
Europese Unie: 
 
Lidstaten: Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, België, Spanje, Portugal, Griekenland, Italië,  

Oostenrijk, Finland, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Polen, Hongarije, 
Slowakije, Tsjechie, Malta, Cyprus, Slovenie, Estland, Letland en Litouwen. 

 
 
De vlag van de Europese Unie:              

Hoewel de meeste mensen dit denken staan de twaalf sterren niet voor een aantal landen. 
Zij zijn een symbool van perfectie en verwijzen naar de twaalf apostelen en stammen. 
Het Europese volkslied is “Ode aan de vreugde” uit de 9de symfonie van Beethoven. 
Er zijn 2 Europese feestdagen: 5 Mei herdenkt een speech van Churchill over een 
verenigd Europa an 9 mei herdenkt, de Franse politicus en een van de grondleggers van 

de Europese Unie, Robert Schuman. 
 
Voor meer informatie over de EU-vlag zie: www.eu-sos.tk 
 
 
Op de kaart: 

 
 



Economische & Monetaire Unie: 
In de twaalf lidstaten van de EMU is de nationale valuta vervangen door de euro. 
 
 
Lidstaten: Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, België,  

Spanje, Portugal, Griekenland, Italië, Oostenrijk,  
Finland en Ierland. 

 
 
Het euro teken: Voorbeeld van correct gebruik:  

  
  1 euro  € 1,00  

21 eurocent € 0,21 
 
 
 

 
Belangrijke feiten: 

- Over de EU: De binnengrenzen van de EU (Schengen) leden bestaan niet meer. EU-burgers hebben het 
recht om in elke lidstaat te reizen, te werken en te wonen. 

- Over de EMU: Alle taken van de centrale banken van de EMU-lidstaten zijn overgenomen door de 
Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. 

- Postzegels met een euro-waarde zijn alleen in land van uitgave geldig. 
- De europese mini-staten San Marino, Monaco en het Vaticaan hebben ook hun eigen euromunten. Ze 

hebben echter geen invloed op het monetaire ECB-beleid. Andorra gebruikt de euro ook, maar heeft 
geen eigen euro-munten. Liechtenstein blijft de Zwitserse frank gebruiken. 

- Elke lidstaat van het Eurosysteem mag eens per jaar een herdenkingsmunt van €2 uitgeven. Deze 
munten hebben dezelfde kenmerken, eigenschappen en gemeenschappelijke zijde als de normale 
munten van €2. Waarin ze verschillen is het herdenkingsontwerp op de nationale zijde. Het is 
uitsluitend de denominatie van €2 die mag worden gebruikt voor herdenkingsmunten. Deze munten zijn 
in het gehele eurogebied wettig betaalmiddel, hetgeen wil zeggen dat zij kunnen worden gebruikt en 
moeten worden geaccepteerd als elke andere euromunt. 

- Er zijn andere denominaties die gebruikt worden voor nationale herdenkingsmunten (bijvoorbeeld 
Duitsland heeft verschillende 10 euro munten en Frankrijk heeft een kwart euro) Deze munten zijn 
alleen wettig betaalmiddel in de landen die ze hebben uitgegeven en mogen geweigerd worden, zeker 
door toeristen. 

 
 
Vaste omrekenkoersen: 
Belgische frank  € 1,00 = BEF   40,3399 
Luxemburgse frank  € 1,00 = LUF   40,3399 (= BEF) 
Franse frank   € 1,00 = FRF    6,55957 
Nederlandse gulden  € 1,00 = NLG    2,20371 
Duitse mark   € 1,00 = DEM    1,95583 
Italiaanse lire   € 1,00 = ITL 1936,27 
Portugese escudo  € 1,00 = PTE  200,482 
Spaanse peseta  € 1,00 = ESP  166,386 
Griekse drachme  € 1,00 = GRD  340,750 
Ierse pond   € 1,00 = IEP    0,787564 
Finse mark   € 1,00 = FIM    5,94573 
Oostenrijkse schilling  € 1,00 = ATS   13,7603 
 
