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HET NUMISMATISCH MAGAZINE MET UITGIFTEN VAN DE KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIË

• Nieuwe BLEU-munten   
 van 2 euro in BU en in   
 Proof
• 'Fleur de Coin' euroset   
 2021 gewijd aan de stad   
 Luik

• Benelux euroset '20 jaar   
 afscheid nationale valuta'
• Tweede 5 euromunt in   
 multiview: Europees Jaar  
 van het Spoor 2021

• Zilveren Proof-munt van   
 20 euro ter ere van Roger  
 Raveel
• 5 euromunt 'Team    
 Belgium' Olympische   
 Spelen Tokyo

NIEUWE 2 EURO HERDENKINGSMUNT 2021
100 jaar Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 

100 1921      •      2021



KENMERKEN 2 euro BU  2 euro Proof

Metaal Bimetaal  Bimetaal 
 (Cu/Ni en messing) (Cu/Ni en messing)
Kwaliteit  Brilliant Uncirculated Proof (PP) 
 (BU)
Gewicht  8,50 g  8,50 g
Diameter  25,75 mm  25,75 mm
Nominale waarde 2 euro  2 euro
Max. oplage  150.000 stukken  5.000 stukken
 verdeeld over twee 
 taalversies 
Muntontwerp Luc Luycx  Luc Luycx

Officiële 
uitgifteprijs  € 10,-  € 29,95

T W E E  H I S T O R I S C H  B E L A N G R I J K E  U I T G I F T E N  D I E  U  I N  G E E N  G E V A L  M A G  M I S S E N !OFFICIËLE VERDELER VAN DE UITGIFTEN
VAN DE KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIË BESTEL VOORDELIG ONLINE VIA WWW.HERDENKINGSMUNTEN.BE

GRATIS VERZENDING IN BELGIË BIJ ONLINE BESTELLINGEN VANAF € 25,-

DE BLEU HERDENKINGSMUNT 2021 VAN 2 EURO
1921-2021 : DE BLEU VIERT ZIJN EEUWFEEST!
Dit jaar is het precies een eeuw geleden dat de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie (BLEU) boven de doopvont 
werd gehouden. Op 25 juli 1921 tekenden België en Luxemburg 
namelijk een verdrag dat als doel had de samenwerking en de 
integratie tussen beide landen te versterken.

Behalve een douane-unie was de BLEU ook een muntunie 
waarbij de wisselkoers van de Belgische en Luxemburgse frank 
aan elkaar werden gekoppeld. Op slag waren beide munten dus 
evenveel waard en dat was voor die tijd bijzonder visionair! 
Want waar de EU tot in 2002 moest wachten om zijn 
eenheidsmunt te introduceren, slaagden beide buurlanden er 
in om deze monetaire krachttoer ruim tachtig jaar eerder te 
volbrengen. 

Een vorstelijke munt als symbool voor goed 
nabuurschap

Om dit eeuwfeest van de BLEU op passende wijze te vieren, 
heeft de Koninklijke Munt van België nu een prestigieuze 2 euro 
herdenkingsmunt voor u klaarliggen, die verkrijgbaar is in twee 
aantrekkelijke uitvoeringen. 

Omdat de Belgische en Luxemburgse vorstenhuizen nauwe 
dynastieke familiebanden hebben, lag het voor de hand dat dit 
nieuwe muntstuk de beeldenaar van de twee regerende vorsten 
zou dragen. Boven hun dubbelportret staat de Belgische en de 
Luxemburgse landkaart afgebeeld met daarnaast de Engelstalige 
inscriptie 'ECONOMIC UNION' en daaronder de jubileumjaren 
1921-2021.

Het is trouwens voor de tweede keer dat een vorstelijk 
dubbelportret een Belgische 2 euromunt siert. Een gelijkaardige 
beeldenaar prijkte eerder al op de allereerste 2 euro gedenkmunt 
die in 2005 werd uitgegeven ter gelegenheid van de hernieuwing 
van de BLEU en het Luxemburgse EU-voorzitterschap. Toen was 
het Koning Albert II die voor België de honneurs waarnam.
 
