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VOOR: OOSTPHILA,  Koninklijk Verbond van Oost- Vlaamse Postzegelkringen

BETREFT: Grieven tegen het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de postdiensten, meer be-
paald tegen artikel 48, §2 en §3

Deze grief wordt ingediend door  Maurice (Mark) BOTTU   in zijn hoedanigheid van  VOORZITTER van
OOSTPHILA,  Koninklijk Verbond van Oost-Vlaamse Postzegelkringen DAT MEER DAN 70 Oost_Vlaam-
se Postzegelkringen overkoepelt en alzo verschillende  duizenden verzamelaars vertegenwoordigt.

Ons protest tegen de invoering van artikel 48 dat in §2 voorziet in het einde van de geldigheid van
postzegels in Belgische Frank of in Euro op 1 januari 2023, is ingegeven door volgende overwegingen.

Met de aankoop van postzegels betaalt de verzamelaar en a fortiori de consument op voorhand voor
een dienst die het postbedrijf op een later tijdstip dient te leveren, namelijk het bestellen van post-
stukken. Voor de postzegel die de verzamelaar bijhoudt in zijn verzameling krijgt hij in eerste instan -
tie geen dienstverlening, maar dat betekent niet dat hij er definitief aan verzaakt. Daarenboven heeft
de post sinds 60 jaar ononderbroken verzekerd dat de postzegels zowel in Belgische Frank als in Euro
geldig zouden blijven voor het versturen van briefwisseling. Vastgesteld wordt dat de post tussen
1960 en heden veel meer zegels heeft verkocht dan er gebruikt werden in de briefwisseling. Mede
door dit feit en door de vaststelling dat het verzamelen van postzegels aan populariteit heeft inge -
boet, zet dit de verzamelaar ertoe aan de postzegels die werden aangekocht alsnog te gebruiken om
brieven te versturen. Dit is zijn volste recht en het feit dat hij in 2021 vijftien keer zoveel zegels dient
te gebruiken voor dezelfde dienstverlening op het moment van zijn aankoop in 1961, neemt hij of zij
erbij, zij het ongaarne.

De invoering van artikel 48 § 2 zou betekenen dat de postzegels waardeloos worden op 1 januari
2023. Het postbedrijf beslist eenzijdig een dienst waarvoor het reeds werd betaald, niet uit te voe-
ren. Dit is onaanvaardbaar.

Onze Bond kan er begrip voor opbrengen dat postzegels in Belgische Frank niet eeuwig gebruikt kun-
nen worden. De voorgestelde termijn is echter veel te kort. Het postbedrijf zou tenminste in een
overgangstermijn van 5 jaar of meer moeten voorzien. Deze minimumtermijn moet voor de zegels in
Euro nog worden opgetrokken.

We willen nog opmerken dat het aantal brieven dat nog gefrankeerd wordt met oudere zegels zeer
beperkt is en jaar na jaar afneemt. De hinder voor het postbedrijf – als die er is – mag uiterst mini-
maal genoemd worden en zal binnen hooguit een tiental jaar vanzelf verdwijnen. Voor de verzame-
laar echter betekent dit niet meer of minder dan een onteigening. De baten voor de post staat in
wanverhouding tegenover de last voor de verzamelaar of consument.



Mocht echter niet ingegaan worden op een wijziging van de datum vooropgesteld in artikel 48 §2
dan dient volgens ons §3 te vervallen. In die hypothese dient het bedrijf te voorzien in een laagdrem -
pelige terugname van niet-gebruikte zegels, waarbij, indien strikt noodzakelijk, een redelijke maar
minimale administratieve kost in mindering kan gebracht worden.
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