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Inleiding
Een groot aantal vestigingen van PostNL bezat geen tuimelstempel meer met een straatnaam omdat
deze stempels na 1 januari 2017 moesten worden teruggezonden naar PostNL afdeling Retail te
Nieuwegein. Een periode brak aan waarbij alleen de pen mocht worden gehanteerd om postzegels te
ontwaarden. Dit leverde vele protesten op van de zijde van postzegelverzamelaars. In overleg met
vertegenwoordigers uit de georganiseerde filatelie werd daarop besloten dat opnieuw stempels zouden
worden verstrekt aan alle toen bestaande vestigingen.

Het vervangende tuimelstempel
In een bericht van PostNL van 13 april 2017 werd het volgende medegedeeld:
- PostNL gaat door met het huidige type tuimelstempel Colop R2045 6.
- 1.000 teruggezonden stempels worden gereviseerd en 2.000 stuks worden nieuw geproduceerd. De
reden dat er slechts 1.000 exemplaren worden gereviseerd is, omdat een aantal stempels versleten
was en niet alle stempels na 1 januari 2017 teruggezonden zijn door de vestigingen.
- De stempels worden voorzien van een nieuw datum binnenwerk en een ‘stempelplaat’ met
plaatsnaam.
- De wijziging ten opzichte van de teruggezonden versie is, dat de straatnaam komt te vervallen en
alleen de plaatsnaam opgenomen zal worden met een volgnummer (vestigingsnummer). Iedere
woonplaats begint met nummer 1 opvolgend tot het aantal locaties in de betreffende plaats. Dit maakt
het voor PostNL eenvoudiger een stempel binnen een plaats bij sluiting te kunnen hergebruiken in
een nieuwe vestiging zonder op te sturen naar de leverancier voor het aanbrengen van een nieuwe
stempelplaat.
- Technische details zijn: de diameter van het stempel is 33 mm, de lettergrootte 8.5 punten, de
stempelplaat is vervaardigd van rubber.
- Het voornemen is vanaf 1 juni 2017 de nieuwe stempels beschikbaar te hebben voor de retailers.

Het verschil in diameter van het nieuwe stempel ten opzichte van het eerste model is duidelijk te zien in
bovenstaande afdruk van zowel het oude als het nieuwe stempel in gebruik in het Bruna postkantoor
Keizerstraat 47-49 in Den Helder.

Waarom werd gekozen voor het huidig type tuimelstempel Colop R2045 6
Mededeling van PostNL: Gekozen werd voor het huidige type tuimelstempel. PostNL heeft deze
stempels qua techniek gedurende de afgelopen 11 jaren naar tevredenheid gebruikt. Het hergebruik
van de stempels en de vervanging door nieuwe exemplaren leidt tot kostenbesparing.

Bericht van 24 mei 2017 van Corporate Communicatie PostNL
Zoals bekend gaat de tuimelstempel weer in gebruik genomen worden bij PostNL-locaties. Voor de
volledigheid: de stempel is er alleen voor het afstempelen van met postzegels gefrankeerde
aangetekende brieven of pakketten.
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De distributie van de stempels wordt nu voorbereid. Dit betekent dat PostNL in fasen vanaf komende
weekend tot eind volgende week de PostNL- locaties bevoorraadt. Dus vanaf aanstaande zaterdag
wordt de stempel op steeds meer locaties in gebruik genomen. De retailer hoeft daarmee niet te wachten
tot begin juni.
Zoals bekend leveren wij geen lijst aan van de PostNL-locaties omdat wij dit beschouwen als
bedrijfsvertrouwelijke informatie.
Tot slot: de retailers met een PostNL-locaties krijgen opnieuw het verzoek - na eerdere verzoeken - de
oude stempel (met straatnaam) terug te sturen naar PostNL.

De nieuwe tuimelstempels
Van verschillende zijden werden meldingen ontvangen dat de nieuwe stempels met alleen de
plaatsnaam en een vestigingsnummer vanaf zaterdag 1 juni 2017 in gebruik werden genomen. Ook 31
mei 2017 of een vroegere datum in mei is reeds aangetroffen. Verder komen afdrukken voor met o.a.de
data 13 MRT 2017 en 20 MEI 2017, de data die door de leverancier bij aflevering van de stempels
waren ingesteld.

Foto: © Kees Verhulst

De uiterlijke kenmerken van de nieuwe stempels zijn gelijk aan die van de ingenomen stempels. Als
voorbeelden een afdruk van het stempel GRONINGEN 23 van het Pakketpunt Osloweg te Groningen
met insteldatum 20 MEI 2017 aangebracht door de leverancier van het stempel en een afdruk van het
stempel ZOETERMEER 6 dat in gebruik was genomen door het Postkantoor Broekwegzijde te
Zoetermeer.
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Inventarisatie tuimelstempels met vestigingsnummer
Na de afsluiting van de inventarisatie van de tuimelstempels met plaats- en straatnaam zijn de drie
samenstellers begonnen met de inventarisatie van de tuimelstempels met vestigingsnummer.

