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Aan de besturen van de aangesloten verenigingen  
 
 
In deze Bondsbrief vragen wij graag uw aandacht voor het volgende onderwerp:  
 
 
 
1. Uitkomst gesprekken PostNL inzake afschaffing stempels op kantoren PostNL 
Het bestuur van de KNBF is zeer verheugd u te kunnen melden dat de intensief gevoerde 
gesprekken door de voorzitter van de KNBF, de heer Jan Cees van Duin, met PostNL tot 
positief resultaat hebben geleid. Hieronder vindt u het persbericht dat vandaag naar diverse 
media is gestuurd. 
 

PERSBERICHT 
PostNL heeft in overleg met de Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen (KNBF) besloten binnenkort in al zijn Retail vestigingen 
pakketten en aangetekende zendingen die met postzegels gefrankeerd zijn, weer te 
gaan afstempelen. Hiermee komt PostNL tegemoet aan de wens van filatelisten en 
postzegelhandelaren die aandacht hebben gevraagd voor het ontwaarden van de 
postzegels met een pen.  
 

PostNL heeft sinds 1 januari 2017 de dagtekeningstempels in al zijn Retail vestigingen 
afgeschaft en voorgeschreven dat postzegels op gefrankeerde pakketten en aangetekende 
stukken met pen moeten worden vernietigd. Het is in de ogen van postzegelverzamelaars en 
klanten die met zorg hun postzegels aanschaffen onaanvaardbaar dat de prachtige 
postzegels die PostNL uitgeeft met balpen en viltstift worden bewerkt.  
De KNBF heeft sindsdien dan ook intensief overleg gevoerd met PostNL om deze maatregel 
terug te draaien. PostNL stelt nu na consultering van de KNBF de specificaties van de 
nieuwe stempels en de planning van de uitrol vast. De uitkomsten communiceren partijen 
gezamenlijk richting de verenigingen en klanten van PostNL. De doorgevoerde 
vereenvoudiging van de interne processen bij PostNL en de Retail vestigingen veranderen 
hiermee niet. 

 
 
 
Voor al uw vragen of nadere informatie kunt u terecht bij het Bondsbureau Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht, telefoon 030-2894290, e-mail bondsbureau@knbf.nl. 
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