
lees verder ►►►

Euromunten 

In 2002 werd de euro ingevoerd. Elk land had eerst alleen zijn eigen 
euromunten. Hieronder zie je links een Nederlandse 2 euromunt en rechts 
een Franse 2 euromunt. 

Doordat de munten in alle eurolanden gebruikt mochten worden, 
verspreidden ze zich vanaf 2002 langzaam over alle eurolanden. Ook in 
het buitenland werd met Nederlandse munten betaald en in Nederland 
kwamen steeds meer buitenlandse munten. 

In september 2006 waren er in Nederland 50 miljard euromunten in 
omloop. 
In de tabel hieronder kun je aflezen hoeveel procent van die 50 miljard 
munten uit de verschillende eurolanden afkomstig waren. 

land 
Nederland 
Duitsland 
België 
Frankrijk 
Spanje 
Italië 
Oostenrijk 
Portugal 
Griekenland 
Luxemburg 
Ierland 
Finland 

3p 

percentage 
39,7 
21,2 
14,1 
9,9 
5,7 
3,1 
1,8 
1,7 
0,8 
0,8 
0,7 
0,5 

7 Karel heeft 19 munten in zijn portemonnee. Daarvan komen er 3 uit 
Frankrijk. 
 Is het percentage Franse munten in de portemonnee van Karel groter 

dan het percentage Franse munten in Nederland? Schrijf je 
berekening op. 
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3p 

4p 

8 Bereken in één decimaal hoeveel miljard buitenlandse munten er in 
september 2006 in Nederland in omloop waren. Schrijf je berekening op. 

9 In de tabel hieronder zie je hoe die 50 miljard euromunten in Nederland 
verdeeld waren over de verschillende waarden. 

waarde in € 
percentage 

0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 
17,1 13,7 14,7 16,1 12,4 11,0 

1 
9,6 

2 
5,4 

In Nederland worden de munten van 1 en 2 cent bijna niet meer gebruikt. 
De bedragen worden vaak afgerond op 5 cent. 
Maar deze munten van 1 en 2 cent (€ 0,01 en € 0,02) zijn samen wel vele 
miljoenen euro’s waard. 
 Bereken hoeveel miljoenen euro’s ze samen waard zijn. Schrijf je 

berekening op. 

wiskunde-examens.nlvmbo tl-gl 2013 1e tijdvak                  vraag 7..9                  pagina 2/2