 
Voorbeeld: omrekenen van gulden naar euro:  



ƒ178,35 = 178,35 ÷ 2,20371 = 80,9317 =  €80,93 
vaste koers: € 1,00 = ƒ2,20371 

 De vaste koers mag niet worden afgerond! 
 Het is niet toegestaan om te delen door 0,45 (1 ÷ 2,20371 = 0,45) 
 
Voorbeeld: omrekenen van euro naar gulden: 
  €239,26  =  239,26 x 2,20371  =  527,259  =  ƒ527,26  =  ƒ527,26  =  527,25 contant 

vaste koers: € 1,00 = ƒ2,20371 
 De vaste koers mag niet worden afgerond! 
 
Voorbeeld: omrekenen van guldens naar andere EMU-valuta: 
 Guldens eerst omrekenen naar euro. 
  ƒ34,50  ÷ 2,20371 =  15,6554 = €15,655 

vaste koers: € 1,00 = ƒ2,20371 
Het tussenbedrag in euro mag worden afgerond naar minimaal 3 decimalen. 
Daarna het eurobedrag omrekenen naar bijvoorbeeld Duitse marken. 

  €15,655 = 15,655 x 1,95583 =  30,618 = DM 30,62 
vaste koers: € 1,00 = DM 1,95583 

 
Belangrijke data: 

Landen
Einde van periode status wettig 

betaalmiddel voor nationale 
munten

Einde periode inwisselbaarheid 
van nationale munten bij 

Nationale Centrale Banken

Duitsland 
31-dec-2001  

De DEM werd tot 28 februari 2002  
in winkels aangenomen.. 

munten: oneindig 
bankbiljetten: oneindig 

Nederland 28-jan-2002 munten: 1-jan-2007 
bankbiljetten: 1-jan-2032 

Ierland 9-feb-2002 munten: oneindig 
bankbiljetten: oneindig 

Frankrijk 17-feb-2002 munten: 17-feb-2005 
bankbiljetten: 17-feb-2012 

Oostenrijk munten: oneindig 
bankbiljetten: oneindig 

België munten: 31-dec-2004 
bankbiljetten: oneindig 

Finland munten: 28-feb-2012 
bankbiljetten: 28-feb-2012 

Griekenland munten: 28-feb-2004 
bankbiljetten: 28-feb-2012 

Italië munten: 28-feb-2012 
bankbiljetten: 28-feb-2012 

Luxemburg munten: 31-dec-2004 
bankbiljetten: 28-feb-2012 

Portugal munten: 31-dec-2002 
bankbiljetten: 28-feb-2022 

Spanje 

28-feb-2002 

munten: oneindig 
bankbiljetten: oneindig 

 

Zie www.eurozoneinfo.eu voor meer informatie. 
 
Op de volgende bladzijden zijn de euro bankbiljetten en munten te zien. Ze zijn niet op schaal. De euromunten 
hebben een gezamenlijke Europese kant en een nationale kant. Alle munten kunnen in de hele EMU gebruikt 
worden onafhankelijk van de nationale zijde! 



 



Informatie over het ontwerp van de bankbiljetten: 
 
Op de voorzijde van de bankbiljetten staan ramen en poorten die de geest van openheid en samenwerking in 
Europa symboliseren. De twaalf sterren van de Europese Unie verbeelden de dynamische en harmonische 
samenwerking tussen de Europese landen.  
 
Op de achterzijde van elk bankbiljet is een brug afgebeeld. Deze symboliseert de nauwe samenwerking en de 
communicatie tussen Europa en de rest van de wereld.  
 
