
  

Een overzicht van de vernietigingstempels, die gebruikt werden op de 
uitgifte : Koning boudewijn type "Velghe"

Inleiding. 

De stempels gebruikt op deze uitgifte zijn interessant vanwege de grote verscheidenheid, door verschillende oorzaken veroorzaakt. In 
het begin werden dezelfde stempels gebruikt als bij de voorafgaande uitgifte Koning Boudewijn type "Elström". De grote 
veranderingen, die kwamen hoofdzakelijk voort uit de volgende omstandigheden, die tijdens de uitgifte plaats vonden:  

1. De invoering van postcode nummers in de stempels. Deze ging meestal gepaard aan de vervanging van de oude stempels zonder 
postnummer. Het meest opvallende was, dat het postkantoor nummer, welke toen links en rechts van de kantoornaam stond nu in de 
nieuwe stempels meestal achter die naam werd gezet.  

2. De samenvoeging van de gemeenten. Die veroorzaakte, dat er postkantoor namen verdwenen en nieuwe er voor in de plaats 
kwamen. Het doorvoeren van de belangrijkste veranderingen heeft jaren geduurd.  

3. De automatisering. Deze nam in de loop van de tijd van deze uitgifte enorm toe, waardoor de toename van de aanschaf van 
stempelmachines, waarin geen eenduidige standaardisatie werd toegepast.  

4. De wijziging van de postnummers van vele postkantoren. Deze viel vaak samen met de nieuwe postkantoor namen. Zo verdwenen, 
bijvoorbeeld de namen Eindhout, Vorst-Kempen, en Veerle; deze werden Laakdal, Oost-ham en Kwaadmechelen werden resp. Ham 1 en 
Ham 2 enz  
.  
5. Het kon 2 jaar duren eer de postkantoren hun nieuwe stempel met het nieuwe postnummer kregen. Gedurende die tijd gebruikten zij 
het oude stempel, waar het postnummer was uitgehaald.  

6. Eerst hadden de gewone postkantoren de stempels links van de datumcirkel. In 1989 werd de vlag bij vele postkantoren rechts 
gepllaatst. In 1992 veranderde post weer van gedachten (mede op aandrang van de filatelisten) en werd de vlag weer links geplaatst.  

Naast de stempels, die hier worden afgebeeld, bestaan er nog vele variaties, vooral in kleine verschillen in de gebruikte lettertypes, de 
grootte van de cirkel(s) enz. Vele stempels (niet alle) kunt U vergroot zien door er op te klikken. Deze stempels herkent U aan een kader 
om de afbeelding. U ziet het stempel vergroot links boven in een venster van Uw browser, die U voor het gemak zodanig kleiner kunt 
maken, dat U juist het stempel ziet zoals in een "pop-up" venster en dit venster in het midden van Uw scherm plaatsen.  
  

Downloads. 

Er zijn verschillende lijsten beschikbaar om te downloaden. Deze lijsten zijn in PDF-formaat, zodat U ze kunt lezen en uitprinten met de 
Acobat Reader. Indien U deze niet op Uw computer hebt, dan kunt U hem gratis van de Adobe site downloaden en installeren.  

U kunt de bestanden downloaden door met de RECHTER muisknop op de koppeling te klikken, waarna u uit het menu klikt op :  

Doel opslaan als. 

U kunt de lijsten ook op Uw scherm zichtbaar maken, lees daarvoor de opmerking onderaan.  

Er zijn 5 bestanden (echter 8 downloads):  

1. Lijst van postkantoren, alfabetisch gerangschikt. Voor het postkantoor staat de postcode. Indien het postkantoor een nieuw nummer 
heeft gekregen, dan staat er een * (strerretje) voor het nieuwe postnummer. Achter het postkantoor staat tot welke gemeente het 
postkantoor nu is samengevoegd. Daar achter staat het bij behorende sorteercentrum. Deze lijst is nuttig om eventueel Uw stempels 
voor te sorteren en indien U het postnummer niet goed kan lezen of als er geen postnummer op het stempel aanwezig is.  