Mocht die munt van 2005 per toeval in uw verzameling zitten, dan 
heeft u ongetwijfeld een heel goede reden om nu zijn opvolger te 
bestellen. De keuze is aan u... Ofwel kiest u voor de BU-versie, die 
zoals altijd schitterend verpakt zit in een originele coincard, of kiest 
u voor de Proof-munt in luxe etui? Niets belet u natuurlijk om voor 
beide versies te opteren.

100 
1921      •      2021

Beste Muntliefhebber,

Op het moment dat deze nieuwe 
Muntinfo in uw bus belandt, vindt 
in Luxemburg de première plaats 
van onze nieuwste 2 euromunt 
2021 die het 100-jarig bestaan 

van de Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie (EUBL) herdenkt. 

Graag bieden we u de kans om ook ùw 
exemplaar te bemachtigen van deze historisch belangrijke 
munt, die zowel in BU- als in Proof-versie beschikbaar is. 

In dit nummer verrassen wij u verder met een nieuwe Fleur de 
Coin-set en de Beneluxset van dit jaar. Met de FDC-set 2021 
nemen we u mee naar de stad Luik, terwijl de Beneluxset 2021 
u laat terugblikken op de valuta waarvan we 20 jaar geleden 
afscheid hebben genomen. Het jaar 2021 is trouwens ook het 
Europees Jaar van het Spoor. Rond dit initiatief, dat uitgaat 
van de Europese Unie, creëerden wij een heel speciale uitgifte 
voor u: een 5 euromunt gerealiseerd in multiview met een 
'bewegende' beeldzijde. Meer hierover op pagina 6.

Heel binnenkort gaan ook de Olympische Zomerspelen 2020 
van start. Onze Belgische atleten voor Tokyo 2020 staan alvast 
stand-by. Met onze Team Belgium 5 euromunt, die u vandaag 
kunt bestellen, steekt u ze een hart onder de riem.  

Tenslotte ligt er nog een zilveren Proof-stuk van 20 euro voor 
u klaar, dat de 100ste geboorteverjaardag van Roger Raveel 
herdenkt. Deze exclusieve uitgifte ter ere van een van onze 
belangrijkste naoorlogse kunstenaars wordt u aangeboden in 
een exclusieve verpakking... en in zeer beperkte oplage!

Alvast veel verzamelplezier toegewenst,
 

Ingrid Van Herzele
Muntmeester Koninklijke Munt van België

ABO
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E E N  W A A R D I G  E E R B E T O O N  A A N  D E  L A A T S T E  F L A N D R I E N

DE NIEUWE FLEUR DE COIN 
MUNTSET 2021 IN BU-KWALITEIT
Na de Belgische grootsteden Brussel (2019) en Antwerpen (2020) is het nu 
de beurt aan Luik om de nieuwe Fleur de Coin-set van 2021 op te fleuren. 
Het Waalse Luik is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en telt zo'n 
200.000 inwoners, waardoor het qua bevolking de vierde grootste stad van 
België is. Dankzij haar gunstige ligging aan de Maas groeide Luik al snel uit tot 
een belangrijk economisch en politiek centrum. Mijnbouw en staalindustrie 
zorgden vanaf de 19e eeuw voor een ongekende maar thans vervlogen 
welvaart. De laatste jaren is Luik echter aan een succesvolle toeristische en 
culturele remonte bezig, waardoor ze haar grandeur van weleer opnieuw weet 
terug te winnen.