De bouwwerken op de biljetten bestaan niet echt, wel zijn ze gebaseerd op de verschillende stijlen. De 
verschillende denominaties zijn in tijdperken ingedeeld: 
5 euro:  Klassiek 
10 euro: Romanesk 
20 euro: Gothisch 
50 euro: Renaissance 
100 euro: Baroc en Rococo 
200 euro: Glas en ijzer architectuur 
500 euro: Moderne 20e eeuwse architectuur 
 
Daarnaast zijn alle bankbiljetten voorzien van de volgende kenmerken:  

• de naam van de munteenheid (euro), zowel in het Latijnse alfabet (EURO) als in het Griekse (EYPO) 
schrift,  

• de afkorting van de Europese Centrale Bank in vijf taalvarianten, BCE, ECB, EZB, EKT en EKP, die 
alle 11 officiële talen van de Europese Gemeenschap dekken,  

• het ©-teken, als indicatie dat het auteursrecht is beschermd,  
• de vlag van de Europese Unie.  

 
Serienummer en land van herkomst 
Elk bankbiljet heeft een serienummer bestaande uit een letter en 11 cijfers. Het is in de vorm van 
X01234567890 in zwart gedrukt op de achterkant met de kaart van Europa. De letters zijn in het algemeen 
omgekeerd alfabetisch gerangschikt, beginnend bij de letter Z kijkend naar de naam van het land in de eigen 
taal. 
  Z  Belgie 
  Y  Griekenland 
  X  Duitsland 
  W  Denemarken * 
  V  Spanje 
  U  Frankrijk 
  T  Ierland 
  S  Italie 
  R  Luxemburg 
  P  Nederland 
  N  Oostenrijk 
  M  Portugal 
  L  Finland 
  K  Zweden * 
  J  Verenigd Koninkrijk * 
 
* = voor alle EU-landen (voor de uitbreiding) buiten de eurozone lijken letters te zijn gereserveerd. 
In de toekomst zullen niet alle landen ook alle bankbiljetten produceren. Dan is de herkomst te zien aan de 
letter en de datum. 
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2 euro herdenkingsmunten:
 Europese 

zijde Portugal Ierland Finland Luxemburg San Marino Vaticaanstad Monaco 

2006 -   - - -   - -

2005 -  - - 

2004 -  - - 

 
 Europese 

zijde Duitsland Frankrijk Italie Spanje Nederland Belgie Oostenrijk Griekenland 

2006 

 

- -  - -  -

2005 -  - - - 

2004 -  - -    - - -



Informatie over het ontwerp van de munten: 
 
Europese zijde 
Op dit ontwerp door Luc Luycx van de Belgische Koninklijke Munt staan verschillende kaarten van Europa 
temidden van de 12 europese sterren. 
De 1 en 2 euro munten laten een verenigd Europa zonder grenzen zien. 
De 50, 20 en 10 cent munten laten Europa als een groep van individuele landen zien. 
De 5, 2 en 1 cent munten laten de plaats van europa in de wereld zien.  
 
Herdenkingsmunten 
Elke lidstaat van het Eurosysteem mag eens per jaar een herdenkingsmunt van €2 uitgeven. Deze munten 
hebben dezelfde kenmerken, eigenschappen en gemeenschappelijke zijde als de normale munten van €2. 
Waarin ze verschillen is het herdenkingsontwerp op de nationale zijde. Het is uitsluitend de denominatie van €2 
die mag worden gebruikt voor herdenkingsmunten. Deze munten zijn in het gehele eurogebied wettig 
betaalmiddel, hetgeen wil zeggen dat zij kunnen worden gebruikt en moeten worden geaccepteerd als elke 
andere euromunt. 
 
Belgie 
Alle munten: De munten dragen de beeltenis van koning Albert II en een monogram – een gekroonde 
hoofdletter A – omringd door de 12 sterren die Europa symboliseren.  
Herdenkingsmunt 2 euro 2005: Belgisch-Luxemburgse Economische Unie: In het midden van de munt, boven 
het jaartal “2005”, zijn de beeltenissen van Groothertog Henri van Luxemburg en van Koning Albert II van 
België in profiel (van links naar rechts) weergegeven. De initialen van de graveur, “LL”, staan rechts 
onderaan.. Beide beeltenissen en het jaartal zijn omringd door de twaalf sterren van de EU en door het 
monogram van Groothertog Henri aan de linkerzijde en het monogram van Koning Albert II aan de 
rechterzijde. De munttekens staan tussen twee sterren aan de onderkant van de munt. 
Herdenkingsmunt 2 euro 2006: Atomium heropening: In het midden van de munt staat het Atomium-gebouw in 
Brussel afgebeeld 
 
