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Onderzoekers uit Utrecht hebben het vijf €uro-biljet 
tegen het UV-licht gehouden en een aantal opvallende 
zaken ontdekt. De luminescentie bleek veroorzaakt door 
verbindingen die europium bevatten. Een stof die wel 
erg bekend voorkwam. 
 
Freek Suyver en Andries Meijerink, Faculteit 
Scheikunde, Debye Instituut, Universiteit Utrecht 
 
De euro is van ons allemaal! Het is vrijwel onmogelijk 
om niet op de hoogte te zijn van de grootste monetaire 
operatie ooit. Bij de introductie van de nieuwe biljetten is 
veel aandacht besteed aan de beveiliging. Vervalsen 
van de €uro-biljetten is niet eenvoudig onder andere 
door reliëfdruk, watermerk en hologrammen. De 
echtheid kan worden vastgesteld door: voel, kijk en 
kantel. Niet iedereen weet dat de €uro-biljetten als extra 
beveiliging ook luminescerende materialen bevatten. 
Onder UV-bestraling zien we direct dat een €uro-biljet 
oplicht in drie kleuren: rood, groen en blauw. Dit licht 
wordt opgewekt in vezeltjes in het papier. Daarnaast 
blijkt ook een deel van de 'gewone' drukinkt te 
luminesceren. Met behulp van luminescentiemetingen 
hebben wij geprobeerd te achterhalen welke 
luminescerende materialen (fosforen genaamd) 
verantwoordelijk zijn voor deze luminescentie. 
 
Voor- en achterkant van een vijf €uro-biljet in daglicht 
(boven) en dezelfde voor- en achterkant onder bestraling 
met 254 nm UV-straling uit een kwiklamp.  
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Researchers from Utrecht have illuminated five €uro 
banknotes with UV light and discovered some 
remarkable things. The luminescence appears to be 
caused by compounds containing europium. The 
substance seems very familiar. 
 
Freek Suyver and Andries Meijerink, Faculty of 
Chemistry, Debye Institute, Utrecht University 
 
The euro is all of us! It is virtually impossible not to be 
aware of the largest monetary operation ever. At the 
introduction of the new notes much attention is paid to 
the security. Counterfeiting of €uro bills is not easy due 
to embossing watermarks and holograms. The 
authenticity can be determined by feel, look and tilt. Not 
everyone knows that the €uro bills also contain 
luminescent materials as additional security. Under UV 
irradiation, we immediately see light emitted from a €uro 
banknote in three colors: red, green and blue. This light 
is generated in fibers in the paper. Luminescence also 
appears to be part of the "normal" printing ink. Using 
luminescence we tried to figure out which luminescent 
materials (phosphors) are responsible for this 
luminescence. 
 
 
 
Front and back of a five €uro banknote in daylight (top) 
and the same front and back under irradiation with 254 nm 
UV radiation from a mercury lamp. 
 
FOUR FACES 

 



BEKENDE FOSFOR. Het is niet mogelijk om alleen op 
basis van het emissiespectrum te bepalen welke 
verbinding verantwoordelijk moet zijn voor die emissie. 
Meestal is er meer dan één mogelijkheid. Daarom 
worden van een luminescerende stof niet alleen 
emissiespectra maar ook excitatiespectra opgenomen. 
Een excitatiespectrum toont de intensiteit van de emissie 
gemeten als functie van de golflengte van de 
exciterende straling. Het spectrum geeft informatie over 
de energie van verschillende aangeslagen toestanden 
die relaxeren naar de lichtemirterende (laagste) 
aangeslagen toestand. Verder is ook de 
luminescentielevensduur bepaald. Dit is de tijd waarin de 
intensiteit van de emissie terugvalt naar 1/e van de 
beginintensiteit na afloop van een excitatiepuls. Door de 
emissie- en excitatiespectra en de levensduur van een 
fosfor te vergelijken met die van bekende materialen. 
kan meestal een goed idee verkregen worden over de 
aard van de fosfor.  
 
De emissiespectra van de drie verschillende vezels in 
een € 5,- biljet gaven direct aan dat er met het rode licht 
iets bijzonders aan de hand is. Deze emissie bestaat uit 
scherpe lijnen. Lijnemissie is karakteristiek voor 
overgangen binnen de 4f-schil van zeldzame aardionen. 
Uit de posities van de pieken is het voor een ingewijde 
direct duidelijk dat de emissie afkomstig is van 
driewaardig europium (Eu3+). Dezelfde rode 
europiumemissie wordt ook gebruikt in TL-buizen en 
kleurentelevisies. Op basis van de extra informatie uit 
het excitatiespectrum en de levensduur (0.36 ms) is het 
waarschijnlijk dat het hier een Eu3+- β-diketone complex 
betreft, waarin het Eu3+ -ion gecoördineerd wordt door 
drie O=C(CH2)-C=O groepen.

