Persbericht 2018-042
Opnieuw valse bankbiljetten & munten overgedragen aan de CBCS
Willemstad/Philipsburg – Er zijn opnieuw valse 100 gulden biljetten en ook 5 guldenmuntstukken, die
door valsmunters in omloop zijn gebracht, overgedragen aan de CBCS. Ditmaal zijn de biljetten van
zeer goed kwaliteit en zijn moeilijk te onderscheiden van geldige biljetten. Ook de valse munten zijn
moeilijk van geldige munten te onderscheiden.
De valse biljetten die bij de Bank zijn afgegeven hebben de volgende kenmerken:
 het watermerk, wat doorgaans alleen te zien is als je het biljet tegen het licht houdt, is op de
valse bankbiljetten direct zichtbaar
 de handtekeningen op het biljet zijn vaag en met wat vocht kunnen zij van het biljet worden
verwijderd
 de biljetten zijn naar alle waarschijnlijkheid kopieën van geldige biljetten maar zijn slecht
gesneden. Zo zie je bij de biljetten aan de onderkant een witte rand.
 de woorden “auteursrecht bank van de Nederlandse Antillen” aan de achterzijde van het biljet
is niet goed te lezen: er ontbreken letters in de woorden “auteursrecht” en “bank”
 de serienummers die op de biljetten zijn aangetroffen zijn:
o 8255939013
o 8255959785
o 8255401400
o 8253551472
De valse 5 gulden muntstukken zijn munten met het jaartal 1998 en 1999. Deze valse munten zijn of iets
kleiner, of iets groter dan de echte munt. Het verschil in grootte is op het eerste gezicht niet duidelijk.
Eén van de echtheidskenmerken van de 5 gulden muntstukken (dit geldt overigens ook voor de 1 gulden
munten) is dat zij magnetisch zijn. Dit betekent dat zij aan een magneet blijven kleven. Bij de valse munten
is dit niet het geval. Ook maakt de valse munt een ander geluid dan een geldige munt als je de munt laat
vallen (het geluid dat een geldige munt maakt is wat zwaarder).
De Bank heeft van enkele commerciële banken begrepen dat zij ook valse biljetten van 50 en 25 gulden
biljetten hebben ontvangen. Deze hebben zij overgedragen aan de politie. De CBCS en de politie
werken nauw samen in deze kwestie.
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.
Voor de echtheidskenmerken van de bankbiljetten verwijzen wij u naar onze website:
http://www.centralbank.cw/banknotes.
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