Duitsland 
Munten van 1 en 2 euro: Voorzien van het traditionele symbool van de Duitse soevereiniteit, de adelaar. De 
vogel wordt omringd door de Europese sterren. 
Munten van 10, 20 en 50 cent: Deze munten hebben de Brandenburger Tor als motief, een symbool van de 
vroegere Duitse tweedeling en de daaropvolgende eenwording.  
Munten van 1, 2 en 5 cent: Voorzien van een eikentakje, dat doet denken aan het takje dat is afgebeeld op de 
pfennigmunten. 
Herdenkingsmunt 2 euro 2006: Schleswig-Holstein: De “Holstentor”, de historische stadspoort van Lübeck, 
staat midden op de munt afgebeeld, met eronder het woord “Schleswig-Holstein”, de eerste van de zestien 
federale staten van Duitsland die met een gedenkmunt wordt bedacht. 
 
Griekenland 
2 euro: Deze munt toont een scène uit een mozaïek in Sparta (derde eeuw na Christus), waarin de 
mythologische figuur Europa, naar wie het werelddeel Europa is vernoemd, wordt ontvoerd door Zeus, die de 
vorm van een stier heeft aangenomen. 
1 euro: Deze munt is voorzien van een uil, die is overgenomen van een Atheense munt van vier drachme uit de 
vijfde eeuw voor Christus.  
50 cent: De vooraanstaande Griekse politicus Eleftherios Venizelos (1864-1936) is op deze munt afgebeeld. Hij 
was een bekend diplomaat en een vroege voorvechter van sociale hervorming, en speelde een sleutelrol in de 
modernisering van de Griekse staat en de bevrijding van Noord-Griekenland en de Egeïsche eilanden.  
20 cent: Op deze munt wordt Ioannis Capodistrias (1776-1831), een vooraanstaand nationaal en Europees 
politicus en diplomaat, herdacht. Hij was de eerste gouverneur van Griekenland (1830-1831) na de Griekse 
onafhankelijkheidsoorlog (1821-1827). 
10 cent: Deze munt draagt een afbeelding van Rigas Velestinlis-Fereos (1757-98), een van de voormannen van 
de Griekse verlichting en voorvechter van de bevrijding van de Balkan van de Ottomaanse overheersers.  



5 cent: Deze munt toont een moderne mammoettanker en verbeeldt daarmee het innovatieve karakter van de 
Griekse scheepvaart. 
2 cent: Deze munt laat een korvet zien, een scheepstype dat werd gebruikt tijdens de Griekse 
onafhankelijkheidsoorlog (1821-27). 
1 cent: Deze munt draagt een afbeelding van een Atheense trireem, vanaf de tijd van de Atheense democratie 
(vijfde eeuw voor Christus) gedurende twee eeuwen het grootste oorlogsschip ter wereld, met drie rijen roeiers. 
Herdenkingsmunt 2 euro 2004: Olympische Spelen in Athene, 2004: Beschrijving van het ontwerp: De twaalf 
sterren van de Europese Unie op het buitenste gedeelte omringen een afbeelding van een oud standbeeld van 
een discuswerper die op het punt staat de discus te werpen. Het voetstuk van het standbeeld beslaat een klein 
deel van de rand van de munt. Links staat het logo van de Olympische Spelen „ATHENS 2004” met de vijf 
Olympische ringen en rechts staat het cijfer „2” met daaronder het woord „ΕΥΡΩ”. Aan weerszijden van de 
ster onderaan in het midden staat het jaar van uitgifte, door de ster gescheiden in twee groepen cijfers: 20*04. 
Het muntteken staat linksboven het hoofd van de discuswerper. 
 
