van Economische Zaken
en Financiën van de EU-landen die deel uitmaken van het
eurogebied. Ze vergaderen in informeel verband en kiezen
hun eigen voorzitter voor een termijn van tweeënhalf jaar.
De Commissie en de ECB nemen eveneens deel aan de
bijeenkomsten van de eurogroep. De eurogroep is een
forum waar vraagstukken in verband met het eurogebied
en de coördinatie van het beleid aan bod kunnen komen.

Het stabiliteits- en groeipact

© Europese Unie

Dit pact, dat onlangs is versterkt met striktere regels, legt
de nadruk op het toezicht op het begrotingsbeleid en de
overheidsfinanciën van de EU-landen en helpt daardoor
bij het afdwingen van begrotingsdiscipline binnen de EMU
en het verzekeren van gezonde overheidsfinanciën. De
Commissie volgt de ontwikkeling van de overheidstekorten
en schulden op de voet. Volgens het Verdrag dienen deze
minder dan respectievelijk 3 % en 60 % van het BBP te
bedragen. Indien een van deze limieten wordt overschreden,
kan de Raad op aanbeveling van de Commissie een
buitensporigtekortprocedure tegen het betrokken EU-land
inleiden. Als niet tijdig corrigerende maatregelen worden
genomen, kunnen aan landen van het eurogebied financiële
sancties worden opgelegd.

Raad van de Europese Unie, Justus Lipsiusgebouw, Brussel
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Het Europees semester
Een periode van beleidsdiscussie en -coördinatie op EUniveau die zich over de eerste zes maanden van elk jaar
uitstrekt en die zorgt voor een grotere beleidstransparantie
tussen de EU-landen omdat het individuele beleid dat zij op
nationaal niveau voeren, gezamenlijk wordt geanalyseerd
en beoordeeld alvorens de regeringen hun ontwerpbegroting
opstellen. Het afgesproken gemeenschappelijke beleid kan
dan in de tweede helft van elk jaar in elk EU-land in de
praktijk worden gebracht.

De procedure bij macro-economische
onevenwichtigheden
Doel van de nieuwe procedure is grote verschillen in het
concurrentievermogen en ernstige macro-economische
onevenwichtigheden in de EU-landen te vermijden en
te verhelpen. Voorbeelden van onevenwichtigheden zijn
verslechterende exportmarktaandelen van een land, een
hoge schuldenlast van de particuliere sector of riskante
zeepbellen van activaprijzen. Tijdens de afgelopen tien jaar
heeft zich een aantal van dergelijke problemen opgebouwd,
waarvan negatieve overloopeffecten op andere EU-landen
kunnen uitgaan als er niets aan wordt gedaan. Met behulp
van een scorebord van macro-economische indicatoren
en andere gedetailleerde gegevens worden de EU-landen
doorgelicht door de Commissie. Daardoor kan zij samen met
de Raad reeds in een vroeg stadium aanbevelingen aan het
betrokken EU-land doen voordat de onevenwichtigheden
groter en schadelijker worden. In ernstiger gevallen zijn
corrigerende maatregelen vereist, die worden afgedwongen
door strikte regels in de vorm van een nieuwe procedure bij
buitensporige onevenwichtigheden. Deze procedure voorziet
ook in een betere handhaving doordat financiële sancties
kunnen worden opgelegd aan landen van het eurogebied die
geen gevolg geven aan de aanbevelingen.
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Een nieuwe uitbreiding van het eurogebied

Behoefte aan convergentie
Deze convergentiecriteria — de criteria van Maastricht —
zijn economische doelstellingen en institutionele veranderingen die een land moet verwezenlijken voor het de
eenheidsmunt kan invoeren en mag toetreden tot het eurogebied. Voor het meten van de mate van convergentie
wordt gebruikgemaakt van de macro-economische indicatoren van tabel 1 (bladzijde 6).

Scenario’s voor de
invoering van de euro
1. Madrid-scenario
Invoering
van de euro:
1.1.1999

3.5.1998:
besluit van
de Raad

OVERGANGSPERIODE

De EU-landen die na de invoering van de euro tot de EU
zijn toegetreden, maken deel uit van de EMU, wat betekent dat ze hun economische beleidsvorming afstemmen
op de andere EU-landen en dat hun centrale banken deel
uitmaken van het ESCB. Omdat ze bij hun toetreding niet
onmiddellijk bij het eurogebied konden aansluiten, kregen
ze tot bij het invoeren van de eenheidsmunt de status van
„lidstaat met een derogatie”. Deze status werd toegekend
door de Toetredingsakte en verplicht hen om uiteindelijk
volwaardig lid van het eurogebied te worden. De nieuwe
EU-landen werden bij hun toetreding niet ook onmiddellijk
lid van het eurogebied omdat ze niet aan de convergentiecriteria voldeden. De Toetredingsakte geeft hun daarom
de tijd om de aanpassingen door te voeren die nodig zijn
om de vereiste convergentie te realiseren. Slovenië was het
eerste nieuwe EU-land dat zich in 2007 bij het eurogebied
aansloot, gevolgd door Cyprus en Malta in 2008, Slowakije
in 2009, Estland in 2011 en Letland in 2014.