Exclusief: nu met de twee speciale 2½ euromunten 
als bonus!
Met deze nieuwe jaarreeks verzekert u zich van een wel heel uitzonderlijke 
muntenserie. Naast de acht onberispelijk geslagen eurowaarden van 2021, 
bevat deze Luikenaar ook de twee nieuwste herdenkingsmunten van 2½ 
euro met als thema’s het (uitgestelde) UEFA EURO 2020 EK voetbal en de 
5e verjaardag van de Belgische Biercultuur als erkend UNESCO immaterieel 
erfgoed. Een bijzonder stijlvolle verpakking maakt het geheel compleet. Alleen 
al door hun ongewone waarde vormen de 2½ eurostukken van 2021 die u in 
deze FDC-set aantreft een felbegeerd collector's item.

Kenmerken

Metaal Divers
Kwaliteit  Brilliant   
 Uncirculated  
 (BU)
Nominale waarde € 8,88 
Max. oplage 7.500 sets

Officiële uitgifteprijs € 32,95 

T W E E  H I S T O R I S C H  B E L A N G R I J K E  U I T G I F T E N  D I E  U  I N  G E E N  G E V A L  M A G  M I S S E N !OFFICIËLE VERDELER VAN DE UITGIFTEN
VAN DE KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIË

EEN GLANSRIJKE HOMMAGE AAN DE 
HOOFDSTAD VAN HET OUDE PRINSBISDOM

ABO

Munt-, of voetballiefhebber? Maakt niet uit! 
Want met een van deze originele coincards 
zit u altijd goed. En dat voor een aantrekkelijk 
kleine prijs! Ideaal dus om tussendoor cadeau 
te doen.
• UEFA EURO 2020 
 Een opsteker voor onze nationale ploeg   
 en een prachtig aandenken aan een   
 uitzonderlijk voetbalfeest.
• 5 jaar Belgische Biercultuur als immaterieel  
 erfgoed 2021 [uitverkocht]

De 2½ euro uitgiften zijn ook in 
coincard verkrijgbaar!

EEN UNIEKE CO-PRODUCTIE VAN DE DRIE 
BENELUX-LANDEN

20 JAAR AFSCHEID 
VAN DE NATIONALE 
BENELUX VALUTA

OPLAGE

BEPERKT TOT

5.000

MUNTENSETS

WERELDWIJD

In 2022 vieren we de 20ste verjaardag van de intrede van de 
euro. In afwachting van dit monetaire jubileum, staan we in 
2021 even stil bij de nationale Benelux valuta die de Europese 
eenheidsmunt vooraf zijn gegaan en al een eeuwenlange 
geschiedenis achter de rug hebben. Op de driedelige 
uitvouwbare muntblister vindt u alvast een aantal interessante 
feiten aangaande dit onderwerp.

Naar vaste gewoonte biedt deze prachtige set u, naast de 24 
euromunten in BU-kwaliteit, ook een originele themapenning 
die u deze keer meevoert naar de tijd van de frank en de gulden. 
Op de voorzijde van deze penning prijken gestileerde weergaves 
van de Belgische frank, Nederlandse gulden en Luxemburgse 
franc met de jaartallen 2001 en 2021 en de tekst ‘1 BE NE LUX’. 
De keerzijde toont een speelse compositie met de woorden 
‘FRANK GULDEN FRANCS’, die geleidelijk overvloeien in een 
raster waarin het woord ‘Farewell’ (vaarwel) is te lezen.

Net als voor alle voorgaande Beneluxsets bevat ook deze 
nieuwe jaarset alweer een behoorlijk aantal denominaties die 
- ondanks hun wettelijke betaalkracht - nooit in omloop zullen 
komen. Dit verklaart uiteraard het jarenlange succes van deze 
boeiende drielandenserie.