KNOWN PHOSPHOR. It is not possible on the basis of 
the emission spectrum alone to determine which 
connection is responsible for that emission. Usually 
there is more than one possibility. Therefore, excitation 
spectra of a luminescent material are also included with 
the emission spectra. An excitation spectrum shows the 
intensity of the emission measured as a function of the 
wavelength of the exciting radiation. The spectrum gives 
information about the energy of different excited states 
which relax to the (lowest) excited state. Furthermore, 
the luminescent lifetime is also determined. This is the 
time in which the intensity of the emission falls to 1/e of 
the beginning intensity after the end of an excitation 
pulse. A good idea about the nature of the phosphor can 
usually be obtained By comparing the emission and 
excitation spectra and the lifetime of a phosphor with 
those of known materials.. 
 
The emission spectra of the three fibers in a € 5, - note 
indicate directly that something special is going on with 
the red light. This emission consists of sharp lines. This 
line emission is characteristic of transitions within the 4f 
shell of rare earth ions. From the positions of the peaks it 
is immediately clear that the emission is from trivalent 
europium (Eu3+). The same red europium emission is 
also used in fluorescent tubes and color televisions. On 
the basis of the additional information from the excitation 
spectrum and the lifetime (0.36 ms), it is likely that it is 
an Eu3+-β-diketone complex here, in which the Eu3+ ion 
is coordinated by three O=C(CH2)-C=O groups.

 
 

 
 

 
  



 
 
Emissiespectra van de rood, groen en blauw 
luminescerende vezels in een biljet van 5 €uro. In een 
emissiespectrum wordt het aantal uitgezonden fotonen als 
functie van de golflengte weergegeven. De spectra in deze 
figuur zijn genormeerd op 1 voor het emissiemaximum.  
 
STABILITEIT. De groene en blauwe emissie zijn lastiger 
te identificeren omdat het een (minder karakteristieke) 
bredeband-emissie betreft. De emissie zou van een 
organische kleurstof afkomstig kunnen zijn zoals die in 
de inkt van fluorescerende stiften gebruikt wordt. Een 
nadeel van Iuminescerende moleculen is echter de 
geringe stabiliteit. Omdat bankbiljetten lang mee moèten 
gaan is het waarschijnlijk dat ook de groene en blauwe 
emissie van een anorganische verbinding komen. Een 
goede mogelijkheid voor groen is SrGa2S4 gedoteerd 
met Eu2+. In dit materiaal zorgt de overgang van een 
elektron uit de 5d- naar de 4f-schîl van tweewaardig 
europium voor een brede emissieband. De fosfor 
SrGa2S4:Eu2+ is bekend vanwege de toepassing in 
groene 'licht emitterende diodes' (LED's).De emissie- en 
excitatiespectra en luminescentielevensduur van deze 
fosfor komen goed overeen met de karakteristieken van 
de groene vezels. De 'dubbele piek' die in het 
emissiespectrum te zien is wordt veroorzaakt doordat er 
twee verschillende posities zijn voor Eu2+ in het SrGa2S4-
kristal. De golflengte van de emissie van Eu2+ is gevoelig 
voor de omgeving en daarom ontstaat er Eu2+ -emissie 
bij een iets verschillende golflengte.  
 
Het lastigst îs de blauwe vezel omdat er veel materialen 
zijn die blauw licht uitzenden (ook het papier zelf geeft 
een zwakke blauwpaarse emissie). We verdenken de 
€uro-beveiligers ervan dat ze het zeer toepasselijk 
vonden om europium te gebruiken voor de €uro en 
daarom ook voor de blauwe fosfor een europiumemissie 
gebruikt hebben. Wederom zit er veel informatie in het 
excitatiespectrum en de levensduur. Een goede 
kandîdaat voor de blauwe fosfor is (BaO)x•6Al2O3:Eu2+. 
Bij de synthese van dit materiaal worden zowel een fase 
met x = 0.83 als eén met x = 1.29 gevormd. De fasen 
met verschillende waarden voor x geven Eu2+ -emissies 
bij een iets verschillende golflengte, zoals in het 
emissiespectrum te zien is. Emissie- en excitatiespectra 
zoals die in de literatuur gepubliceerd zijn komen zeer 
goed overeen met de door ons gemeten spectra, 
evenals de korte (sub-microseconde) levensduur van de 
emissie. Deze blauwe fosfor is overigens nauw verwant 
aan de blauwe fosfor die in TL-buizen gebruikt wordt om 
samen met de rode en groene fosfor wit licht te maken. 