€-dag:
invoering van
de chartale
euro op
1.1.2002

28.2.2002:
einde van de periode
waarin de euro en de
nationale munt naast
elkaar in omloop zijn

2. „Big bang”-scenario
Invoering van de euro
€-dag: invoering van
de chartale euro

Scenario’s voor de invoering van de euro
Hoewel alle landen die tot het eurogebied willen toetreden moeten voldoen aan de convergentiecriteria, kan het
eigenlijke proces voor de invoering van de euro voor elk
later toetredend land verschillen. Bij de oprichting van het
eurogebied beschikten de stichtende EU-landen over een
overgangsperiode van drie jaar tussen de invoering van de
euro in girale vorm voor niet-contante transacties (1999)
en de invoering van eurocontanten (2002). In dit zogenaamde „scenario van Madrid”, konden particulieren en bedrijven zich tijdens een overgangsperiode van drie jaar op
de eenheidsmunt voorbereiden alvorens zij deze echt gingen gebruiken. Tijdens deze overgangsperiode gebruikten
ze nog steeds hun nationale munteenheid voor contante
transacties. Voor alle EU-landen die daarna tot de eurozone
toetraden, werd in de praktijk echter het zogenaamde „big
bang”-scenario gevolgd, waarbij ze meteen bij hun toetreding tot het eurogebied eurocontanten invoeren en hun eigen nationale munt snel uit omloop nemen.

Besluit van Einde van
de Raad de periode
waarin de
euro en de
nationale
munt naast
elkaar in
omloop zijn
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Zweden

Eurogebied

Finland

EU-lidstaten die de euro
niet wensen in te voeren

Helsinki
Tallinn

EU-lidstaten die de euro
nog niet hebben ingevoerd

Estland
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Letland
Riga
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Successen tot nu toe
Gezonde instellingen voor een gezonde economie
Ondanks de problemen die tijdens de economische en financiële crisis aan het licht zijn gekomen, heeft het institutionele kader voor het besturen van de EMU zijn succes
bewezen en weerspiegelt het het krachtige engagement
van de landen van het eurogebied om de economische
governance waar nodig verder te versterken en samen
te werken rond vraagstukken van „gemeenschappelijk
belang”. Deze samenwerking is van vitaal belang voor
een stijgende welvaart door groei en werkgelegenheid,
twee van de doelstellingen van de eengemaakte markt
en de EMU.

Individuele landen, zoals de Verenigde Staten en Japan,
hebben een centraal monetair beleid én een centraal
begrotingsbeleid, die gevoerd worden door één enkele
regering. In het eurogebied ligt dit uiteraard anders. Het
eurogebied heeft een centraal onafhankelijk monetair beleid dat gevoerd wordt door de ECB. Het budgettair beleid
dat betrekking heeft op de inkomsten en uitgaven binnen
de nationale begroting blijft echter de bevoegdheid van
de nationale regeringen, maar onderworpen aan een aantal regels die op EU-niveau vastgelegd werden. Hierdoor
worden samenwerking en coördinatie inzake begrotingsvraagstukken een van de belangrijkste drijvende krachten
achter de EMU.

De EMU kan rekenen op meerdere instellingen
en groeperingen die in het verleden al aangetoond
hebben dat ze samen instaan voor een goed bestuur:
• het Europees Stelsel van centrale banken bestaat
uit de nationale centrale banken van alle EU-landen.
Het eurosysteem omvat de ECB en de nationale
centrale banken van de landen die de euro hebben
ingevoerd. Het eurosysteem en het ESCB zullen naast
elkaar bestaan zolang er EU-landen zijn die niet tot het
eurogebied behoren. De ECB voert het monetaire beleid,
met prijsstabiliteit als belangrijkste doelstelling;
•d
 e Europese Commissie die, via haar commissaris en
directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken
(DG ECFIN), de economische situatie in de EU-landen
opvolgt en beoordeelt, en tevens aanbevelingen doet;
• de Raad, en in het bijzonder de Raad Economische
en Financiële Zaken (Ecofin-Raad, waarin de ministers
van Economische Zaken en Financiën van de EUlanden zetelen), komt samen om globale economische
richtsnoeren vast te leggen en beslissingen te nemen
rond aanbevelingen van de Commissie, die ook bij
de bijeenkomsten aanwezig is. Ministers van het
eurogebied ontmoeten elkaar binnen de Eurogroep,