Onderscheid tussen Type I, II en III bij de stempelafdrukken
\

Type I werd vanaf mei 2017 verstrekt en is het basistype. Bij de afdrukken in de inventarisatie werd bij
de vestigingen die vanaf mei 2017 dit stempel hebben toegezonden gekregen de vermelding type I
opgenomen.
Type II is verstrekt ter vervanging van onbruikbaar geworden stempels type I in de periode van juli 2017
tot en met begin juli 2018. Tevens is type II verstrekt aan nieuwe vestigingen geopend tussen juli 2017
en begin juli 2018.
Type III is verstrekt vanaf begin maart 2018 tot heden.
Het cijfer 1 in het vestigingsnummer komt in de drie typen voor met en zonder schreven. Bij het type
zonder schreven wordt de typeaanduiding aangevuld met -a.

Type I en type I-a
PostNL gecentreerd: woordbreedte PostNL 22 mm

Type I met schreef
Type I-a zonder schreef
Type I: letterhoogte P en NL 4,8 mm; (P en L van PostNL bijna tegen de omranding)
Type I-a: letterhoogte P en NL 4,8 mm; (P en L van PostNL bijna tegen de omranding;
cijfer 1 in het vestigingsnummer zonder schreef)

Type II en type II-a
PostNL gecentreerd: woordbreedte PostNL 19 mm

Type II
Type II-a
Type II: letterhoogte P en NL 4,45 mm; (P en L van PostNL verder van de omranding, gecentreerd)
Type II-a: letterhoogte P en NL 4,45 mm; (P en L van PostNL verder van de omranding, gecentreerd;
cijfer 1 in het vestigingsnummer zonder schreef)

3

Type III en type III-a
PostNL links uitgelijnd: woordbreedte PostNL 19 mm

Type III
Type III met schreef
Type III-a zonder schreef
Type III: letterhoogte P en NL 4,4 mm; (P van PostNL bijna tegen de omranding en L verder van de
omranding, links uitgelijnd; indien van toepassing: cijfer 1 in het vestigingsnummer met schreef)
Type III-a: letterhoogte P en NL 4,4 mm; (P van PostNL bijna tegen de omranding en L verder van de
omranding, links uitgelijnd; cijfer 1 in het vestigingsnummer zonder schreef)

Hoogstaand cijfer vestigingsnummer

(type III-b: PostNL links uitgelijnd)
Ook komen stempels voor in type III waarbij het cijfer 1 van het vestigingsnummer een klein formaat
heeft en hoogstaand is aangebracht naast het tweede cijfer.
Bij deze uitvoering is de typeaanduiding aangevuld met -b.

Blanco afbeelding
Indien onderstaande afbeelding is opgenomen in de inventarisatie betekent dit, dat er geen afdruk van
het stempel beschikbaar is.

Nieuwe vestigingsvorm: Afhaalpunt+
Naast de huidige vestigingsvormen ingericht door PostNL (Business Point, Postkantoor en Pakketpunt)
is sinds 2020 een nieuwe vorm toegevoegd: het Afhaalpunt+. Pakketten die op werkdagen vóór
lichtingstijd zijn afgegeven, worden binnen Nederland de volgende dag bezorgd. Hier kunnen alleen
(online)voorbereide pakketten, voorzien van een scanbare barcode, worden verstuurd. Verder kunnen
hier pakketten worden afgehaald.
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Deze vestigingen hebben GEEN dagtekeningstempel van PostNL in gebruik. Dit in tegenstelling tot de
drie andere vestigingsvormen die wel over een dagtekeningstempel (zelfinktend tuimelstempel)
beschikken.
In afwijking van het bovenstaande zijn toch enkele vestigingen type Afhaalpunt+ aangetroffen die over
een tuimelstempel beschikken. De reden is niet bekend en berust wellicht op een misverstand.

Klachten
In verband met klachten van verzamelaars, omdat aan de balie werd geweigerd een afdruk van het
stempel ter beschikking te stellen, werd in september 2017 de volgende mededeling naar de vestigingen
gezonden:

Verzoek
Verzamelaars en belangstellenden worden verzocht om afdrukken van stempels die nog ontbreken in
de inventarisatie op te sturen en eventuele aanvullingen betreffende nieuwe vestigingen of opheffing
van bestaande vestigingen te melden. Men gelieve de afdrukken te scannen op minimaal 300 dpi en
toe te zenden aan: janssec@xs4all.nl waarvoor bij voorbaat dank.
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