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L|SB|SLDIT van 24 oktober 1988 no. 7, houdende de in gebruà|telling van een serle fr|eerzegels (L|dsbesluit 'Iolympis|ezegels
1988|1).
Uitgegev|e 18 november 1988
De mlnister van Justitlee
E.J. Vos
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DE (lotlvER|| van Aruba,
Op de voordracht van de Minister van Vervoer en Co||lcatie;
Qverweg|de:
dat het wenselljk is een serie bijzondere fr|eerzegels in gebruikt
te steàlen;
Gelet opl
artlkel 26, derde l&d van het Pos|esluit;
HEEFT BESLOTEN:
1. Met ingang van 24 augustus 1988 zal zolang de voorraad
strekt doch uiterlllk tot en r|t 23 auguatus 1990 worden
in gebruik gesteld de navolgende serie bllzondere frankeerzegels naar ontwerp van Nigel Matthew in de wnn|aen
35c en l00c tw. l'olympis|ezegels 1988:|.
2. Het zegelbeeld van de fr|eerzegel van 35c in de kleuren
zwart, geel, magenta en cyaan geeft nno:
a. in de rechterbove|o| de frankee|a|e 'I35cî';
b. in het middenvlak de tekst ''THE ONE H|NDRED A|D SIXT|SECOXD MEMRER OF THE I.O.C.|';
c. aan de onderzijde horlzonta|, de landa|duid|g
;
d. in de l||onderho| van boven naar beneden het jaartal |t1988|,7
e. onder de frankeerwa|e en achter de tekst een symbollsche weergave van de olympische vlam.
3. Het zegelbeeld van de fr|eerzegel van 10Oc in de kleuren
zwart, geel, magenta en cyann geeft aan:
a. in de rechterbov|o| de frankeerwa|de 'tlobcl';
b. in het middenvlak de vîjf olympïsche ringen met daarbo-
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ven een weergave van het olympische embleem;
c. aan de onderzlldee horïzonta|, de l|amnnduid|g
''A|OIVI'I
;
d. rechts van het olympische embleem van boven naar beneden het jaartal ||19881|
4. Dezelfde bepalingen welke gelden voor gewone franke|zegels zijn op de in de Lanan|sluit bedoelde frnnke|zeg|s
van toep|sing.
11. Ditslult|d de door de Dlenst der Posterijen uàt te geven
eerste-dag-|veloppen, gefrankee| met uitslult|d de in sub
I genoemde fr|eerzegels worden voorzlen van het eerste-|gstempel.
111. Dlt lan|esluit kan worden mxngehaald als het l'Lnnam|sluit
Olympls|ezegels 1988|1 en zal in het Afkondig|g|l| van
Anlha worden opgenomen.
Or|jestad: 24 oktober 1988
F.B. Tromp
De mlnister van Vervoer en
Communi|tlee
A. Bermudez
Afschrift dezes te zenden mnn:
de àlgemene Rekenk|er;
de Dlrecteur der Directle F''nnnci|;
de Dlrecteur van de Landaacco|t|tsdl|st;
de Directear der Posterlj|.
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