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“Wat is mijn verzameling waard?”
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Waarom waardebepaling?
� Verzekering
� Verkoop
� Nalatenschap

Waarom nu?
Alle leden hebben een nieuwe inventarisatiekaart ontvangen
die u in mag vullen voor uw nabestaanden. 

Een belangrijk onderdeel van de inventarisatie is het bepalen
van een reeële waarde van de verzameling. Dit blijk in de
praktijk moeilijk en berust grotendeels op kennis en ervaring.

Wat gaan we presenteren?
Enkele handvatten die u kunnen helpen een redelijke schatting
te maken van de waarde van uw verzameling.

Daarna mag u zelf oefenen!

INTRODUCTIE
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Wat is de waarde van een postzegel?

1. Gebruikswaarde
Ook wel bekend als frankeerwaarde of nominale waarde. 
Dit is de waarde die op een postzegel vermeld staat.

2. Marktwaarde
De dagwaarde die wordt bepaald door vraag- en aanbod.

3. Cataloguswaarde
Dit is een relatieve waarde, een soort adviesprijs. 

4. Verzamelwaarde
De waarde die een postzegel of meerdere zegels voor de 
verzamelaar heeft als verzamelobject.

INTRODUCTIE
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De frankeerwaarde of nominale waarde is de waarde die op een
postzegel vermeld staat zonder toeslag. Deze toeslag maakt geen
deel uit van de gebruiks- of frankeerwaarde maar betreft een
toeslag ten behoeve van een goed doel of een bepaalde instantie.

Zegels met euro waarden zijn geldig in het land
van uitgifte. Zegels met oude muntwaarde zijn
in een aantal euro landen nog beperkt geldig!
Dienst- en portzegels zijn niet meer geldig.

Voorbeeld voor bepalen van de waarde van nederlandse zegels

1,56 * 0,70 = 1,092€ 1,56 (in april 2017)2

0,65 * 0,70 = 0,455€ 0,65 (in april 2017)DECEMBERZEGEL

0,78 * 0,70 = 0,546€ 0,76 (in april 2017)1

0,39 * 0,70 = 0,273€ 0,39 (zonder toeslag)€ 0,39 + € 0,21 

0,50 * 0,70 = 0,35€ 0,50€ 0,50

Verkoopwaarde (0,70/euro)Nominale waardeWaarde op zegel

� GEBRUIKSWAARDE
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De marktwaarde wordt bepaald door vraag- en aanbod.
Dit is een percentage van de nominale waarde. 
Ben ervan bewust dat markten continue veranderen. 

In onderstaande tabel ziet u dat franse euro zegels momenteel meer
opbrengen dan belgische euro zegels. Heeft u maar een beperkt
aantal frankeergeldige zegels, gebruik ze dan zelf dan heeft u 100% !

0.30 / 1 euroItalie vanaf 2002

0.40 / 1 euroIerland - euro

0.48 / 1 euroFrankrijk vanaf 2002 - euro

0.50 per 10 FrFrankrijk vanaf 1960

0.40 / 1 euroFinland vanaf 2002 - euro

0.60 / 1 euro Duitsland - euro waarden t/m 2.60

0.40 / 1 euroCyprus Grieks euro vanaf 2008

0.40 / 1 euroBelgie vanaf 2002 - euro

€ 0.70 / 100 BfrBelgie 1961 t/m 2001

0.20 / 1 euroAndorra (FR/SP) vanaf 2002

in overlegNederland euro waarden

50 %Nederland zonder gom allen 1

0.40 / 1 euroSpanje vanaf 2002 (geen ATM)

0.35 / 1 euroPortugal (Az/Ma) vanaf 2008

0.45 / 1 euroOostenrijk - euro

0.27 / 1 euroMonaco vanaf 2002

0.34 / 10 FFRMonaco vanaf 1960

0.40 / 1 euroMalta vanaf 2008 euro

0.45 / 1 euroLuxemburg - euro

0.20 / 1 euroVaticaan vanaf 2002

� GEBRUIKSWAARDE / MARKTWAARDE�
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Zegels buiten de euro-zone zijn vaak geldig vanaf een bepaald jaar.

Zo hanteert Zwitserland een geldigheid vanaf 1961 en zijn postzegels
van de VS geldig vanaf 1861 !

� GEBRUIKSWAARDE / MARKTWAARDE

0.55 / 1 CFRZwitserland vanaf 19610.60 / 10 ILSIsraël vanaf 1986

0.40 / 10 SEKZweden vanaf 19730.40 / 10 HKDHong Kong vanaf 1-07-1997

0.30 / 1 $USA0.15 / 100 HUFHongarijë vanaf 1990

0.35 / 10 NOKNoorwegendagprijsGB vanaf 1971

0.16 / 1 NZDNieuw-Zeeland0.30 / 10 DKrDenemarken

0.25 / 1 CHFLiechtenstein vanaf 19960.21 / 1 CADCanada

0.42 / 100 JPYJapan0.23 / 1 AUDAustralie vanaf 1966

�
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Kindervel 1970, NVPH 983

Cat. waarde: € 9,50

Wat betaald u: € ?,??Wat betaald u: € 8,75Wat betaald u: € 4,25Wat betaald u: € 2,00Wat betaald u: € 1,50

Kerstzegel 2003, NVPH 2217

Cat. waarde: € 0,30

Wat betaald u: € ?,??

