Beste leden,
Wanneer je dit tijdschrift ontvangt is dit het laatste voor het groot verlof.
Minder filatelistische activiteiten en voor de meeste leden, tijd voor ....,
vul maar in. Bij regenweer kunnen de mancolijsten aangevuld worden en
kan men een analyse maken van zijn verzameling.

Tweemaandelijks tijdschrift van

VILVOORDSE POSTZEGELCLUB.
Aangesloten bij de:
- Cultuurraad Vilvoorde
- Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen.
- Koninklijke Kring van de Filatelistische Verenigingen van de Regio Brussel.
- Ke.The.Fil. - Kerngroep Thematische Filatelie .

Vergaderingen in het Koninklijk Atheneum
1800 Vilvoorde
Ingang langs de schoolparking in de Van Helmontstraat 6
de
De 2 zondag van 10.00 tot 12.00u

Website – www.brafila.be

Ook even zoeken op internet, de concurrentie is misschien kleiner en er
zijn zaken te doen. Het is misschien het ogenblik om een land of
onderwerp te starten, er komt veel materiaal op de markt, voornamelijk
van na 1960. Men kan het voor aan de uitgifte prijs aanschaffen.
Natuurlijk zal men op een ogenblik op het moeilijk gedeelte stuiten, maar
dat is dan een persoonlijke beslissing. Verzamelen zit in de natuur van
de mens.
Wat ik in het vorig tijdschrift meldde van Nederland is ingetrokken.
NLpost wou de postzegels ontwaren met een pennentrek. Daar is zeer
negatief op gereageerd en de stempels blijven in gebruik. Wanneer
verzamelaars en handel reageren blijkt dat te helpen.
Nu even terug naar 1914/18. Wie heeft al gehoord van CDxRM? De
herdenking van de gesneuvelde van alle nationaliteiten in “Flanders
Fields”.
Een mobiel atelier komt naar Vilvoorde in november 2017. Voor de
schooljeugd zullen de Vilvoordse Kiwanis de beelden sponsoren, maar
wie een beeldje wil maken, de week van 11 november bied de
mogelijkheid om er zelf een te maken. In september meer.
Francis

Een voorraad postzegels zijn voor verkoop aan de club toevertrouwd.
Vele vogels van A. Buzin en Elstrom met plaatnummer en gomsoorten.
Ook enkele Leuchturm kaften.
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Ook postzegels van WWF en Green Peace van de jaren 1990. Heb je
interesse, laat het weten, ze worden aangeboden aan interessante
prijzen.

Verder zijn er
afbeeldingen van
postzegels die nog geldig
zijn, onder andere alle
postzegels met leeuw en
koning.

Welke postzegels zijn nog frankeer geldig.
Door Francis Dochez.

Het is een vraag die veel gesteldt wordt, maar wie weet het nog? Het
antwoord is eenvoudig, Belgische postzegels zijn fiduciair. Door het
vinden van een publicatie van de Belgische posterijen uit de jaren +
1962 heb ik besloten dit artikel te schrijven en het te kunnen staven.

De tekst van het eerste
blad is duidelijk, al de
postzegels die na
16.4.1962 worden
uitgegeven -- vermelden
het jaartal van uitgifte.
De geldigheidsduur van
deze zegels is onbepaald.

Een fiduciair product ontleent zijn waarde aan het vertrouwen dat er
goederen of diensten kunnen mee gekocht worden. In ons geval is dit
een vignet die dient voor het verzenden van brieven of andere
diensten door de posterijen aangeboden. In uitzonderlijke periodes
werden ze ook aanvaard als noodgeld.
Dus een fiduciair product is een product waar men vertrouwen in
heeft, zoals onze Euro. Wetten bevestigen het vertrouwen dat men er
kan in hebben.
In de Angelsaksische
landen en Frankrijk zijn
de postzegels altijd
geldig.
Met
de
devaluatie zijn de
meeste van die zegels
niet meer bruikbaar.
Terug naar onze
Belgische postzegels.
De publicatie van de
toen nog PTT is
bestemt
voor
de
postbeambten en is
duidelijk,
postzegels
voor Frankering Geldig.
Men mag niet vergeten
dat de post de postzegels aanbood als belegging. Om dit te
onderbouwen werd beslist om te uitgiften eeuwige geldigheid te
geven.

