JAN CEES VAN DUIN

filatelistische elementen
Deel 17: Ongefrankeerd
Inleiding
Portvrijdom is één van de twaalf
filatelistische elementen. Dat onder
bepaalde omstandigheden poststukken zonder het plakken van een
postzegel mogen worden verzonden,
betekent lang niet altijd dat er sprake
is van portvrijdom. er zijn meer situaties waarin te verzenden stukken niet
worden gefrankeerd.
• in de tijd vóór de introductie van
postzegels was het gebruikelijk dat
de ontvanger van post betaalde.
• Portokosten zijn vooraf aan de
Post betaald, het vermelden van
dit feit volstaat.
• Portokosten van meer stukken tegelijk worden in één keer achteraf
betaald op basis van een registratie van de aantallen en de aard van
de stukken die zijn verzonden.
in een vorig hoofdstuk werd portvrijdom besproken. in dit hoofdstuk
komen drie andere situaties aan de

orde, waarin te verzenden stukken
niet worden gefrankeerd: frankering
bij abonnement, port betaald en betaald antwoord. in een thematische
verzameling kunnen stukken die portvrijdom kennen, worden opgenomen.
indien sprake is van stukken met port
betaald e.d., is dit zelden het geval.
Frankering bij abonnement
tegenwoordig is het gebruikelijk dat
de verzender van een poststuk de
port betaalt (vooruitbetaling). het
kopen van een postzegel en van een
postwaardestuk zijn vormen van
vooruitbetaling. Ook was het frankeren bij abonnement een vorm van
vooruitbetaling. frankering bij abonnement is in Nederland in gebruik geweest van 1892 tot 1975. het bood
een mogelijkheid om partijen post
te verzenden zonder postzegels of
frankeermachinestempels. frankering
bij abonnement werd in 1892 door
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de postdienst aan nieuwsbladen
aangeboden, ten behoeve van het
gebruik van adresbandjes die op een
later tijdstip van een adres werden
voorzien. De periodieken konden dan
met korting worden verstuurd. De
frankering van deze bandjes moest
vooruit betaald worden door het
plakken van zegels op afrekenformulieren. De afrekenformulieren moesten minimaal drie maanden tevoren
ingeleverd worden. thematisch zijn
poststukken met het kenmerk “frankering bij abonnement” veelal niet
interessant (1).
Port betaald (afdrukken)
Staat op een verstuurd stuk aangegeven: “Port betaald”, dan is er
sprake van achterafbetaling. Vanaf
1975 is “Port betaald” in de plaats
gekomen van “frankering bij abonnement”. in plaats van postzegels
te plakken, wordt de post aan het
postbedrijf aangeboden voorzien van
de stempelopdruk “Port betaald”
(vaak tevens in het frans: “port
payé”). Deze manier van frankeren
is uitsluitend toegestaan voor klanten met een zakelijke overeenkomst
met het postbedrijf. bovendien dient
de zending te bestaan uit minimaal
25 stuks. Om een zending met de
opdruk “Port betaald” daadwerkelijk
te kunnen aanbieden bij een business
Point van de Post, dient de aangeboden zending begeleid te worden van
een orderformulier, waarop de klant
aangeeft hoeveel de zending weegt,
hoeveel poststukken worden aangeboden en of het een binnenlandse
of buitenlandse zending betreft. De
betaling van het verzenden geschiedt
achteraf op basis van een factuur.
Drukkerijen en ‘massaverzenders’
drukken zelf de aanduiding “Port
betaald” op hun poststuk, veelal in
een voorgeschreven vorm (2). andere
bedrijven en particulieren kunnen de
aanduiding ook zelf met een stempel aanbrengen. De stempelafdruk
heeft ook weer een voorgeschreven
vorm (3). het is niet toegestaan zelf
een aanduiding te ontwerpen. alleen
de tekst en de afbeeldingen in het
kadertje mogen thematisch worden
gebruikt.
Stukken met “Port betaald”-opdrukken of -stempels zijn thematisch in
het algemeen dus niet bruikbaar. er
zijn uitzonderingen. bijvoorbeeld de
afbeelding van een vogel, een boom,
e.d. (4) of een aangetekend stuk,
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waarbij het aantekenstrookje thematisch bruikbaar kan zijn (5). een los
bij- of meegedrukte afbeelding die
geen postale functie geeft kan niet
worden opgenomen in een verzameling (6). tNt-Post ging ook brieven
bezorgen als een soort van ‘Port betaald-postwaardestuk’: een op de en-