Spanje 
De munten van 1 en 2 euro dragen de beeltenis van koning Juan Carlos I de Borbón y Borbón. 
De munten van 10, 20 en 50 cent zijn voorzien van een portret van Miguel de Cervantes, auteur van Don 
Quichot en vader van de Spaanse literatuur. De munten verbeelden 'de universaliteit van de schrijver en zijn 
werk'. 
De munten van 1, 2 en 5 cent zijn voorzien van een afbeelding van de kathedraal van Santiago de Compostela, 
een juweel van Spaans-Romaanse bouwkunst en een van de beroemdste bedevaartsoorden ter wereld. De 
munten laten de monumentale gevel zien van de Obradoiro, uit 1667, een schitterend voorbeeld van Spaanse 
barokarchitectuur, gebouwd door José del Toro en Domingo de Andrade 
Herdenkingsmunt 2 euro 2005: 400ste verjaardag van de eerste uitgave van Miguel de Cervantes’ „De 
scherpzinnige heer Don Quichot van La Mancha”: In het midden van de munt staat de beeltenis van Don 
Quijote met een lans in de hand en met windmolens op de achtergrond. Aan de linkerzijde staat het 
ingestempelde woord „ESPAÑA” en daaronder het muntteken „M”. Aan de rand zijn de 12 sterren van de 
Europese Unie afgebeeld, waarvan er vier zijn ingestempeld. Onderaan staat het jaar van uitgifte. 
 
Frankrijk 
Op de munten van 1 en 2 euro is een door de kunstenaar Joaquim Jimenez getekende boom afgebeeld die leven, 
continuïteit en groei symboliseert. Deze is gevat in een zeshoek, omgeven door het motto van de Franse 
Republiek, ‘Liberté, Egalité, Fraternité’. Randschrift op de munt van 2 euro: 2 **zesmaal herhaald, afwisselend 
rechtop en ondersteboven. 
Munten van 10, 20 en 50 cent: het beeld van de zaaier is een terugkerend therma in de geschiedenis van de 
Franse franc. 
De munten van 1, 2 en 5 cent tonen een jonge, vrouwelijke Marianne met vastberaden trekken, die het ideaal 
van een sterk en duurzaam Europa symboliseert.  
 
Ierland 
Alle munten: De munten tonen een Keltische harp, een traditioneel Iers symbool, met daarbij het jaar van 
uitgifte en het woord 'Eire', de Ierse naam voor Ierland.   
 
Italie 
2 euro: Deze munt toont een door Rafael getekend portret van de schrijver Dante Alighieri, dat in de Paus 
Julius II-vleugel van het Vaticaan hangt. 
1 euro: Deze munt toont de beroemde tekening van Leonardo da Vinci, tentoongesteld in de Academie van 
Venetië, waarop de ideale proporties van het menselijk lichaam zijn afgebeeld. 
50 cent: Op deze munt is een ruiterstandbeeld van keizer Marcus Aurelius afgebeeld.Deze munt toont een 
beeldhouwwerk van Umberto Boccioni, leider van de Italiaanse futuristische school. 
20 cent: Deze munt toont een beeldhouwwerk van Umberto Boccioni, leider van de Italiaanse futuristische 
school. 
10 cent: Deze munt is een eerbetoon aan een van de grootste werken uit de Italiaanse kunstgeschiedenis, het 
wereldberoemde schilderij 'De geboorte van Venus' door Sandro Botticelli. 



