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..AN||ESLDI' van 19 januari 1989 no. 8, hou|ende de in gabru|telltnç van een eerie bllzondere frankeerze|às (Lan|c|'œluàt Klnderzegpla 1988).
oltgegqv|e 24 februarï 1989
De minister van Justltle,
H. S. Croes
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DE CC|Z| VRn A |!|n'
Op de voordracht van de Mlnl|ter van Vervoer en Co|ï|tie;
ûvcrweg|de:
dat het wenselllk is een serle bljzondere frnnk|rz|els met toeslag
in gebruik te Stellen; '
Gelet op:
artàkcl 26, derde làoz van hqt P|st|sluit;
l| RERTTZT|;
1. 1. Met teru|k|| kracht vxnnf 26 oktober 1988 aal ZaàaBç de
voorrnm| atrèkte d|ch ulterll|k tot en met 25 Januari 1990,
Worden |n gebraik gegteàd de navolgende |erïe bllzQnaere
frankeerz|els met tœesàag, naar Qntp|rp van Zvellno Fingale
in de |anram'n 45c, 70c en 1O0c s|t |e respertle|ilke toeslagen van 20c: 30c en 50c; t.w. ||ln|orzeg|s 1988*.
2. Het zegelbeeld van de frmnbxm|el van 45+20| in de kàeuren
zwart, geele |*g*4:a en cyean geeft aln;
a hori|onta| aan |e bovmnlnnt de l||mnn|Alafnç lh|âbmN
.;
b. ïn het piœenvlak de afi-lœzjg vœl e| Kal en te bikkels;
c. aan de linkerk|t vanaf de ài|beveoek n| ben|-n de
tekst 'YG)R 11|: KINDN;
d. hortzonta| in de recùtero|h| |e frnnvoovn|o en
toeslag 1|4 5+2nclî;
!
e vertlcaal Vœl WGIP.n nu OVWI in de reterWoho|
het jaartal 019881|
3. Het zegelbeeld 7an de frxnv-mzegels v|h 70+30c ïn de kàeuren
zwarte geele a|genta en cyaan geeft aan;
a horizonta| aan de bovmnpnnt de l|nrhmnnd|d|g llX|A|*1%
.;
b. in het mlddenvlak de afboeldlng van een draaltol;
c. aan de lllAvkzmt vœzaf de l|erbove| n| |neden
de tekst *7C07 HET XINDN;
d. horlz ontal in de recht erqnderho| de frankeerwa|e
toesl ag $''70+30c'f;
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e. vertâ caal van beneden naar boven in de recàterond|'ho|
het j aartal M1988*
Het zegelbeeld van de frnnboerz|el van l0û+50c in de kâeuren
zwartg geel, magenta en eyaan geeft aan;
a. boven ku het mlddanvlak de mFh-eldlng van eln vlleger met
daaronder de landnnn|u||l 'th|&hxp
;.
|. aan de rechtez|t tn de boven:oek vertlnxn; van benoamn
naar boven de tekst .|700R HET KI|DR;
c. vertlcaal ln de l ïnkeron||ho| van boven nalr benedea het
J aartal 111988*|7 '
d. horïzonta| ln de rechtern|orho| |e frankeo|n|n en
toeslag @ l00+50ce
Aezelfde K-nnlàngeq welke gelden voor gewone fr-npoerae|g
zljn op de in dït Landsbesl|t bedoelde frmnbxrz|ls van
toepawa|g.
11. Ultaluitend de door ;* Dlenst der Posterijen uit te geven eerste-|-envelo|, gefranke| pet ultsluàt|d de lu Qpae|hol
1. genoem|e fmnnkmorv||s worden yoorgieo vau het eerste-da|
steng|l.
111. De netto-opbr|gst wegeas toeslag kûmt ten goo|e aan de l'Asoclacïon Trabow di Hubentud na A||h|''
Dït àmnac|sluït kan worden aan|01||34 ala NLnwao|elult Kïnderzegels 19080 en zal in hqt Afknndlgin|l| van A||h| worden
WNemœm.
Oranjeat|e 19 jdnuarà 1989
F.B. :|oap
De mïnàster van Vervoer
en Communl|tiee
A. Bermudez
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