velop meegedrukte afbeelding (7) of
meegedrukte Port betaald-zegel (8).
Natuurlijk is hier geen sprake van een
echt postwaardestuk; geen vooruitbetaling van port. Ook deze afbeeldingen kunnen geen deel uitmaken
van een tentoonstellingsverzameling.
relatief nieuw is ook de machinale
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Port-betaald-afdruk van PostNL (9).
interessant, maar thematisch niet
bruikbaar.
Zoals bekend opereren ook andere
bedrijven dan tNt-Post (en voorgangers en opvolgers) op de Nederlandse postmarkt. Ook deze bedrijven zoals DhL, Sandd en Selektmail
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kennen Port betaald-aanduidingen
(10). Ze maken eveneens gebruik
van de methode van het ‘Port betaald-postwaardestuk’ (11). Zelfs
bestaan stempels ‘Port betaald’ van
stadspostdiensten (12). De Port
betaald-aanduiding kan ook in een
frankeermachinestempel met een
000-frankering zijn aangegeven (13).
er zijn zelfs nog meer varianten, zoals
“Port en recht betaald” (14).
Port betaald (zegels)
Vanaf 1 juli 2000, met de introductie
van de nieuwe postwet, was het niet
langer toegestaan om de ‘normale’
beatrix frankeerzegels voor (bulk)
partijenpost te gebruiken. Deze zendingen moesten worden gefrankeerd
door het “Port betaald/Port payé”
embleem of door een frankeermachine. bulkpost is veelal reclame en blijft
ongelezen. Om het meer op privépost

te laten lijken, gaf Ptt-Post speciale
‘Port betaald-zegels’ uit (15), die
4 cent bovenop het standaard bulkpartijentarief kostten. De woorden
‘Port betaald’ geven aan dat er een
financiële regeling bij de afgifte van
het poststuk heeft plaatsgevonden.
hoewel het frankeerbedrag en de
frankeerwaarde achterwege zijn
gebleven, zijn deze zegels wel ‘vooruitbetalingzegels’. het is als een soort
kwitantie. Deze zegels bezitten niet de
kwalificatie van ‘waardepapier’, zoals
postzegels. De Post levert ook Port
betaald-zegels voor bedrijfsmailings
(16); deze worden uitsluitend gedrukt

op rollen van 5000 of 10.000 stuks.
is het opnemen van Port betaald-zegels in een thematische verzameling
aanbevelenswaardig? er zijn twee
redeneerlijnen. 1. Port betaald-zegels
bezitten geen frankeerfunctie en zijn
niet te koop bij de gewone postkantoren; het is daarom niet toegestaan
deze zegels op te nemen in een thematische verzameling. 2. anderzijds
kan worden betoogd dat de Port
betaald-zegel de functie van het (thematisch toegestane) “Port betaald”stempelafdrukje overneemt en dat
dus ook het thematisch gebruik van
die Port betaald-zegel moet zijn toe-
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op een retourenvelop (18).Voor het
hebben van een antwoordnummer
betaalt de ontvanger voor het abonnement (in 2011 was dat € 125 per
jaar). Per antwoordzending komt
daar een bedrag bij dat afhankelijk
is van het gewicht, het contract en of
de stukken automatisch verwerkbaar
zijn. Stukken met antwoordnummer
worden niet aanvaard in een tentoonstellingsverzameling, ook niet als
er expliciet een machtigingsnummer
van de Post op staat. <

gestaan. Deze laatste lijn heeft weinig
aanhang. Conclusie: wees voorzichtig
en neem geen Port betaald-zegels op.
Betaald antwoord
Overigens kan het ook zo zijn dat de
ontvanger de port betaalt, bijvoorbeeld in de situatie dat een organisatie graag een reactie krijgt en dus ook
graag betaalt voor het krijgen van
een antwoord. Die organisatie kan
werken met een zogenaamd “antwoordnummer” of een machtigingsnummer (17) en soms ook alleen met
een andere specifieke aanduiding
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