2. Deze lijst is de zelfde als de voorgaande, alleen deze is gesorteerd op nummerieke volgorde. Deze lijst is nuttig, als U de naam niet 
goed kan lezen, maar het postnummer wel.  

3. Dit is een alfabetische lijst van de gemeenten met daarbij de namen van de postkantoren, die bij de samenvoeging tot de betreffende 
gemeente zijn gaan horen en het bijbehorende sorteercentrum. Daarbij zijn deze gemeenten per sorteercentrum gerangschikt. De 
soteercentra zijn:  
   

Van 3 zijn twee tabellen beschikbaar. Zij verschillen alleen in het aantal kolommen, dat de gegevens verdeeld zijn; 2  of 3 kolommen 3a 

1000 - 1999 Brussel-Bruxelles  
2000 - 2799 Anrwerpen  
2800 - 2999 Mechelen  
3000 - 3299 Leuven  
3300 - 3499 Tienen  
3500 - 3999 Hasselt  
4000 - 4999 Liège (Luik)  
5000 - 5999 Namur (Namen)

6000 - 6599 Charleroi  
6600 - 6999 Libramont  
7000 - 7499 Mons (Bergen)  
7500 - 7799 Tournai (Doornik)  
7800 - 7999 Ath  
8000 - 8399 Brugge  
8400 - 8499 Oostende  
8500 - 8999 Kortrijk  
9000 - 9999 Gent
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en 3b. Welke te gebruiken is afhankelijk van Uw doel an Uw smaak. De drie kolommen lijst kunt U gebruiken om de stempels 
alfabetisch en per sorteercentrum en per gemeente voor te sorteren. Dat kunt U ook met de twee kolommen lijst, maar deze verbruikt 
meer papier. U kunt deze lijst gebruiken als hoofding indien U de stempels in een inteek boek bewaard. Daarvoor moet U de gegevens 
uit knippen.  

4. Deze lijst bevat de Reclamestempels. Zij geven niet de afbeelding, maar in het kort de belanrijkste tekst, die in de reclame staat. Zij 
zijn op postkantoor gesorteerd. Ronde stempels zijn aangegeven met een C. Rechthoekige vlaggestempels zijn aangegeven met een R. 
Zij hebben een nummer volgens de nummering, die de postrijen er aan hebben gegeven (indien bekend) en de datum van de eerste dag 
van ingebruik neming op deze postzegel uitgifte  (indien bekend) en de laatste datum van gebruik (indien bekend). In 4a zijn alle 
reclamestempels opgenomen. In 4b alleen de rondstempels en in 4c alleen de vlaggestempels.  

De alfabetishe lijsten zijn niet volgens ons alfabet, maar volgens de zo geheten ASCII-code van de computer. Daardoor komen de 
leestekens voor de A. 's-Gravenwezel staat voor Aaigem. Ook klinkers met een teken er boven komen na de z.  
  
Download Links 

1. Postnummers 
Alfabetisch

2. Postnumers 
Nummeriek

3a. Alfabetisch per 
Gemeente 2 Kol.

3b. Alfabetisch per 
Gemeente 3 Kol. 4. Reclame stempels

Klik op de Groene knop om de hele website te 
downloaden,  om op A4 te printen

Om Hele Website te 
Printen voor A4

4a. Alleen Ronde 
reclamestempels   4b. Alleen 

Vlaggestempels

Opmerking: U hoeft de lijsten niet te downloaden. U kunt ze ook in een venster zien en raadplegen om eventueel daarna te downloaden 
en op te slaan. U ziet de lijst in een venster van Uw browser of in een venster van Uw Acrobat Reader ( of soms ziet U niets) naar gelang 
Uw instellingen. Deze instelling kunt U kiezen in de Acobat Reader. Het is raadzaam om de laatste versie van deze reader te gebruiken. 
Op dit ogenblik is dit versie 7. In tegenstelling tot de voorgaande versies start deze direct op. U kunt hem gratis downloaden van http:// 
www.adobe.be of door hier te klikken. 