Kenmerken

Metaal Divers
Kwaliteit  Brilliant    
 Uncirculated   
 (BU)
Nominale waarde € 11,64 
Max. oplage 5.000 sets

Officiële uitgifteprijs € 65,-
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Gratis verzending in België bij al uw online bestellingen vanaf € 25,- Bestel snel en voordelig via www.herdenkingsmunten.be

DE NIEUWE 5 EUROMUNT 
‘EUROPEES JAAR VAN HET SPOOR 2021’

Kenmerken

Metaal Cu/Ni    
 (cupro-nikkel)
Kwaliteit  Brilliant 
 Uncirculated (BU) 
Gewicht 12,67 g
Diameter 30 mm
Nominale waarde 5 euro
Max. oplage 12.500 stukken
Ontwerp  Iris Bruijns
 (voorzijde)
 Luc Luycx 
 (keerzijde) 

Officiële 
uitgifteprijs € 12,50 

SPRING GAUW OP DE TREIN, 
WANT DEZE MUNT MAG U 
ECHT NIET MISSEN!

Eind vorig jaar besliste de Europese Unie om het jaar 2021 uit te 
roepen tot Europees Jaar van het Spoor. Daartoe zullen er het hele 
jaar door in Europa evenementen en initiatieven plaatsvinden om 
het aandeel van mensen en goederen die zich per trein verplaatsen 
te vergroten. Dit is trouwens één van de doelstellingen van de 
Europese Green Deal. Want vervoer per trein is milieuvriendelijk, 
comfortabel en veilig. 

Het Europees Jaar van het Spoor 2021 is dan ook bedoeld om de 
trein te promoten als een duurzaam vervoersmiddel. Daar werken 
wij als Koninklijke Munt van België graag aan mee door u een 
bijzonder originele 5 euromunt aan te bieden die dit belangrijke EU-
initiatief perfect ondersteunt!

Geslagen met de spectaculaire multiview techniek!

In navolging van het zilveren 5 eurostuk, gewijd aan de allereerste (Belgische!) 
treinrit op het Europese vasteland, is ook deze nieuwe uitgifte geslagen in 
multiview. Door het stuk te kantelen van links naar rechts, lijkt het alsof de 
trein op munt echt vooruit rijdt. Vergelijk het een beetje met een hologram. Dit 
technische hoogstandje steekt in een knappe, genummerde coincard die qua 
styling helemaal aansluit bij de blitse EU-campagne Hop On: #EUYearofRail! Dus 
waar wacht u nog op? Spring gauw aan boord en reserveer alvast een 'zitje' in uw 
verzameling voor deze hoogst interessante euromunt. 

100 JAAR ROGER RAVEEL
Een schitterend eerbetoon aan één van België’s grootste 
naoorlogse kunstenaars 

In 2021 zou Roger Raveel (1921-2013) 100 jaar geworden zijn. Een ideaal 
moment dus om even stil te staan bij het leven en werk van deze geniale 
kunstenaar die in 1995 geridderd werd en in 1999 zijn eigen museum 
kreeg. Het werk van Raveel is moeilijk in een stijl of stroming te vatten. Het 
kenmerkt zich door een combinatie van figuratief en abstract, wat zowel 
een tijdloos als eigentijds gevoel uitstraalt. Raveel was ook bijzonder 
veelzijdig: behalve een begenadigd schilder, was hij tevens een bedreven 
graficus en keramist.

Haal nu uw eigen Raveel in huis!

Met zijn 100ste verjaardag in het verschiet, geeft de Koninklijke Munt van 
België, in samenwerking met Atelier Roger Raveel een zilveren Proof-munt 
van 20 euro uit die de kunstenaar in de schijnwerpers zet. De voorzijde 
toont een weergave van ‘Zelfportret met vierkant’ uit 1978. In het originele 
werk is dit vierkant geel, maar op de monochrome munt wordt het een 
glanzende spiegel. Daardoor komt de Proof-kwaliteit van het stuk extra 
goed tot zijn recht. Rechtsonder prijkt de authentieke signatuur van de 
schilder. Verder ziet u links op de munt ‘Roger’, 
onderaan ‘Raveel’ en rechts het geboortejaar 1921 
en het jubileumjaar 2021. Op de keerzijde staan 
de gebruikelijke Europese stijlelementen, de 
muntwaarde en de landsaanduiding afgebeeld.

Een presentatie even kunstzinnig als het 
werk van de meester!