die informele
samenkomsten
organiseert waaraan
ook de Commissie en de
ECB deelnemen;
 ok het Europees Parlement
•o
is bij het beheer van de EMU
betrokken, met name via de op de
president van de ECB rustende
verplichting om regelmatig
persoonlijk aan het Parlement
verslag uit te brengen. Dit staat
bekend als de „monetaire dialoog”.
Ook het voor economische en
monetaire zaken verantwoordelijke
lid van de Commissie brengt verslag uit
aan het Parlement. Bovendien moet het worden
geraadpleegd bij elk besluit om een nieuw land tot het
eurogebied toe te laten en bij de benoeming van leden
van de directie van de ECB.
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Economische stabiliteit — een voordeel voor iedereen
Muntschommelingen en hoge inflatie tijdens een groot
deel van de jaren zeventig en tachtig brachten bij velen
onzekerheid en moeilijkheden. Tijdens de uitbouw van de
Economische en Monetaire Unie verminderde de inflatie
echter sterk. En ook nadien kon de inflatie op een laag

niveau gehouden worden. De belangrijkste opdracht van
de ECB bestaat er in om de jaarinflatie op middellange
termijn net onder de 2 % te houden. Zoals ook blijkt uit
de onderstaande grafiek is de vraag sinds die tijd alleen
maar toegenomen.
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Een lage inflatie en stabiele prijzen hebben tal van voordelen,
zowel voor bedrijven als consumenten.
• Consumentenkrediet is minder duur en toekomstige
terugbetalingen zijn minder onzeker. Hierdoor kunnen
gewone burgers veiliger lenen, bijvoorbeeld voor de
aankoop van een huis of een auto, met meer zekerheid
over de toekomstige aflossingen van hun lening.
• Bedrijven worden meer aangespoord om te investeren.
Bij een hoge en schommelende inflatie nemen
kredietverstrekkers een veiligheidsmarge voor hun
rentevoet, een zogenaamde risicopremie. Bij een lagere,
stabiele inflatie zijn dergelijke veiligheidsmarges niet

langer nodig, waardoor bedrijven over meer geld kunnen
beschikken om te investeren, wat op zijn beurt positieve
gevolgen heeft voor de groei en de werkgelegenheid.
• E en lage inflatie en stabiele prijzen zijn ook gunstig voor
de sociale cohesie, de samenleving en minderbedeelden.
Inflatieschommelingen vergroten de kloof tussen de
rijkere en armere groepen van de bevolking. Bij een
stabiele inflatie zijn minderbedeelden beter beschermd
tegen afbrokkeling van hun vermogen en koopkracht.

Hypotheekrente in vier landen van het eurogebied
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De eenheidsmunt — een aanvulling op de eengemaakte markt
Het werken met verschillende valuta’s brengt extra
kosten met zich mee en bemoeilijkt prijsvergelijkingen,
zelfs binnen de eengemaakte markt. De eenheidsmunt
— de euro — neemt deze nadelen weg en brengt voordelen voor zowel klanten als bedrijven.

• De euro zorgt voor prijstransparantie in de eengemaakte markt. Klanten en bedrijven kunnen op een
eenvoudige manier de prijs van goederen en diensten
in heel de EU vergelijken. Dit zorgt voor een grotere
concurrentie tussen leveranciers en garandeert een
neerwaartse prijsdruk binnen het eurogebied. Deze
transparantie leidt tevens tot een lage, stabiele prijsinflatie omdat wijzigingen in relatieve prijzen veel
eenvoudiger opgemerkt worden. De concurrentie nam
verder toe door de groei van e-commerce via het internet, waardoor het nog eenvoudiger werd om grensoverschrijdend prijzen te vergelijken.
• Transactiekosten kunnen erg hoog zijn. Vóór het invoeren van de euro werden deze geraamd op 0,3 tot
0,4 % van het BBP van de EU, met andere woorden
20 à 25 miljard euro! Bedrijven betaalden een groot
deel van deze kosten wanneer ze goederen, medewerkers en kapitaal naar een ander EU-land stuurden.
Door het verdwijnen van deze transactiekosten binnen
het eurogebied wordt dit geld nu beschikbaar voor
productieve investeringen in groei en banen, en wordt
intracommunautaire handel aangemoedigd. Dankzij
het wegvallen van transactiekosten binnen de eengemaakte markt wordt het eurogebied ook aantrekkelijk
voor buitenlandse investeringen.

© iStockphoto
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• De wisselkosten aan de grenzen, de zogenaamde
transactiekosten, zijn in het eurogebied verdwenen.
Dit vermindert de kosten voor reizigers, ongeacht of
ze naar het buitenland trekken voor zaken, studie of
vakantie. Iemand die vóór de invoering van de euro
met 1 000 Duitse mark op zak door 15 EU-landen getrokken was en in elk land zijn geld had omgewisseld,
zou uiteindelijk bij thuiskomst minder dan 500 mark

hebben overgehouden, zonder ook maar iets te hebben gekocht. Iemand die vandaag met 1 000 euro vertrekt, komt in dit geval ook weer met 1 000 euro thuis.