Op latere Koninklijke Besluiten wordt verwezen naar vroegere
Koninklijk Besluiten. Het is een werk van een gerechtsgeleerde om dit
allemaal uit te vissen, maar in mensentaal: er moet een nieuwe wet
komen om de oudere wetten te vernietigen. Deze zou dan normaal
moeten inhouden dat het fiduciair - vertrouwen in de staat - moet
terug genomen worden.
Deze publicatie is bevestigd door een wet, maar heb deze nog niet
kunnen terugvinden. Dit is niet makkelijk. Wie wil zoeken,
www.etamm.be is de plaats, met verbinding naar het staatsblad.
Meer recente wetten zijn makkelijker te vinden en ze bevestigen de
onbeperkte geldigheid van elke uitgifte. Elk jaar moeten deze
goedgekeurd worden door de regering en bevestigd door een Koninklijk
Besluit.
Een voorbeeld uit vorige eeuw.
ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.
Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 143;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1997 houdende goedkeuring van
het tweede beheerscontract van DE POST, inzonderheid op artikel 4;
Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie, Hebben Wij
besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een gewone briefkaart voor de binnenlandse dienst
uitgegeven waarop een postzegel met Onze Beeltenis wordt weergegeven
zonder faciale waarde en met onbeperkte geldigheid, ongeacht latere evoluties
van het tarief.
Art. 2.Er worden bijzondere geïllustreerde briefkaarten voor de binnenlandse
dienst uitgegeven met op elk een postzegel zonder faciale waarde en met
onbeperkte geldigheid ongeacht latere evoluties van het tarief.
Art. 3.Onze Minister van Telecommunicatie is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Gegeven te Brussel, 2 december 1998.
ALBERT Van Koningswege : De Minister van Telecommunicatie, E. DI RUPO

De achterkant van het boekje is duidelijk,
met blijvende frankeerwaarde.

Kunst en Filatelie - vervolg en einde
door Francis Dochez

Artiestenproef, van de postzegel Y&T 816 Chateaubriand. Deze zijn
meestal in het zwart en getekend door de ontwerper P. Lemagny. De
graveerder is Gabriele-Antoine Barlangue. Dit is een ontwerp in één
kleur door een onafhankelijke artiest.

Alle postzegels met de beeltenis van de
koningen (vanaf Leopold III - Wet Gutt 1946),
een jaartal, een post logo of een
frankeerwaarde blijven frankeer geldig. Dit
zal zo blijven totdat de wet gewijzigd wordt.
Gebeurt dat , dan zal het wel te merken zijn
aan de reacties van de postzegelhandelaars
en de filatelistische organisaties. Vind ik later nog bewijzen dan zal ik ze
laten weten.

Hier een voorbeeld van een postzegel gedrukt in twee kleuren.
Warterlow and Sons Londen.

Op 1 januari 2002 werd 40,3399Bef één Euro. Willen we nog postzegels
in franken gebruiken, eenvoudig 40,3399 x tarief 0.79 = 32Bef zie laatste pagina

Wie interesse heeft, er zijn publicaties ter beschikking die hier veel
dieper op ingaan.

+++++++++++++++++++++
Voorbeelden wat frankeer geldig is voor standaardbrieven tot 50gr.

Postzegels 32 Bef

Briefkaart zonder waarde met logo.
Postzegels €0,79

Postzegels zonder waarde met logo

Met nummer

De langlopende reeksen met koning, leeuwtje of
vogels hebben geen jaartal, maar blijven evengoed
geldig. Ook de combinatie Bef, € en zonder waarde is
toegestaan.