Een luxueuze keramische munthouder maakt 
dit muntstuk nog exclusiever. Deze houder 
werd vervaardigd in de ateliers van Royal Boch, 
gerenommeerd Belgisch producent van keramiek 
sinds 1841. Kortom, een echte Raveel waardig!

Kenmerken

Metaal Zilver 925/1000
Kwaliteit  Proof (PP) 
Gewicht 22,85 g
Diameter 37 mm
Nominale waarde 20 euro
Max. oplage 2.500 stukken
Ontwerp  Luc Luycx en   
 Roger Raveel

Officiële 
uitgifteprijs € 119,95 

DE ZILVEREN RAVEEL MUNT VAN 20 EURO 
IN PROOF-KWALITEIT

© Rony Heirman

© Sabam, Brussel 2021 
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• Muntinfo is een uitgave van herdenkingsmunten.be met uitgiften van de Koninklijke Munt van België.  
• Herdenkingsmunten.be - Postbus 44407 / 2800 MECHELEN MAIL • Klantendienst : klantendienst@herdenkingsmunten.be   

- Tel : 02/ 808 61 96  • Nadruk verboden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever  
• Prijzen van alle vermelde goud- en zilvermunten onder voorbehoud van koersschommelingen op de edelmetaalmarkt.  

• Standaard gratis verzending in België bij een minimale online bestelling vanaf € 25,-.

TERUG VAN WEGGEWEEST: 
DE OLYMPISCHE SPELEN 2020

Kenmerken

Metaal Cu/Ni   
 (cupro-nikkel) 
Kwaliteit  Brilliant   
 Uncirculated (BU)
Gewicht 12,67 gram
Diameter 30 mm
Nominale waarde 5 euro 
Max. oplage reliëf 6.250 stukken 
Max. oplage kleur 6.250 stukken
Ontwerp  Luc Luycx 

Officiële 
uitgifteprijs reliëf € 12,50 
Officiële 
uitgifteprijs kleur € 17,50

OFFICIËLE 'TEAM BELGIUM' 
MUNT VAN 5 EURO VOOR TOKYO 2020

Goed nieuws voor alle supporters van onze 
sporters...
We hebben er een jaar langer op moeten wachten, maar op 23 juli 2021 is 
het eindelijk zo ver. Dan gaan de (uitgestelde) Olympische Spelen van de 
XXXIIe Olympiade van start! Tot 8 augustus 2021 richten alle ogen zich op 
gaststad Tokyo.

Japan heeft ruime ervaring: al drie keer organiseerde het de Olympische 
Spelen, waarvan één zomereditie in 1964. Tokyo 2020 gaat voluit voor 
innovatie: met nieuwe sportdisciplines, een hoofdrol voor technologie en 
aandacht voor het milieu. Niet voor niets noemt men deze spelen daarom 
'The Green Games'. 

Uiteraard zendt ook België zijn atleten uit naar Japan. Als aanmoediging 
heeft de Koninklijke Munt van België - in samenwerking met het Belgisch 
Olympisch Interfederaal Comité (BOIC) - een stijlvolle supportersmunt 
van 5 euro uitgebracht. En wel in twee mooie uitvoeringen: een klassieke 
versie in reliëf en een ingekleurde munt. Elk van deze muntversies steekt 
in een aparte, bijpassende coincard. De voorzijde van dit originele stuk 
verenigt heel wat Japanse stijlelementen zoals de tekens voor Team Spirit, 
de Fujijama met de rijzende zon, gestileerde kersenbloemsens en een 
torii-poort. Daar tussenin schittert het officiële logo van Team Belgium. Op 
de keerzijde staat de Europese landkaart met jaartal, nominale waarde en 
drietalige landsaanduiding afgebeeld. Reliëf of kleur? U twijfelt? Opteer dan 
meteen voor beide versies. Zo zorgt u voor een dubbele ondersteuning van 
ons Belgisch atletenteam.