15

EEN MUNT VOOR EEN EUROPA

De weg naar de euro

De internationale rol van de euro
De euro is een sterke internationale munt. Dankzij het engagement van de landen van het eurogebied, het krachtige
en zichtbare monetaire beleid van de ECB, en de omvang en invloed van het eurogebied als handelsblok, kon de euro
uitgroeien tot een aantrekkelijke wereldmunt naar het voorbeeld van de Amerikaanse dollar of de Japanse yen. In tabel
2 wordt een aantal belangrijke economische indicatoren van het eurogebied en de EU met de VS en Japan vergeleken.

Tabel 2
Kernindicatoren (2012)

Eurogebied (18)

EU (28)

VS

Japan

China

335,3

508,6

314,3

127,7

1 354

Bbp (in biljoen euro op basis
van koopkrachtpariteit)

7,9

11,2

11,4

3,2

8,6

Aandeel in mondiaal bbp
(in % op kkp-basis)

13,6

19,2

19,5

5,5

14,7

Uitvoer (goederen in %
van het bbp)

13,7(*)

13,1(*)

9,9

12,9

24,9

Invoer (goederen in %
van het bbp)

13,8(*)

13,9(*)

14,7

14,2

22,1

Bevolking (in miljoen)

(*) Exclusief de handel binnen de EU.
Bronnen: Europese Commissie - Ameco, IMF - WEO en IMF - DOTS

Zoals de tabel aangeeft, is het eurogebied een sterk en
open handelsblok. Deze openheid, in combinatie met
de kracht van de euro onder de EMU, biedt meerdere
voordelen:
• als grootste handelsmacht ter wereld is het eurogebied een aantrekkelijke bestemming voor
handelsnaties die zaken willen doen binnen de eengemaakte markt. Bedrijven
binnen het eurogebied kunnen in euro
factureren en betalen, waardoor de
kosten en risico’s afnemen en een
betere bedrijfsplanning mogelijk is;
• de euro is een aantrekkelijke reservemunt voor andere landen.
Ongeveer 24 % van de wereldwijde
reserves wordt nu in euro aangehouden;
• de kracht van de euro en zijn toenemende gebruik in de internationale handel
geven het eurogebied een sterke stem binnen
de internationale instellingen en organisaties, waar-
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onder het Internationaal Muntfonds (IMF), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) en de Wereldbank. Hoewel de EU-landen vaak
rechtstreeks vertegenwoordigd zijn in deze organen,
nemen de Ecofin-Raad, de Commissie en de ECB meestal afzonderlijk, of als onderdeel
van een EU-delegatie,
deel aan relevante
bijeenkomsten van
deze internationale organisaties.
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De euro in cijfers
Voor de lancering van de euro werden ongeveer 14 miljard eurobiljetten gedrukt, met een totale waarde van 633 miljard euro,
en 52 miljard euromunten werden geproduceerd, waarvoor 250 000 ton metaal gebruikt werd. Op 1 januari 2002, dag
van de omschakeling, waren ongeveer 7,8 miljard bankbiljetten beschikbaar, met een waarde van 140 miljard euro. Zoals
ook blijkt uit de onderstaande grafiek is de vraag ondertussen enkel maar toegenomen (de pieken in de groei zijn het
gevolg van de extra vraag naar bankbiljetten tijdens de kerstperiode).

Totaal aantal eurobankbiljetten
dat tussen januari 2002 en januari 2013 in omloop was (miljard)

Bron: ECB.
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De ECB beschikt over het alleenrecht om toelating te geven voor de uitgifte van eurobiljetten. De productie ervan
wordt verdeeld onder de nationale centrale banken. De
euromunten worden door de EU-landen uitgegeven, de
volumes worden door de ECB goedgekeurd.

© Europese Unie

© Europese Unie

© Europese Unie

Tegen januari 2013 waren er ruim 14,7 miljard eurobiljetten in omloop met een waarde van meer dan 880 miljard euro,
en ruim 101,9 miljard euromunten met een waarde van
meer dan 23,4 miljard euro. De biljetten zijn beschikbaar
via alle geldautomaten in het eurogebied.
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EEN MUNT VOOR EEN EUROPA

De weg naar de euro

De euro in beeld
Eurobiljetten met dezelfde afbeeldingen
Voor het ontwerp van de eurobiljetten werd binnen de EU
een wedstrijd uitgeschreven. De winnende afbeeldingen
werden geïnspireerd door het thema „Europese tijdvakken
en stijlen” en tonen bouwstijlen uit zeven periodes van
de Europese culturele geschiedenis: klassiek, romaans,
gotisch, renaissance, barok en rococo, de ijzer- en glasar-

