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AFKONDIGINGSBL|
VAN
ARUBA
LA|SBESLUIT van 28 juli 2000 no. 8, houdende de ljebruostelllg van een serie
bjzondere gakeerzegeb (L|ébesluit t|derzegels 2000, F'isie op de toeko|tl).
Uitgegev|, 27 september 2000
De n'dnistt.r van Justitie en Publieke Werken,
E.J. Vos
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DE GOWERNEGVM Arubw
Op de voordracht van de Tnklist| van V|oer en Com|znica|e;
Ovelwegende:
dat het wenselijk is een serie bijzondere fr|eerzegels in gebruik te stelIen;
Gelet op:
alikel 26, derde lid, van het Postbesluit;
HEEFT BESLOTEN:
Met te|||kende kracht vanaf 26 oktober 2000 zal, zolang de voorraad strekt,
doch uiterlijk tot en met 25 januari 200 l worden in gebruik gesteld de navolgende serie bijzondere &|keerzegels md toeslag naar ontwerp van schooïinderen
en lay-out door mevrouw Mm'ù'I L-atol-re, in de waarden van 60c 8Oc en l00c met
de respectieveldke toeslagen 30c, 40c en 50c, t.w. t|l|d|zegeb 2000''.
2. Het zegelbceld van de âankeerzegel van <ç60+30c'' in de kleuren magenta, cyaan,
geel en rw'a:k-g geeh nsm:
a. verticaal m de l|'nkerondermjde van onder naar boven toe de |da|duidlg
;
b, verticaal in de rechter|ve|oek van onder n| boven toe de tekst nvoor het
kind'' en daar|nder de zegelwwde van ç%0+30c'';
c. horàontaal mldden onder in het wit van de zegel het jaallzi ''2000'1;
d. het volle zegelbeeld geeft al e| gebouw zo|ecollectoren, de zon, cactus en
stenen.
3. Het z|gelbeeld van de |ankeeaegel van %0+40c'' in de kleuren J'nagenta, cyaan,
geel en mvart geeft aan:
a. hol'izont| in de l|eronderhoek de l|da|dui|g |CARUBA';
b. horàontaal rechts onder de zegelw|de van %0+40c'' en daarboven de tekst
Rvoor het kirtdn;
c. horàontaal nédden onder in het wit van de zegel hetjaartal ê'200O'';
d. het volle zegelbeeld geeo aan een huis, heuvels, een meisje, een vuilnisbak de
zon, wolken, blo|potten, vogeb, cactus en watapan|.
4. Het zegelbeeld vaîl de â|kemzegel van Gl00+50c'' in de kleuren rnagenta. cyaan, geel en zwart geeft mm:
a, verticaal in de rechterond|hoek van onder naar boven toe de l|dnnndui|g
I'ARUBA''
;
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b. vt.llic|| rechts boven van onder naar boven toe de tekst t|voor het kind'' en
daaronder de zegelw=de van t&100+50c'''
c. hoeontaal nédden onder in het wit va:t de zegel het jmm'tz ''2000'';
d. het volle zegelbeeld geeû aan twee vliegende auto's een wolk en sterren.
11. Dezelfde bepalingen welke gelden voor gewone â|eecegek, Zjn op de in dit
l||besluit bedoelde fr|eerzegels van toepasszg.
111. Uitsluhend door de Directie Posterijen uit te geven ecste-|g-enveloppen, getkankeerd met uitsluhend de in sub I genoemde &|keerzegels, worden vooîzien
van het ee|te-dag-st|el.
IV. Dit lr|besluit, dat ka!l worden aangehaald als L||besluit S'|del'zegçls
2000'' tvisie op de toekonst). zal in het ARondiglgsblad worden opgenomen.
Gegeven te Or|jestad, 28 juli 2000
0. Koolmnn
De minister varl Vervoer en Co|unicatie
G.F. Croes
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