Bij het installeren, "hecht" de Reader zich zelf aan de browser. U kunt de instelling wijzigen door de Reader op te starten. Vervolgens 
klikt U op: bewerken - voorkeuren. U krijgt dan een venster met links een lijst. Klik in deze lijst op: "Internet". Rechts boven kunt U Uw 
keuze "aanvinken"; wel of niet in browser tonen. 

Deze site zal nog regelmatig bijgewerkt worden. Controleert U daarom van tijd tot tijd of er veranderingen zijn aangebracht. 

Klik hier om deze pagina's in A4 af te kunnen drukken 
Laatst bijgewerkt 13/3/06 Tonny van Rhee
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1. Handstempels

a. Stempels van de Sorteercentra
Stempels van sorteercentra zijn te herkennen aan de letter X in het stempel

Kantoornaam met daaronder  
de letter. Onderaan de X 

Kantoornaam met aan  
de onderkant X tussen  

2 letters 

 Tweetalig Brussel met 
voorrang Nederlands. 

Bestaat ook met voorrang 
Frans Onderaan X tussen 

twee letters

. Gent Q X heeft een 
stempel met een grotere 

diameter

Evenals Brussel CS 
X  

(ca. 34mm) 

Tweetalig Brussel met voor- 
rang Nederlands. Bestaat ook 
met voorrang Frans. Letter(s) 

onder de kantoornaam en 
onderaan de X. 

Kantoornaam met daar onder 
de letter(s) en onderaan een 

“envelopje" 

Tweetalig stempel van 
Brussel, met voorrang 

Nederlands, bestaat ook 
met voorrang Frans. 

Daaronder de leter(s) en 
onderaan het “envelopje”

Dit stempel met BruxelleXBrusselmet 
daaronder een letter en onderaan Speciaal 

Loket boven Guichet Special werd later door 
het type hieronder vervangen. 

Kantoornaam tussen 2 X-en, daaronder letter. Brussel had de X tussen de 2-talige namen. Onder in Franstalig gebied 
Guichet Special. In Nederlands-talig gebied Speciaal loket. Alleen Brussel X ( rechts) had Speciaal Loket en Guichet 

Special onder elkaar.

Oostende X Speciaal 
Loket. Onder een 

envelopje met daar 
een boven letter

Brussel X heeft een dependance in de luchthaven van Zaventem. Zegels, die daar gestempeld werden hadden de teksten;  
BrusselXLuchthaven en BruxellesX Aeroport of BruxellesX Aeroport en  BrusselXLuchthaven

Links:  
BrusselXBruxelles. Aan 
weerszijde van de datum een 
letter. 

 . 

Rond 1990 werd dit 
stempel vervangen door 
het stempel rechts met 

de letter boven onder de 
kantoornaam met X er 

tussen en een 
“envelopje” onder

b. Gewone Postkantoren
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Kantoornaam met onderaan 
het kantoornummer 

Kantoornaam met onder de 
dienstletter 

Kantoornaam met onder het kantoornummer tussen 2 
letters. Rechts zelfde met kleine letters 

Kantoornaam daaronder 
letter en onderaan 

postnummer

Kantoornaamnaam tussen 2 
nummers onderaan het 

postnummer.

Kantoornaam tussen 2 
nummers en onder het 

postnummer tussen 2 letters

Kantoornaam met daar achter 
het nummer en onderaan het 

postnummer.

Kantoornaam in 2 talen, 
gescheiden door streepje, 
tussen 2 nummers. Daar 
onder letter en boven de 

nummers het postnummer

Kantoornaam in 2 talen, 
gescheiden door 

streepje. Onderaan 
nummer tussen 2 letters.

De cijfers van de postnummers kunnen verschillende hoogtes hebben. Zij kunnen van 
links naar rechts horizontaal staan of zij kunnen de kromming van de cirkel volgen. 
Ook de afstand tot de cirkel kunnen verschillen en de cijfers kunnen wijder uitelkaar 
staan.

De kromming 
volgend

Horizontaal naast elkaar
  

Het stempel van Gent 12 M 
9000 heeft een grotere 
diameter (ca. 34mm).