Beveiligingskenmerken

© ECB

Zowel de eurobiljetten als de muntstukken
beschikken over gespecialiseerde
beveiligingskenmerken om valsmunterij tegen te
gaan. De „verhoogde” druk zorgt ervoor dat de
bankbiljetten, die bovendien een watermerk, een
veiligheidsdraad en een hologram zichtbaar van
beide zijden hebben, zeer bijzonder aanvoelen.
De munten worden beschermd door unieke
metaallegeringen en beschikken over speciale
kenmerken waardoor machines ze kunnen
herkennen.

Op de ECB-website is een animatie te
zien die de -beveiligingskenmerken toont:
www.new-euro-banknotes.eu/
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chitectuur en de moderne architectuur. Alle afbeeldingen
bevatten elementen zoals ramen, poorten en bruggen. De
bankbiljetten hebben verschillende afmetingen, opvallende kleuren en een bepaald reliëf zodat ook blinden en
slechtzienden de coupures kunnen herkennen.

EEN MUNT VOOR EEN EUROPA

De weg naar de euro

Euromunten met verschillende afbeeldingen
De euromunten hebben een gemeenschappelijke afbeelding aan één zijde, en een landspecifieke afbeelding op de achterzijde. Elk lid
van het eurogebied kiest zijn eigen afbeeldingen, die een weergave zijn van de specifieke
geschiedenis of cultuur, en waarvoor vaak een
wedstrijd uitgeschreven werd. Naast de landen
van het eurogebied is het ook Monaco, San
Marino, Vaticaanstad en Andorra toegestaan
om euromunten te slaan. De gemeenschappelijke afbeelding toont een kaart van
Europa, die bij de munten met een grotere
waarde verschilt al naargelang het tijdstip
waarop de munt is uitgebracht (de oudere
munten tonen de EU vóór 2004; de nieuwere
die vanaf 2007 worden uitgegeven, tonen
geheel Europa om de uitbreiding van de Unie
weer te geven).
Op deze bladzijde zijn de munten van 5 cent,
50 cent, 1 euro en 2 euro van elke lidstaat
van het eurogebied afgebeeld. De volledige
reeks van alle euromunten is te zien op:
www.ec.europa.eu/euro

Gemeenschappelijke zijde

België

Letland

Duitsland

Luxemburg

Estland

Malta

Ierland

Nederland

Griekenland

Oostenrijk

Spanje

Portugal

Frankrijk

Slovenië

Italië

Slowakije

Cyprus

Finland

Speciale afbeeldingen voor speciale
gebeurtenissen
Elke lidstaat van het eurogebied mag twee
keer per jaar een herdenkingsmunt van
2 euro uitgeven. Deze munten hebben
dezelfde eigenschappen, kenmerken en
gemeenschappelijke afbeelding als de
gewone muntstukken van 2 euro. Het is de
specifieke herdenkingsafbeelding op de nationale zijde die deze stukken uniek maakt.

Gemeenschappelijke
herdenkingsafbeeldingen
Ter gelegenheid van drie verjaardagen hebben alle
landen van het eurogebied een munt van 2 euro met
dezelfde afbeelding op de nationale zijde uitgegeven:
50 jaar Verdrag van Rome, 10 jaar EMU en 10 jaar
eurobiljetten en -munten.
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Woordenlijst

