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filatelistische elementen soorten/vorm aflevering

- -  1 (2009-5) inleiding

- ontwerpen, proeven, drukfouten, fout-
drukken

 3 (2010-2) ontstaan en druk

- schadelijke uitgiften*, sluitzegels*  7 (2011-1) verzamelwaardigheid

1 postzegels permanente zegels, semipermanente 
zegels, bijzondere zegels (algemeen), 
portzegels, dienstzegels, perfins

 4 (2010-3) algemeen

opdrukken  5 (2010-4) de zegel zelf

blokken, strips, doorlopers, tête-bêche  6 (2010-5) los en samenhangend

persoonlijke en bedrijfspostzegels  8 (2011-2) persoonlijke zegels

lokale en regionale postzegels  9 (2011-3) lokale post(bedrijven)

miniatuurvellen, tabs 10 (2011-4) vellen, velranden en 
tabs

militaire zegels, geïnterneerdenzegels 16 (2012-5) militaire- en oorlogs-
post

port betaald-zegels* 17 (2013-1) ongefrankeerd

scheepszegels*, brandkastzegels 19 (2013-3) scheepspost

spoorwegzegels*, spoorwegdienstzegels, 
busvrachtzegels*

20 (2013-4) treinpost

luchtpostzegels 21 (2013-5) luchtpost

telegraafzegels*, telefoonzegels*

2 postzegelboekjes via het loket, uit de automaat, prestige-
boekjes

11 (2011-5) postzegels in boekjes

3 automaatstroken type automaat, cijfers, thema, loket- en 
balie-frankeermachinestempels

12 (2012-1) automaatstroken

4 stempelfrankeringen frankeer(machine)stempels, internetfran-
kering, baarfrankering en overige stem-
pelfrankering

13 (2012-2) frankeer(machine)-
stempels

5 frankeertarieven binnenland, buitenland, gewichtsklasse, 
bijzondere tarieven

14 (2012-3) frankeertarieven

6 portvrijdom dienstpost, Koninklijk huis, kerken, brail-
lepost

15 (2012-4) portvrijdom

veldpost, krijgsgevangenenpost, geïnter-
neerdenpost 

16 (2012-5) militaire- en oorlogs-
post

abonnement, port betaald, betaald ant-
woord*

17 (2013-1) ongefrankeerd

filatelistische elementen: overzicht
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filatelistische elementen soorten/vorm aflevering

7 poststukken voorfilatelie (eo)  2 (2010-1) eo-filatelie

stads- en regiopost  9 (2011-3) lokale post(bedrijven)

brieven, eerstedagenveloppen 18 (2013-2) brieven, FDC’s

scheepspoststukken 19 (2013-3) scheepspost

treinpoststukken, bus- en trambrieven 20 (2013-4) treinpost

luchtpoststukken, ballonpost, katapult-
post, Zeppelinpost, raketpost*, ruimte-
vaartpost*

21 (2013-5) luchtpost

telegrammen

maximumkaarten, kinderbedankkaarten*

8 postwaardestukken spoorwegbriefkaarten 20 (2013-4) treinpost

aerogrammen (luchtpostbladen) 21 (2013-5) luchtpost

voorgefrankeerde enveloppen, postbla-
den, briefkaarten, adreswijzigingskaar-
ten, telefoonwijzigingskaarten, ant-
woordcoupons, arbeidslijsten

9 vernietigingsstempels eerstedagstempels 18 (2013-2) brieven, FDC’s

scheepsstempels 19 (2013-3) scheepspost

treinstempels, tramstempels 20 (2013-4) treinpost

handstempel, rolstempel, machinestem-
pel, na-afstempeling, voorafstempelingen 
(precancels), puntstempel, dagteken-
stempel, gelegenheidsstempel, napost-
stempel, stempelvorm

10 verzendaanduidingen drukwerk, aantekenen, expresse, rem-
bours, ongefrankeerd, luchtpost, SaL 
post, a- of b-post, ballonpost, blikken-
post, braille, breekbaar, chemie, emS, 
aangegeven waarde, ontoereikend

11 postaanduidingen adres onbekend, retour afzender, gewei-
gerd, bestellerstempel, postcodering, 
censuur, breekbaar, postcode onjuist, 
douane, te beporten, verbinding verbro-
ken, (streepjes)coderingen, rampenpost

12 velranden miniatuurvellen, grotere eenheden, telcij-
fers, kniptekens, drukkersmerken

10 (2011-4) vellen, velranden en 
tabs

- - - afsluiting

* Deze soorten/vormen zijn voor de volledigheid opgenomen, maar zijn in het algemeen niet toegelaten om te gebruiken in een thematische 
tentoonstellingsverzameling. 
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