Tweetalig stempel met nummer tussen de kantoornamen en 
daaronder de letter Helemaal onder het postnummer

Tweetalige namen onder elkaar. Postnummer 
onderaan en letter daarboven

Tweetalig stempel met nummer tussen de kantoornamen en 
daaronder de letter.Helemaal onder het postnummer. De 
kantoornamen kunnen zowel met voorrang Frans als met 

voorrang Nederlands zijn.

Aalst en St. Niklaas hebben 
een stempel met achter de 

kantoornaam:  
VERZENDING

Gent 1 had een stempel 
met onderaan:  

"POSTWISSELS"

Na september 1990 kregen vele postkantoren een nieuwe Postnummer. In afwachting van hun nieuw nummer, werd het oude nummer er 
uit gehaald. Voor sommigen kon dat duren tot 1993

Hombeek had een blauw 
stempel (onder)

In de loop van 1996 kregen 
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verschillende postkantoren 
een dubbele ring stempel 
Zoals men ziet werden deze 
zegels nog gebruikt, maar 
men kan beter een grens 
stellen. Luik had een stempel met 

onder "MANDATS", het is mij 
niet bekend of dit stempel als 

vernietigingstempel voorkomt.

c. Stempels met puntjes.

Postkantoornaam met onder 
13 punten gegroepeerd

Postkantoornaam met 
onder 13 punten “plat” 

gespreid

Postkantoornaam met onder 7 punten 
in een kleine groep gegroepeerd

Postkantoornaam met onder 
13 punten gegroepeerd en aan 

weerszijde een letter

Postkantoornaam met 
onder leters dicht bij de 
gegroepeerde 7 puntjes

De puntjes kunnen 
wijd uiteen staan of 

dicht opeen 
gegroepeerd zijn. Zij 

kunnen op een 
kluitje  

staan of "plat" 
gespreid zijn. De 
afstand tussen 

letters en puntjes 
kan variëren.

Postkantoornaam met onder 
7 punten “plat” gespreid

Postkantoornaam met onder leters ver 
af van de gegroepeerde 7 kleine 

puntjes

Postkantoor naam en onder 
7punten “plat” gegroepeerd 

met aan weerszijde een letter

Postkantoornaam en 
onder 7 punten wijd 

gegroepeerd met aan 
weerszijde een letter

 
Klik hier om deze pagina's in A4 af te kunnen drukken
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3. Vlagstempels met Reclame
De vlag kan verschillende vormen hebben. Meeste zijn rechthoeken, maar het kunnen ook vierkanten zijn of ze kunnen een "fantasie" 
vorm hebben. Het datumblok kan alle variaties hebben, die ook de vlaggestempels met golven hebben. De reclame in de vlag kan allerlei 
onderwerpen bevatten. De stempels zelf kunnen tijdelijk zijn, voor een korte periode of semie permanent zijn; dus voor een lang tijd 
gebruikt worden. De tijdelijke kunnen eenmalig zijn of jaarlijks herhaald worden. De stempels hier gegeven zijn dienen alleen als 
voorbeelden. Op de download pagina kan men een lijst downloaden van alle reclamestempels.

Gemeenten maken reclame voor hun eigen gemeente door de vertellen, wat voor iets bijzonders er te zien is of wat zij voor attarctiefs 
bieden. Meestal zijn deze min of meer permanent en worden alleen lijdelijk vervangen voor een reclame van een evenement, die plaats 

gaat hebben in de gemeente.

Ottignies Louvain-la-Neuve is een 
universiteitsstad

In Diksmuide staat het ijzermonument In Knokke-Heist kan men ook op Zondag 
winkelen

 

 
Houdeng heeft een bijzondere boten lift in het 

kanaal.  Dinant is trots ob de abdij van Leffe  In Beauraing kan men op bedevaart en zijn 
monumentale kapel en museum bewonderen

Voor jaarbeurzen, markten, proccessies en tentoonstellingen maakt men uiteraard ook reclame. Zij zijn van tijdelijke aard en 
worden meestal jaarlijks herhaald. Indien de datums, waarop de evenementen plaats hebben, is er ieder jaar een nieuw stempel 

nodig en verschillen de stempels van jaar tot jaar.