Bretton Woods: een stelsel voor internationaal monetair
beheer dat in 1944 door de belangrijkste industriële
grootmachten aangenomen werd. De ondertekenaars
moesten hun valuta’s linken aan de prijs van het goud en zo
de internationale monetaire stabiliteit ondersteunen.
Budgettair beleid (begrotingsbeleid): betreft het
beheer van overheidsinkomsten (bijvoorbeeld belastingen) en
uitgaven (bijvoorbeeld uitgaven voor gezondheidszorg).
Centrale bank: een nationale bank die de geldreserves
van een land beheert en het fysieke aanbod van geld
controleert.
Ecofin: de Raad van de Europese Unie in een configuratie
met de ministers van Economische Zaken en Financiën van
de EU-landen.
EG-Verdrag: zie Verdrag van Rome.
EU-regels voor economische governance: een reeks
EU-regels die het stabiliteits- en groeipact versterken
en voorzien in de procedure bij macro-economische
onevenwichtigheden.
Eurogroep: de ministers van Economische Zaken en
Financiën van de landen van het eurogebied.
Europees Monetair Stelsel (EMS): een stelsel om
wisselkoersschommelingen te beperken, dat in het leven
geroepen werd door de Europese Gemeenschap in 1979 ter
vervanging van de „slang in de tunnel”.
Europees Parlement: Het Parlement bestaat uit
leden van alle EU-landen en wordt rechtstreeks door
de EU-bevolking gekozen. Het is samen met de Raad
verantwoordelijk voor de uitvaardiging van Europese
wetgeving, al lopen zijn bevoegdheden van werkterrein tot
werkterrein uiteen. In het kader van de EMU geeft het via
zijn Commissie economische en monetaire zaken mee vorm
aan de wetgeving en de bredere beleidsdiscussie.
Europees Stelsel van centrale banken (ESCB): omvat
de centrale banken van de EU-landen en de ECB.
Europese Centrale Bank (ECB): de centrale bank voor
het eurogebied. De ECB voert zelfstandig het monetaire
beleid van het eurogebied.
Europese Commissie: De Europese Commissie is een
van de belangrijkste instellingen van de Europese Unie. Zij
vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de hele
EU. Zij doet voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving.
Verder staat zij in voor de uitvoering van het EU-beleid en
de besteding van het EU-budget.
Europese Raad: bijeenkomsten van de staatshoofden en
regeringsleiders van de EU-landen en de voorzitter van de
Europese Commissie.
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Eurosysteem: deel van het ESCB dat bestaat uit de
centrale banken van het eurogebied en de ECB.
Exchange Rate Mechanism (ERM):
wisselkoersovereenkomst van het Europees Monetair Stelsel
waarbij leden van het EMS zich akkoord verklaarden om de
relatieve prijzen van hun valuta’s te laten fluctueren binnen
strakke limieten ten opzichte van de ecu. Toen in 1999 de
euro werd ingevoerd, werd het ERM vervangen door ERM II,
waarbij de valuta’s van de EU-landen aan de euro werden
gekoppeld en slechts binnen een band van ± 15 % mochten
fluctueren.
Interne markt: een douane-unie met een
gemeenschappelijk beleid voor het vrij verkeer van
kapitaal, goederen, arbeid en diensten. Een eengemaakte
markt is hetzelfde als een gemeenschappelijke markt,
maar er wordt meer de nadruk gelegd op het wegnemen
van handelsbelemmeringen zoals technische normen en
lasten, ze is meer „geharmoniseerd”. De EU was eerst een
gemeenschappelijke markt, maar door het Verdrag van
Maastricht (1992) werd deze een eengemaakte markt.
Monetair beleid: betreft het beheer van het aanbod van
geld in een economie, bijvoorbeeld door het drukken van
geld of het vaststellen van rentevoeten.
De Raad (de Raad van de Europese Unie): omvat de
vertegenwoordigers van de regeringen van de EU-landen.
Slang in de tunnel: een mechanisme dat in 1972
door de Europese Gemeenschap werd ingesteld om
valutaschommelingen ten opzichte van de dollar te
beperken. „Slang” verwijst naar de valuta, terwijl „tunnel”
verwijst naar Amerikaanse dollar.
Verdrag van Maastricht (Verdrag betreffende
de Europese Unie): door dit Verdrag dat in 1992 in
Maastricht werd afgesloten tussen de lidstaten van de
Europese Gemeenschap, werd de opdracht van de Europese
Gemeenschap uitgebreid, waardoor de EG werd omgevormd
tot de EU (Europese Unie). Het Verdrag ligt aan de basis van
de oprichting van de EMU en de euro.
Verdrag van Rome (Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap): dit Verdrag
werd in 1957 in Rome ondertekend en legde de basis voor
de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper
van de Europese Gemeenschap (EG). Door het Verdrag
van Maastricht werd de naam omgevormd tot „Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap” (EG-Verdrag).

Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die namens
de Commissie optreedt, is verantwoordelijk voor het gebruik dat
eventueel wordt gemaakt van de informatie die in deze brochure
is opgenomen.
Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet
via de Europaserver (http://europa.eu).
Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2014
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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-Amerika. De euro is de nationale munteenheid in Monaco, San Marino, Vaticaanstad en Andorra. In
Kosovo en Montenegro wordt hij de facto als
munteenheid gebruikt.

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

De euro in de wereld

Wat is het doel van de euro?

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

Inzoomen op de euro
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De eurozone is de op een na grootste economie ter wereld. De uitbreiding ervan is
een voortdurend proces.
Er worden ongeveer 8 miljard eurobiljetten en 38 miljard euromunten in omloop gebracht.
De euro wordt vanaf nu gebruikt als „virtuele” munt.
De gemeenschappelijke markt bloeit en breidt zich uit, maar wordt belemmerd door het
grote aantal verschillende munteenheden.

1957

De inflatie van de euro lig
de 2 % per jaar. Dat is b
met de inflatie van soms
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Een stabiele munt
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koersen te berekenen, w
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Gemakkelijker win
buitenland
Er is meer concurrentie
ranciers. Dat leidt tot l
prijsstijgingen.