5 cent: Op deze munt is het amfitheater van Flavius afgebeeld, waarvan de bouw in 75 na Christus onder keizer 
Vespasianus begon en dat vijf jaar later werd ingewijd door keizer Titus. 
2 cent: Deze munt toont de Mole Antonelliana, een door Alessandro Antonelli ontworpen toren uit 1863. 
1 cent: Op deze munt is het Castel del Monte afgebeeld. 
Herdenkingsmunt 2 euro 2004: Vijfde decennium van het Wereldvoedselprogramma: In het midden staat de 
afbeelding van een naar rechts gekantelde wereldbol met het opschrift „WORLD FOOD PROGRAMME”. Een 
korenaar, een maïskolf en een rijstaar, de drie graansoorten die de essentiële voedselbronnen van de wereld 
voorstellen, komen van achter de wereldbol te voorschijn. Rechts van de wereldbol staat een „I” bovenop een 
„R”, het monogram van „Repubblica Italiana”, met daaronder een kleinere combinatie van de letters „U” en 
„P”, de initialen van de graveur, Uliana Pernazza. Bovenaan links van de wereldbol staat het muntteken „R” en 
onder de wereldbol het jaartal, „2004”. Langs de buitenrand staan de twaalf sterren van de Europese Unie. 
Herdenkingsmunt 2 euro 2005: 1e verjaardag van de ondertekening van de Europese Grondwet: In het midden 
van de munt staan Europa en de stier afgebeeld. Europa houdt een pen en de tekst van de Europese grondwet 
vast. 
Herdenkingsmunt 2 euro 2006: Olympische Winterspelen 2006: In het midden van de munt bevindt zich een 
afbeelding van een skiër, een dynamische, kromlijnige figuur. Daarboven staan de woorden “GIOCHI 
INVERNALI” en links van hem wordt de locatie van de Winterspelen aangegeven door het woord “TORINO” 
en een afbeelding van het bekendste historische gebouw van Turijn, de Mole Antonelliana. 
 
Luxemburg 
Alle munten: Alle Luxemburgse munten zijn voorzien van het portret van van Zijne Koninklijke Hoogheid 
Groothertog Henri. Ook worden het jaar van uitgifte en het woord "Luxemburg" (in het Luxemburgs 
geschreven als "Lëtzebuerg") weergegeven. 
Herdenkingsmunt 2 euro 2004: Beeltenis en monogram van Groothertog Henri: Links op het binnenste gedeelte 
de beeltenis van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri, naar rechts kijkend, en rechts het monogram 
van Groothertog Henri (speciale letter „H” met een kroon erboven). Rechts van het monogram staan in een 
halve cirkel de 12 sterren. Bovenaan staat het jaartal 2004, met het muntteken, de initialen van de graveur en 
het woord LËTZEBUERG. Aan de onderkant staan de woorden „- HENRI - Grand-Duc de Luxembourg -”. 
Herdenkingsmunt 2 euro 2005: 50e verjaardag van Groothertog Henri, 5e verjaardag van zijn troonsbestijging 
en 100e verjaardag van het overlijden van Groothertog Adolphe: In het midden van de munt staat de beeltenis 
van Groothertog Henri, naar rechts kijkend, bovenop de beeltenis van Groothertog Adolphe. Boven de 
beeltenissen staat de legende ‘GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG’. Onder hun respectieve beeltenissen 
staat ‘HENRI’, boven ‘* 1955’, en ‘ADOLPHE’, boven ‘† 1905”. Op de rand staan de twaalf sterren van de EU 
rondom het ontwerp tussen de letters van het woord ‘LËTZEBUERG’ en het jaar van uitgifte, 2005, waarbij het 
jaartal in het midden onder de beeltenissen staat en wordt geflankeerd door de letter ‘S’ aan de linkerzijde en 
het logo van de Munt aan de rechterzijde. 
Herdenkingsmunt 2 euro 2006: 25e verjaardag van Groothertog Guillaume, de troonopvolger: De beeltenis van 
Groothertog Henri is geplaatst bovenop die van Groothertog Guillaume in het midden van de munt. 
 
Nederland 
Munten van 1 en 2 euro: Op deze munten is Koningin Beatrix en profil afgebeeld met de tekst 'Beatrix 
Koningin der Nederlanden'. De twaalf sterren staan in een halve cirkel aan de rand van de munt.  
Munten van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent: Op deze munten is Koningin Beatrix en profil afgebeeld, omringd door 
de tekst 'Beatrix Koningin der Nederlanden'. 
 
