We krijgen steeds minder post, en al
helemaal bijna niet met mooie postze
gels. Wellicht brengt de komende
Kerstpost weer wat kleur door de "December-zegels".
We moeten daarvoor vermoedelijk,
net als vorig jaar, weer diep in de bui
del tasten: op het moment dat ik dit
schrijf (31 oktober) is de verkoopprijs
nog niet bekend. Maar als we de ta
riefsverhogingen van de laatste jaren
bekijken, zal het wel weer duurder
worden. Om die tariefsverhogingen te
illustreren heb ik ze vanaf de invoering
van de "zegels met cijfer" (juli 2010)
eens op een rijtje gezet. (Tabel 1)
Vóór 1 juli 2010 was de waardeaanduiding voor enkelvoudige frankering in
Nederland € 0,44 en van de laatste
decemberzegel (december 2009) was
die € 0,34. Bij de invoering van de 1zegel in juli en de decemberzegel van
2010 was er geen sprake van verhoging
van het tarief. Maar daarna ging het
snel, supersnel zelfs ! (Afb. 1)
Was het prijsverschil van de decem
berzegel met de gewone zegel aanvan
kelijk nog 10 eurocent, in 2013 was dat
nog maar 5 cent. Ik verwacht dat dat
verschil nu nog minder wordt; mis
schien zelfs maar 4 cent ?

Maar als decemberzegels buiten de
Kerstperiode gebruikt worden, moet
wèl bijgeplakt worden (zie Afb. 3a
(voorblad), Afb. 3b en noot 2).).

Afb. 2: Fragment van een brief, verzonden in febru
ari 2014, met zegel van 44 eurocent en bijfrankering van 20 eurocent: een tariefsverhoging van
45% in 5 jaar tijd !

Maar: hoe weet je dan wat erbij geplakt
moet worden ? Dan moet je 2 dingen
weten: wat de "waarde" is van de be
treffende decemberzegel, èn wat het
vereiste brieftarief van dat moment is.
En dat moet je dan echt WETEN, want
de postzegel zelf laat je niet zien wat
zijn werkelijke frankeerwaarde is....
Enfin, een onderwerp om een volgen
de keer nog eens op terug te komen !
Jos M.A.G. Stroom

Afb. 2: de vier decemberzegels uit 2010, 2011, 2012 en 2013 die ook dit jaar - zonder bijfrankering - geldig
zijn in de Kerstperiode.

Noten.
1) Bron: www.filahome.com/posttarieven-nederland.
2) Oudere Kerstzegels van vóór 2010 in eurowaarden - mogen ook nog
steeds gebruikt worden, maar moeten
wel bijgefrankeerd worden tot het
"normale" brieftarief van (thans) 0,64.
Tabel 1

En is het dan nog wel de moeite waard
om ze (in velletjes van 10) nog aan te
schaffen ? Want je blijft dan vast nog
wel een restje zitten.......
Maar dat is niet zo erg ! Want de "de
cemberzegels" uit voorgaande jaren,
dus uit 2010, 2011, 2012 en 2013 (Afb.
2) mogen - ook dit jaar - nog gebruikt

worden voor de frankering van Kerst
post; en in de periode van 19 november
2014 t/m 6 januari 2015 kan dat ZON
DER BIJFRANKERING noot 1).
Dus een rekensommetje leert dat je
met decemberzegels van 2014 een paar
centen "winst" scoort, maar b.v. met
die van 2010 scheelt het toch maar
mooi 30 cent!
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Afb. 3b: bijfrankering wegens gebruik buiten de
Kerst- en Nieuwjaarsperiode; de decemberzegel uit
2013 had een “frankeerwaarde" van 0,55 en moest
eind januari 2014 met 9 eurocent worden bijgefran
keerd.
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