De jaarbeurs van Oostende heeft ieder jaar een 
ander stempel, die verschild in datum en 

rangorde 
 

De internationale bouwbeurs van Mechelen heeft 
ieder jaar een nader datum  De tuinsalon in munsterbilzen vindt ieder jaar 

plaats, maar ieder jaar verschild de datum. 

Indien een periode is aangegeven, waarin een jaarlijks evenement plaats heeft, dan is ook ieder jaar het stempel meestal identiek het 
zelfde.

Stavelot heeft ieder jaar in Augustus een 
muziek festival.  In Halle valt de Maria processie ieder jaar samen 

met Piksteren  De paardenmarkt in Torhout wordt ieder jaar 
gehouden op de laatste Zaterdag van Juni

Jubeleum- en Herdenking stempels zijn eenmalige stempels, die meestal een lange periode worden gebruikt (een jaar)

Viering van he 100-jarig bestaan van het 
rijksonderwijs in St. Niklaas.  Herdenking, dat het 800 jaar geleden is, dat de H. 

Norbertus de abdij van Grimbergen heeft gesticht.  Viering van het 150-jarig bestaan van de 
provincie Brabant.
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150 jaar lang heeft belgië betrekkingen met de 
3e wereld  In Andenne werd Jean Tousseul in Andenne 

geboeren  Viering van het 30-jarig bestaan van het 
Palais de Congres in Luik.

Gebeurtenissen kunnen soms van zeer korte duur zijn en slechts 1 of 2 dagen duren. Sommige zijn eenmalig, ander worden ieder jaar 
herhaald.

 Dag van het officieel onderwijs in Ronse  Open deur dagen van een postkantoor (Hier Verviers 1 en van Marche 1) duren nooit meer dan 
een weekeinde.   

Gedurende een korte tijd werden ook de reclame vlaggen rechts van het datumblok geplaatst. 

Reclame voor het Kiwanis fonds In November in het Arsenal gebouw te namen 
wordt het evenement "Aquarelle de Belgique" 

gehouden.

Drie jaarlijkse ten toonstelling in Doornik

Postkantoren van de ene gemeente of een sorteercentrum kunnen reclame maken voor evenementen in een ander gemeente of streek.

 
Voor de Basilica concerten in Limburg wordt reclame gemaakt o.a. in Hasselt en in St-Truiden.  In Brussel X wordt reclame gemaakt voor de 

antiekbeurs in Namen.

De vlaggen werden ook gebruikt om boodschappen van sociale of moralistische doelen gebruikt.

Vereniging I.N.E.C. maakt reclame om Kanker 
te voorkomen  Om samen mens te zijn moeten we met Kerstmis 

een eenzame uitnodigen.  Oproep om bij te dragen om de honger te 
bestrijden. 

Filatelistishe evenementen werden niet vergeten. Het betrefd filatelistische gebuirtenissen, die eenmalig kunnen zijn, maar ook jaarlijks 
kunnen terug keren.

Tentoonstelling van Filatelie in verband met 
relegie.  Viering van het 50-jarige bestaan van de Aalse 

postzegel vereniging: Alosta  
Jaarlijkse Internationale 

postzegeltentoonstelling Maxica Belgica te 
Brussel. 

Ook maakte de post gebruik van de vlag om hun diensten aan te prijzen en het publiek tot een bepaald gedrag aan te sporen.

Reclame voor het gebruik van een postblad,  Datapost is maatwerk voor verzendingen Reclame voor het gebruik van aerogrammen.

Curiositeiten Soms wordt er helemaal geen vlag geplaatst. 
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Het kan gebeuren, dat de vlag onderste 
boven in de machine wordt geplaatst. 

Meestal nadat een tijdelijke reclame verlopen 
is.

 

  

Ter stimulering van het gebruik van de 
Postomaat kaart 

Reclame voor het muziek festival van Stavelot Wemmel 1 2610

Klik hier om deze pagina's in A4 af te kunnen drukken
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