Oostenrijk 
2 euro: Deze munt toont het portret van de pacifiste Bertha von Suttner, symbool van vele tientallen jaren 
Oostenrijkse inspanning voor de vrede. 
1 euro: Deze munt is voorzien van een portret van Wolfgang Amadeus Mozart, de beroemde Oostenrijkse 
componist, als symbool voor Oostenrijk als een land van muziek. 
50 cent: Deze munt toont het Sezession-gebouw in Wenen, een schitterend voorbeeld van vroege Jugendstil in 
Oostenrijk. Dit symbool van een nieuwe tijd staat nu ook voor het aanbreken van een nieuw monetair tijdperk. 
20 cent: Deze munt is voorzien van een afbeelding van het slot Belvédère, een van de mooiste barokke paleizen 
van Oostenrijk. Hier werd in 1955 het verdrag getekend waarmee Oostenrijk zijn zelfstandigheid terugkreeg. 
De naam van het slot werd hierdoor synoniem met vrijheid. 



10 cent: Op deze munt staat de Stephansdom, een juweel van Weense gotische architectuur en een populaire 
bestemming voor toeristen. 
5 cent: Deze munt vormt samen met de munten van 2 en 1 cent een serie met bloemen als thema. Hij draagt de 
afbeelding van een alpenprimula, als symbool van de verantwoordelijkheid van de mens voor het milieu en de 
rol die Oostenrijk speelt in de ontwikkeling van een milieubeleid op Gemeenschapsniveau.  
2 cent: De edelweiss op deze munt symboliseert de verantwoordelijkheid van de mens voor het milieu en de rol 
die Oostenrijk speelt in de ontwikkeling van een milieubeleid op Gemeenschapsniveau.  
1 cent:  De gentiaan op deze munt symboliseert de verantwoordelijkheid van de mens voor het milieu en de rol 
die Oostenrijk speelt in de ontwikkeling van een milieubeleid op Gemeenschapsniveau.  
Herdenkingsmunt 2 euro 2005: 50e verjaardag van het Oostenrijkse Staatsverdrag: In het midden van de munt 
staat een reproductie afgebeeld van de handtekeningen en zegels in het Oostenrijkse Staatsverdrag, dat in mei 
1955 is ondertekend door de ministers van Buitenlandse Zaken en de Ambassadeurs van de Sovjet-Unie, het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk, alsook door de Oostenrijkse minister van Buitenlandse 
Zaken, Leopold Figl. Boven de zegels staat het opschrift „50 JAHRE STAATSVERTRAG”, en eronder staat 
het jaar van uitgifte, 2005. De verticale strepen op de achtergrond stellen de Oostenrijkse nationale kleuren 
voor (rood-wit-rood). Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de EU. 
 
Portugal 
Munten van 1 en 2 euro: Op deze munten staan de kastelen en het wapen van Portugal afgebeeld, omringd door 
de Europese sterren. Deze symboliseren de dialoog, de uitwisseling van normen en waarden en de dynamiek 
waarmee vorm en inhoud worden gegeven aan Europa. Centraal op de munt staat het koninklijk zegel uit 1144. 
Munten van 10, 20 en 50 cent: Hierop staat het koninklijke zegel uit 1142 centraal. 
Munten van 1, 2 en 50 cent: Hierop staat het eerste koninklijke zegel uit 1134, samen met het woord ‘Portugal’. 
 
