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Regels voor recirculatie  
van eurobankbiljetten  
door klanten van YourCash
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machines’. Vervolgens kunt u bij ‘term’ de naam van de 

machine invullen. In de lijst die wordt getoond is het van 

belang dat de softwareversie overeenkomt en dat het bij 

‘identificatie’ gaat om een BHM). De op deze lijst vermelde 

machines worden jaarlijks opnieuw getest. YourCash ziet 

erop toe dat de machines tijdig zijn getest en goedgekeurd.

Eurobankbiljetten waarmee u geldautomaten vult moet 

u vooraf controleren op echtheid en geschiktheid met 

een eurobankbiljetsorteermachine die door DNB of een 

andere centrale bank van het Eurosysteem is getest en 

goedgekeurd. Een lijst van goedgekeurde machines 

(Kies hier voor het tabblad ‘door personeelsleden bediende 

portemonnee. Deze eurobankbiljetten stort u af bij uw bank. 

Deze eurobankbiljetten gaan vervolgens naar DNB waar ze 

gecontroleerd en/of vernietigd worden. 

Vieze, versleten, beschadigde en verdachte eurobank

biljetten mag u niet opnieuw in omloop brengen via 

uw geldautomaat, dus ook niet via uw kassa of uw 

YourCash. Het sjabloon van de rapportage is beschikbaar via 

onderstaande link. Halfjaarlijkse framework rapportage. Deze 

rapportages gebruikt DNB in haar toezicht op marktpartijen 

die eurobankbiljetten opnieuw in omloop brengen en voor het 

bijhouden van de ontwikkeling van het geldverkeer.

Er dient twee keer per jaar aan DNB gerapporteerd te 

worden over de gebruikte bankbiljettensorteermachines, 

het aantal gesorteerde eurobankbiljetten en het aantal 

eurobankbiljetten dat via geldautomaten opnieuw in 

omloop komt. Deze verplichting is door u uitbesteed aan 

DNB voert onaangekondigde controles uit en heeft de 

wettelijke bevoegdheid om een sanctie op te leggen bij het 

nietnaleven van de regels.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft regels opgesteld waaraan u zich moet 
houden als u eurobankbiljetten (kassa overschotten) opnieuw in omloop brengt via 
een geldautomaat. Recirculeren noemt de ECB dat. Het doel is om het publiek te 
beschermen tegen valse, vieze, versleten en beschadigde eurobankbiljetten. Deze regels 
gelden voor alle marktpartijen die eurobankbiljetten opnieuw in omloop brengen via 
geldautomaten. Bijvoorbeeld: commerciële banken, casino’s, winkeliers en cafés. 
Deze regels zijn vastgelegd in het ECB Besluit ECB/2010/14 inzake echtheids en 
geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten 
en het ECB Besluit tot wijziging van Besluit ECB/2012/19 inzake echtheids en 
geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten.

http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.nl.html
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/l_00620110111nl00400059.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/l_00620110111nl00400059.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/l_25320120920nl00190031.pdf

