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Persoonlijke en 
bedrijfspostzegels

Het fenomeen van de persoonlijke 
postzegel is ontstaan in het bui-
tenland en overgenomen door de 
Nederlandse Postdienst. Voor het 
maken van persoonlijke postzegels en 
bedrijfspostzegels stellen postdien-
sten een basisontwerp beschikbaar, 
waarin de naam van het land van 
uitgifte en de waarde staan vermeld 
en dat voor het overige door perso-
nen, respectievelijk zakelijke klanten 
ingevuld kan worden met een eigen 
afbeelding, logo en/of tekst. Dit 
invullen wordt ook wel ‘personalise-
ren’ genoemd. Deze zegels met een 
ingevulde variant, aangebracht in 
opdracht van TNT Post dan wel in 
opdracht van een particuliere in-
stantie, kunnen gebruikt worden ter 
frankering van poststukken. Daarom 
moet elke persoonlijke postzegel 
beschouwd worden als een gewone 
gebruikszegel.

Vormgeving

De persoonlijke- en bedrijfspostze-
gels kunnen gewone postzegels zijn 
met een tab waarop de persoonlijke 
tekst of afbeelding is aangebracht 
(1), specifi eke postzegels met een 
tab (2) of postzegels waarvan de 
rand ‘algemeen’ is en de persoonlijke 
afbeelding is aangebracht binnen die 
algemene rand (3). Wat betreft de 
zegels met tab zit de frankeergeldig-
heid in het zegelgedeelte, niet in de 
tab. Een losse zegel zonder tab is ver-
zamelwaardig, een losse tab zonder 
zegel is - voor een tentoonstellings-
verzameling- niet verzamelwaardig. 
Er is, fi latelistisch gezien, geen wezen-
lijk onderscheid tussen een persoon-
lijke postzegel (1) en een bedrijfs-
postzegel (4).

De postzegels zijn niet algemeen 
verkrijgbaar en kunnen alleen wor-
den besteld. De postzegels worden 
in Nederland geleverd in velletjes 
met tien gegomde zegels (5) of 
vijftig zelfklevende zegels. Tot de 
persoonlijke postzegels kunnen ook 
worden gerekend de persoonlijke 
decemberzegels (6), de zegels uit de 
persoonlijke postzegelboekjes (7) en 
persoonlijke prestigeboekjes (8a). In 
de prestigeboekjes komen velletjes 
persoonlijke postzegels voor met 
minder dan tien zegels (8b). Ook 
zijn er specifi eke kleine velletjes met 
persoonlijke postzegels uitgebracht 
voor bedrijven of instellingen (9), fi la-
telistische gebeurtenissen (10) en ‘zo 
maar’ (11). In het buitenland zijn ook 
grotere vellen persoonlijke postzegels 
uitgegeven (12).

Filatelistische elementen
Deel 8: Persoonlijke zegels
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Reglement

De KNBF heeft een handleiding voor 
het beoordelen van inzendingen 
waarin zich persoonlijke postzegels 
en bedrijfspostzegels bevinden. De 
persoonlijke, van een afbeelding, 
logo en/of tekst voorziene postzegels, 
velletjes en postzegelboekjes die door 
TNT Post zelf zijn of worden uitgege-
ven, zijn in alle tentoonstellingsklas-
sen te gebruiken (13). Daarbij is het 
uitgangspunt, dat deze persoonlijke 
postzegels minimaal verkrijgbaar zijn 
of verkrijgbaar zijn geweest bij de 
Collect Club van TNT-Post te Gronin-
gen. Met persoonlijke postzegels die 
op initiatief van bijvoorbeeld postze-
gelverenigingen ter gelegenheid van 
een jubileum, tentoonstelling of his-

torische gebeurtenis worden vervaar-
digd (14), wordt aldus omgegaan: 
maximaal twee van dergelijke zegels 
mogen worden opgenomen per 
kader van twaalf of zestien bladen. 
Daarbij moet dan echter wel op het 
albumblad worden vermeld, dat het 
een persoonlijke postzegel is uitgege-

ven op initiatief van de betreffende 
instantie met daarbij (zo mogelijk) de 
uitgiftedatum, de reden van uitgifte 
en de oplage van het aantal velletjes/
blokjes/boekjes/zegels (fi latelistische 
kennis). De persoonlijke postzegels 
die zijn of worden besteld door 
particulieren met een zelfgekozen 
afbeelding (15), blijven uitgesloten 
als tentoonstellingsitem. Vooralsnog 
worden de buitenlandse persoonlijke 
postzegels (16 en 17) op dezelfde 
manier behandeld als beschreven 
voor de Nederlandse persoonlijke 
postzegels. Deze ‘Handleiding voor 
het beoordelen van inzendingen 
waarin zich persoonlijke postzegels 
en bedrijfspostzegels bevinden’ wordt 
gehanteerd, totdat de internationale 
richtlijnen betreffende deze soort 
zegels in werking zijn getreden. Deze 
‘Handleiding’ is ingegaan op 1 febru-
ari 2010.

Tot slot

Regelmatig geeft TNT-Post nieuwe 
raamwerken met diverse standaard-
afbeeldingen in serie uit. De eerste 
zegel van elke serie geeft TNT-Post 
ook op de postkantoren uit, de overi-
ge zegels zijn in abonnement verkrijg-
baar. Deze eerste zegel van de serie 
staat in de NVPH-catalogus vermeld. 
Zo is bijvoorbeeld een kastelenserie 
persoonlijke postzegels verschenen, 
maar alleen de zegel met het Muider-
slot is in de catalogus opgenomen, in 
dit geval nr. 2562 (18).
Bedrijven kunnen ook zelf hele series 
persoonlijke postzegels uitgeven. De 
fabrikant van wenskaarten Hallmark 
geeft kaarten uit, waarbij in het cel-
lofaan ook een postzegel is gevoegd: 
een persoonlijke postzegel met de-
zelfde afbeelding als op de wenskaart 
(19). Deze persoonlijke zegels zijn 
weliswaar algemeen verkrijgbaar bij 
de boekhandel, maar ze zijn niet ver-
krijgbaar vanachter een postkantoor-
loket. Deze zegels zijn ook uitgesloten 
als tentoonstellingsitem.
Bedrijven kunnen ook ‘gepersonifi eer-
de’ port-betaaldzegels uitgeven met 
het bedrijfslogo of andere afbeeldin-
gen of mededelingen (bijv. Water-
schapverkiezingen 2008, 20). Deze 
zegels horen niet tot de bedrijfspost-
zegels, het zijn immers geen postze-
gels. Toch zijn ze daar wel enigszins 
aan verwant. Het lijkt me overigens 
niet aanbevelenswaardig deze zegels 
in een tentoonstellingsverzameling 
op te nemen. <
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