 

Emission spectra of red, green and blue luminescent 
fibers in a 5 €uro bill. In an emission spectrum the number 
of photons emitted as a function of the wavelength is 
shown. The spectra in this Figure are normalized to 1 at 
the emission maximum. 

STABILITY. The green and blue emissions are more 
difficult to identify because the latter has a (less 
characteristic) wide band emission. The emission could 
be obtained from an organic dye such as those used in 
the ink of fluorescent markers. However, a disadvantage 
of Iuminescent molecules is the low stability. Because 
bank notes have to last a long time it is likely that also 
come to the green and blue emission of an inorganic 
compound. A good option for green is SrGa2S4 doped 
with Eu2+. In this material, ensures the transition of an 
electron from the 5d to the 4f shell of divalent europium 
for a broad emission band. The phosphor SrGa2S4: Eu2+ 
is known for its application in green 'light-emitting diodes' 
(LEDs) .The emission and excitation spectra and 
luminescence lifespan of these phosphors correspond 
well with the characteristics of the green fibers. The 
'double peak, which is caused can be seen in the 
emission spectrum, in that there are two different 
positions for Eu2+ in the SrGa2S4-crystal. The wavelength 
of the emission of Eu2+ is sensitive to the environment 
and, therefore, there Eu2+ emission occurs at a slightly 
different wavelength. 

The most difficult is the blue fiber because there are 
many materials that emit blue light (even the paper itself 
gives a faint blue-violet emission). We suspect the €uro-
protectors found it very appropriate to use europium for 
the €uro and therefore used a europium emission for the 
blue phosphor. Again there is a lot of information in the 
excitation spectrum and lifetime. A good candidate for 
the blue phosphor is (BaO)x•6Al2O3:Eu2+. In the 
synthesis of this material a phase with x = 0.83 is formed 
as is one with x = 1.29. The phases with different values 
of x have emissions of Eu2+ at a slightly different 
wavelength, as seen in the emission spectrum. Emission 
and excitation spectra, such as those published in the 
literature, are in excellent agreement with the measured 
spectra, by us, as well as the short (sub-microsecond) 
lifetime of the emission. This blue phosphor, moreover, 
is closely related to the blue phosphor that is used in 
straight fluorescent lamps in order to create white light, 
together with the red and green phosphors. 

  



NEDERLANDSE BANK. Op basis van de 
luminescentiemetingen hebben we een goed idee 
gekregen van de Iuminescerende materialen die de 
biljetten zo mooi doen oplichten onder een UV-lamp. 
Eigenlijk hadden we van tevoren wel kunnen bedenken 
dat een ion met een naam als europium hiervoor 
verantwoordelijk moest zijn. Om onze antwoorden op 
hun juistheid te controleren hebben we contact 
opgenomen met de Nederlandse Bank Na telefoontjes 
belde een met beveiliging van bankbiljetten belaste 
onderzoeker op. Het bleek geen onbekende. Enige jaren 
geleden bezocht hij samen met een collega onze groep, 
waarbij wij hem zeer veel informatie over 
luminescerende materialen konden verstrekken. Niet 
geheel onverwacht kon hij ons niet veel informatie 
geven. Welke fosforen gebruikt worden voor de 
beveiliging van de €uro-biljetten îs geheim en alleen de 
direct betrokken onderzoekers zullen weten of onze 
speurtocht tot een juiste identificatie van de fosforen 
heeft geleid. Voor een verdere analyse van de 
samenstelling van de fosforen zijn veelal destructieve 
technieken vereist en stukmaken van bankbiljetten is 
verboden, evenals namaken.• 
 
We willen Cees Ronda, Celso de Mello Donega en 
Marieke van Veen bedanken voor hun hulp en 
suggesties bij het schrijven van dit artikel. 
 
 
 

DUTCH BANK. Based on the luminescence we had a 
good idea of the Iuminescent materials which cause 
notes to light up so beautifully under a UV lamp. 
Actually, we thought well in advance that an ion with a 
name like europium had to be responsible. To check 
whether our answers were correct, we contacted the 
Dutch bank and reached a researcher with the protection 
of banknotes. It turned out that he was not unknown. 
Some years ago he travelled to meet with a colleague in 
our group, so that we could provide them with 
comprehensive information on luminescent materials. 
Not unexpectedly he could not give us much information. 
Phosphors which are used for the protection of the €uro 
bills are secret and only those researchers directly 
involved will know whether our quest has led to a correct 
identification of the phosphors. It often requires 
destructive techniques to further analyze the 
composition of the phosphors and destroying notes is 
prohibited, as is copying. • 
 
We want to thank Cees Ronda, Celso de Mello Donega 
and Marieke van Veen for their help and suggestions in 
writing this article. 
 
[I translated this document with the assistance of Google 
Translate – Mark Mizen, markmizen@gmail.com] 