Meer keuze, lager

In het Verdrag van Maastricht wordt vastgelegd dat Europa in de 21e eeuw één sterke,
stabiele munt zal hebben.
De Europese Economische Gemeenschap wordt opgericht. Zo ontstaat een
gemeenschappelijke markt met vrij verkeer van goederen, personen, diensten en
kapitaal tussen de deelnemende landen.

Toen en nu: stappen naar 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.

Over de euro
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De euro is de munteenheid van 18 van de 28 lidstaten van de EU.

groep

Alle andere lidstaten zullen naar verwacht de euro invoeren zodra ze aan de
voorwaarden voldoen – met uitzondering van Denemarken en het Verenigd
Koninkrijk die in 1992 bij het Verdrag betreffende de Europese Unie (Verdrag
van Maastricht) een optie bedongen om niet tot de monetaire unie te hoeven
toetreden. Zij kunnen indien gewenst op een zelfgekozen moment toetreden.

van de Raad waar de
en genomen. Ecofin bean Financiën van alle EUbestaat uit de ministers
eurolanden.

Het Verdrag van Maastricht stelde een enkele munt voorop en bepaalde
de voorwaarden tot toetreding. Dit zijn de “Maastrichtnormen” of
“convergentiecriteria” die werden vastgelegd om de vlotte werking van de
monetaire unie mogelijk te maken.

Economische
en Financiële Zaken

Naast enkele wettelijke voorwaarden, waaronder de oprichting van een
onafhankelijke centrale bank, zijn de Maastrichtnormen:
• prijsstabiliteit (de inflatie mag niet meer bedragen dan 1,5 procentpunt
boven het gemiddelde van de drie best presterende lidstaten)

• gezonde en duurzame overheidsfinanciën
- een overheidstekort van in principe niet meer dan 3 % van het BBP
- een overheidsschuld van niet meer dan 60 % van het BBP of dit niveau
benaderend
• duurzaamheid van convergentie (de langetermijnrente mag niet meer
bedragen dan 2 procentpunten boven het gemiddelde van de drie best
presterende lidstaten voor wat betreft prijsstabiliteit)
• stabiliteit van de wisselkoersen (twee jaar binnen het wisselkoersmechanisme
II (WKM II) zonder ernstige spanningen).
© iStockphoto/Jon Schulte

LIDMAATSCHAP EUROZONE

Binnen ERM II mogen de wisselkoersen van de munten van de deelnemende
EU-landen tegenover de euro fluctueren binnen bepaalde marges boven en
onder een spilkoers.
“Het Groei- en Stabiliteitspact schrijft voor dat overheidstekorten en -schulden
lager moeten liggen dan respectievelijk 3 % en 60 % van het BBP. Op basis
daarvan verifieert de Commissie het fiscale beleid en de overheidsfinanciën
van de lidstaten, zowel in als buiten de eurozone. Dit op regels gebaseerde
kader helpt dus om de fiscale discipline in de EU te bevorderen.”
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LANDEN EUROZONE
BELGIË
Oppervlakte: 30 528 km²
Aantal inwoners: 11 161 642
EU-lid sinds 1957
(stichtende lidstaat)

SPANJE
Oppervlakte: 505 990 km²
Aantal inwoners: 46 704 308
EU-lid sinds 1986

LUXEMBURG
Oppervlakte: 2 586 km²
Aantal inwoners: 537 039
EU-lid sinds 1957
(stichtende lidstaat)

FRANKRIJK
Oppervlakte: 632 833 km²
Aantal inwoners: 65 633 194
EU-lid sinds 1957 (stichtende
lidstaat)

MALTA
Oppervlakte: 316 km²
Aantal inwoners: 421 364
EU-lid sinds 2004

ESTLAND
Oppervlakte: 45 227 km²
Aantal inwoners: 1 324 814
EU-lid sinds 2004

ITALIË
Oppervlakte: 301 336 km²
Aantal inwoners: 59 685 227
EU-lid sinds 1957
(stichtende lidstaat)

NEDERLAND
Oppervlakte: 41 540 km²
Aantal inwoners: 16 779 575
EU-lid sinds 1957
(stichtende lidstaat)

IERLAND
Oppervlakte: 69 797km²
Aantal inwoners: 4 591 087
EU-lid sinds 1973

CYPRUS¹
Oppervlakte: 9 251 km²
Aantal inwoners: 865 878
EU-lid sinds 2004

OOSTENRIJK
Oppervlakte: 83 879 km²
Aantal inwoners: 8 451 860
EU-lid sinds 1995

GRIEKENLAND
Oppervlakte: 131 957 km²
Aantal inwoners: 11 062 508
EU-lid sinds 1981

