
nederlond

50 jaar Benelux
thema nieuw tien guldenstuk

Op 5 september j.l. verscheen er
een nieuw 10 guldenstuk clat onze
aandacht vestigt op het 50-jarig
bestaan van de Benelux, De
Benelux, het economisch samen-
werkingsverband tussen België,
Nederland en Luxemburg, werd
op 5 september 1944 door de drie
regeringen in ballingschap te
Londen opgericht.

Om de samenwerking tussen de
twee koninkrijken en het groother-
togdom te benadrukken, geven
ook België en Luxemburg een zil-
veren muntstuk uit dat deze ge-
beurtenis herdenkt. Deze munten
hebben een nominale waarde van
250 Belgische resp. Luxemburgse
francs.

Europese primeur
Alle drie de munten hebben een
gemeenschappelijke keerzijde.
Een Europese primeur. De beel-
denaar bestaat uit drie vlakken
met de tekst BE NE LUX en de
jaartallen 1944-1994. Verder

staan hierop de desbetreffende
parlementsgebouwen (voor Ne-
derland de Ridderzaal), de oor-
spronkelijke lakzegels die aan de
samenwerkingsoorkonde beves-
tigd zijn en de waarde-aanduiding.
Het ontwerp voor deze zijde werd
vervaardigd door de Nederlandse
Munt N.V.

Op de voorzijde van de munten
staan de portretten van resp.
Koning Albert, Koningin Beatrix en
Groothertog Jan. Het portret van
Koningin Beatrix werd vervaardigd
door medailleur Willem Vis uit
Hazerswoude.

Gezamenlijke eerste slag
Op 5 september vond de Eerste
Slag gelijktijdig plaats in cle munt-
huizen van België (Koninklijke
[vi:.iPt wan België te Brussel) en
Nederland (De Nederlandse Munt
N.V. te Utrecht). Het is dan pre-
cies 50 jaar geleden (drie maan-
den na D-Day en daags na de be-
vrijding van Brussel) dat de onder-

tekening van de Benelux Douane
Unie plaatsvond.

Technische gegevens
De 10 guldenstukken zijn vervaar-
digd van .720 fijn zilver, hebben
een doorsnede van 33 mm en we-
gen 15 gram. De oplage is vastge-
steld op 2 miljoen exemplaren in
circulatie-kwaliteit. De specifica-
ties zijn identiek aan de rijksdaal-
ders die tussen 1959 en 1966
werden geslagen. De Belgische
en Luxemburgse zijn, vanwege
hun hogere nominale waarde, ver-
vaardigd van .925 fijn zilver.

Het tientje zal in twee uitvoeringen
verschijnen, een circulatieversie
verkrijgbaar tegen de nominale
waarde en een proof-uitvoering
waarvan de uitgifteprijs is vastge-
steld op ƒ39,-.

De proofmunten van België,
Nederland en Luxemburg zijn ook
als set verkrijgbaar. De prijs hier-
van bedraagt ƒ 110,-- De tientjes
in proof-kwaliteit alsmede de drie-
delige muntset zullen verkrijgbaar
zijn bij de munthandel en De
Nederlandse Munt N.V.
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