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Valse bankbiljetten 

 
 
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft opnieuw moeten constateren dat er op Curaçao 
valse bankbiljetten in omloop zijn gebracht. Mede met het oog op de festiviteiten rondom karnaval wil 
de Bank het publiek er op wijzen goed op te letten bij het aannemen van bankbiljetten, met name 
biljetten van 50 en 100 gulden.  
 
De valse bankbiljetten zijn onder meer te herkennen aan de navolgende kenmerken: 
 
Valse bankbiljetten 
 

Echte bankbiljetten 

− De goudkleurige folie is zwart of  met een 
goudkleurige stift getekend op het bankbiljet. 
De ‘golven’ in de goudkleurige folie zijn met 
een pen getekend. 

− De goudkleurige folie is glimmend en is op de  
zwarte ‘golven’ gedrukt. 

− Er is geen watermerk (te constateren door het 
bankbiljet tegen het licht aan te houden). 

− Er is een watermerk (i.c. logo van de Bank in 
het witte gedeelte van het bankbiljet) te 
constateren door het bankbiljet tegen het licht 
aan te houden. 

− De ‘N’ (aan de voorzijde) en de ‘A’ (aan de 
achterzijde) boven de goudkleurige folie 
passen niet goed in elkaar. 

− De ‘N’ en de ‘A’ boven de goudkleurige folie 
passen heel nauwkeurig in elkaar (te 
constateren door het bankbiljet tegen het licht 
aan te houden). 

− De kleine letters van de tekst opgenomen in 
het blok aan de achterzijde van het bankbiljet 
zijn onleesbaar. 

− De kleine letters van de tekst opgenomen in 
het blok aan de achterzijde van het bankbiljet 
zijn voor de meeste mensen met de ‘blote’ 
ogen te lezen, terwijl sommigen daarvoor een 
vergrootglas nodig hebben. 

− De planchetten (glitters) aan de achterzijde 
van het bankbiljet zijn mat c.q. niet glanzend. 

− De planchetten (glitters) aan de achterzijde 
van het bankbiljet zijn glanzend en veranderen 
van kleur indien het bankbiljet wordt getild in 
verschillende richtingen. 

 
Voor meer informatie over de kenmerken waaraan echte bankbiljetten te herkennen zijn kunt u terecht 
op onze website <www.centralbank.an>, via de link ‘bank-notes’. 
 
Wellicht ten overvloede attendeert de Bank u erop dat geen enkele persoon en/of instelling valse 
bankbiljetten kan 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. 
 
 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
Willemstad, 26 januari 2012. 