Finland 
2 euro: Op deze munt staan een moerasframboos en de bloem van deze plant afgebeeld.  
1 euro: De kunstenaar Pertti Maekinen creëerde voor deze munt een ontwerp met twee vliegende zwanen, dat 
oorspronkelijk was bedoeld voor een herdenkingsmunt ter gelegenheid van 80 jaar Finse onafhankelijkheid. 
Munten van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent: Hierop is een heraldieke leeuw afgebeeld, die een reproductie is van een 
ontwerp van de beeldhouwer Heikki Häiväoja. De heraldieke leeuw is door de jaren heen in verschillende 
vormen afgebeeld op Finse munten, zoals bijvoorbeeld op de tussen 1963 en 2001 geslagen munten van 1 mark. 
Herdenkingsmunt 2 euro 2004: Uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten: Vanuit een 
gestileerde pilaar ontspruiten loten die naar boven groeien. De loten staan symbool voor de uitbreiding van de 
Europese Unie, de pilaar voor de vruchtbare basis. Naast de pilaar staan de letters „EU”. Bovenaan staat het 
jaar „2004”. Samen met dit jaartal vormen twaalf sterren de omlijsting van de afbeelding. 
Herdenkingsmunt 2 euro 2005: het zestigjarig bestaan van de Verenigde Naties en het vijftigjarig lidmaatschap 
van Finland van de VN: Op het binnenste gedeelte is een uit puzzelstukken bestaande vredesduif afgebeeld. 
Onder de duif, langs de rand van de onderste helft van de binnenste cirkel, staan aan de linkerzijde de woorden 
„FINLAND — UN”. 
 
Monaco 
2 euro: Een portret van stadshoofd prins Rainier II. 
1 euro: Portretten van prins Rainier II en de kroonprins Albert. 
50, 20 en 10 cent: De Grimaldi zegel. 
5, 2 en 1 cent: Het Grimaldi wapen. 
 
San Marino 
2 euro: Het regeringspaleis van San Marino (Palazzo Pubblico). 
1 euro: Het officiële wapen van de Republiek San Marino. 
50 cent: Het fort Monte Titano; Er zijn drie torens te zien: Guaita, Cesta en Montale. 
20 cent: De heilige Sim Marino, grondlegger van het land, , naar een schilderij van de School van Guercino. 
10 cent: De basiliek del Santo. 
5 cent: Het fort La Guaita. 
2 cent: Het vrijheidsstandbeeld voor het paleis. 
1 cent: De Il Montale-toren. 



Herdenkingsmunt 2 euro 2004: Bartolomeo Borghesi (historicus, numismaticus): Langs de buitenrand staan de 
twaalf sterren van de Europese Unie in een cirkel rond het borstbeeld van Bartolomeo Borghesi, met aan de 
onderkant in het midden het jaar van uitgifte „2004”. Links van het borstbeeld de inscriptie „Bartolomeo 
Borghesi”, en boven elkaar de letter „R” en de initialen van de graveur „E.L.F.”. Rechts van het borstbeeld 
staat „San Marino”. 
Herdenkingsmunt 2 euro 2005: Internationaal Jaar van de Natuurkunde: Het binnenste gedeelte bestaat uit een 
vrije interpretatie van het allegorische schilderij „La fisica antica” of “De studie van de planeten” met daarin de 
beeltenis van Galileo Galilei. Het jaartal wordt weergegeven onder een wereldbol op een werktafel. 
 
Vaticaanstad 
Alle munten tonen een portret van paus Johannes Paulus II. 
Alle munten van de Sede Vacante Serie laten het wapen zien van Kardinaal Camerlingo en van de Apostolische 
Camera. Dit is het teken van de lege zetel na het overlijden van Paus Johannes Paulus II en voor de verkiezing 
van Paus Benedictus XVI. 
Herdenkingsmunt 2 euro 2004: 75ste verjaardag van de stichting van Vaticaanstad: Op het binnenste gedeelte is 
een schematische voorstelling afgebeeld van de ommuring van Vaticaanstad met de Sint-Pietersbasiliek op de 
voorgrond. Eveneens op het binnenste gedeelte staan de opschriften „75o ANNO DELLO STATO” en „1929-
2004” alsmede, in kleinere letters, de naam van de ontwerper „VEROI” en de initialen van de graveur „L.D.S. 
INC.”. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie en het opschrift „CITTA' 
DEL VATICANO”. 
Herdenkingsmunt 2 euro 2005: Wereld jongerendag 2005: Op deze munt staat de katedraal can Keulen, de ster 
van Bethlehem en de Italiaanse inscriptie "XX Giomata Mondiale della Gioventu" 
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