LETLAND
Oppervlakte: 64 590 km²
Aantal inwoners: 2 023 825
EU-lid sinds 2004

PORTUGAL
Oppervlakte: 92 211 km²
Aantal inwoners: 10 487 289
EU-lid sinds 1986

DUITSLAND
Oppervlakte: 357 137 km²
Aantal inwoners: 82 020 578
EU-lid sinds 1957
(stichtende lidstaat)

SLOVENIË
Oppervlakte: 20 273 km²
Aantal inwoners: 2 058 821
EU-lid sinds 2004
SLOWAKIJE
Oppervlakte: 49 036 km²
Aantal inwoners: 5 410 836
EU-lid sinds 2004
FINLAND
Oppervlakte: 338 432 km²
Aantal inwoners: 5 426 674
EU-lid sinds 1995

1. De niet door de regering gecontroleerde zone in het noorden van Cyprus valt niet onder de communautaire wetgeving en gebruikt de euro niet.

EU-LIDSTATEN DIE DE EURO NOG NIET HEBBEN AANGENOMEN
BULGARIJE
Oppervlakte: 110 899 km²
Aantal inwoners: 7 284 552
EU-lid sinds 2007
Munteenheid: lev of leva (BGN)

KROATIË
Oppervlakte: 87 661 km²
Aantal inwoners: 4 262 140
EU-lid sinds 2013
Munteenheid: Kroatische kuna
(HRK)

TSJECHIË
Oppervlakte: 78 866 km²
Aantal inwoners: 10 516 125
EU-lid sinds 2004
Munteenheid: Tsjechische kroon
(CZK)

LITOUWEN
Oppervlakte: 65 300 km²
Aantal inwoners: 2 971 905
EU-lid sinds 2004
Munteenheid: litas (LTL)
maakt sinds 28 juni 2004 deel
uit van ERM II

HONGARIJE
Oppervlakte: 93 023 km²
Aantal inwoners: 9 908 798
EU-lid sinds 2004
Munteenheid: forint (HUF)

ROEMENIË
Oppervlakte: 238 390 km²
Aantal inwoners: 20 057 458
EU-lid sinds 2007
Munteenheid: leu (RON)

POLEN
Oppervlakte: 312 679 km²
Aantal inwoners: 38 533 299
EU-lid sinds 2004
Munteenheid: zloty (PLN)

ZWEDEN
Oppervlakte: 438 575 km²
Aantal inwoners: 9 555 893
EU-lid sinds 1995
Munteenheid: Zweedse kroon
(SEK)

EU-LIDSTATEN DIE VERKOZEN OM DE EURO NIET IN TE VOEREN
VERENIGD KONINKRIJK
Oppervlakte: 248 527 km²
Aantal inwoners: 63 730 107
EU-lid sinds 1973
Munteenheid: pond sterling
(GBP)

DENEMARKEN
Oppervlakte: 42 894 km²
(exclusief de Faerøer-eilanden)
Aantal inwoners: 5 602 628
EU-lid sinds 1973
Munteenheid: Deense kroon (DKK)
maakt sinds 1 januari 1999 deel
uit van ERM II

De cijfers met betrekking tot het aantal inwoners zijn afkomstig van Eurostat 2013.

ANDERE LANDEN MET DE EURO
Alleen EU-landen mogen deel uitmaken van het eurogebied.
Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad, die formeel geen deel
uitmaken van het eurogebied en de EU, gebruiken de euro echter ook als
munteenheid en mogen op grond van een monetaire overeenkomst met de
EU eigen euromunten uitgeven, zij het in een beperkte hoeveelheid.

Kosovo en Montenegro hanteren de euro de facto als nationale munteenheid,
wat betekent dat de munt niet de status van wettig betaalmiddel heeft
maar algemeen wordt gebruikt.

DE EVOLUTIE VAN DE EUROZONE
België
Duitsland
Ierland
Spanje
Frankrijk
Italië
Luxemburg

Op 1 januari 1999 werd geschiedenis geschreven toen elf landen van de Europese
Unie een monetaire unie oprichtten waarbinnen één munt circuleerde, de euro.
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Op 1 januari 2002 werden eurobankbiljetten en -munten in omloop gebracht.
De gemeenschappelijke munt van Europa is echter niet van de ene op de andere
dag tot stand gekomen: het begin van de ene munt gaat terug tot de oorsprong
van de Europese Unie zelf. Vijftig jaar nadat met het Verdrag van Rome de
grondslag werd gelegd voor de EU van vandaag, is de euro, met een ingrijpend
hervormde economische en monetaire unie als fundament, het meest in het oog
lopende symbool van de Europese integratie.
Het historische avontuur van de euro wordt beschreven in deze brochure, die kan
worden gedownload op de volgende website van de Europese Commissie:
www.ec.europa.eu/economy_finance/publications
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