Wat is de cataloguswaarde?
Dit is in principe een relatieve waarde, een soort adviesprijs.

De cataloguswaarde wordt mede bepaald door de postzegelhandel.
Dit is een belangrijke oorzaak dat catalogusprijzen aan de hoge
kant zijn. De postzegelhandel heeft geen behoefte om postzegels
laag te prijzen. Hoe hoger de catalogusprijs des te meer levert dit
de postzegelhandelaar bij de verkoop op.

CATALOGUSWAARDE�

Wat betaald u: € 0,05Wat betaald u: € 0,02Wat betaald u: € 0,01Wat betaald u: € 0,00
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Wat bepaald de cataloguswaarde?
Deze wordt met name bepaald door de oplage van de zegel.
Is de oplage hoog dan is de prijs laag en vice versa.

Voorbeelden van postzegels met een zeer grote
oplage zijn de lage waarden van langlopende series.
Hier NVPH 35 uit 1891-1894, oplage 271.200.000,
catw. gestempeld € 0,30. Verkoopwaarde nihil.

Voorbeelden van postzegels met een geringe oplage
zijn vaak zegels uitgegeven voor speciale gelegenheden.
NVPH 105 opruimingsuitgifte uit 1920, oplage 75.600,
catw. gestempeld € 125,-. Opbrengst op veiling € 30,-.

NVPH 136-138 uitgegeven ter gelegenheid van de
Internationale Postzegeltentoonstelling 
te ‘s-Gravenhage 6-17-1924, oplage
60.000 stuks, catw. gestempeld € 160,-.
Opbrengst op veiling rond de € 60,-.

CATALOGUSWAARDE�
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Het uitgifteprogramma van de nederlandse posterijen heeft veel
invloed gehad op de marktwaarde van postzegels. Lagen de oplagen
voor de 2e Wereldoorlog veelal onder de 1 miljoen stuks, eind
jaren '40 werd dat aantal fors hoger, op enkele uitzonderingen na.

Medio jaren '60 begonnen meer mensen postzegels te verzamelen.
Om aan de vraag te voldoen stegen de oplagen tot soms wel enkele
tientallen miljoenen. Vanaf 1962 komt een uitgifte van minder dan
1 miljoen zegels nauwelijks meer voor.

De oplage staat, mits bekend, meestal in
de catalogus vermeldt.

De marktwaarde van postzegels is in de
meeste gevallen een stuk lager dan de
cataloguswaarde. Op dit moment is het
aanbod nederlandse zegels uit het gulden
tijdperk na de oorlog zeer hoog en dus de
prijs laag. Zo laag zelfs dat veel handelaren
veel guldenzegels niet meer kopen !

CATALOGUSWAARDE / MARKTWAARDE��

Kindervel 1970

Cat. waarde:  € 9,50

Prijs op Ebay: € 0,95
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Welke waarde/prijs?

Een zwitserse catalogus geeft de prijs in CHF, een engelse in GBP. 
Vóór 2002 zijn de prijzen van NVPH in guldens, van Michel in DM en
Yvert in FRF. Let op het jaartal van een catalogus, prijzen veranderen.

Een handelaar zal vaak minder bieden dan een verzamelaar,
hij moet er immers iets aan verdienen.

De opbrengst van een veiling geeft de bruto waarde; de netto waarde
ligt ongeveer ~20% lager. Let daarbij op dat de koper ook nog eens
~20% extra moet betalen en daar bij het bieden rekening mee houdt.

Voor internetveilingen en onze clubveiling gelden lagere percentages.

CATALOGUSWAARDE�
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Voorbeeld van verandering cataloguswaarde:
Europazegels Nederland 1956, postfris
NVPH 681-2 
Michel 683-4

CATALOGUSWAARDE�

+/- € 15,-

+/- € 40,-

Aankoopwaarde 
in handel

€ 35,-

€ 80,-

Waarde cat. 
Michel

2010

2004

Jaar

+/- € 8,-€ 45,-

+/- € 30,-€ 95,-

Aankoopwaarde 
internet

Waarde cat. 
NVPH

NVPH 10, ongebruikt
met nette plakker en originele gom

2010

2004

Jaar

€ 1000,-

€ 675,-

Waarde cat.

NVPH
Te koop voor
€ 385,-
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Wat is de verzamelwaarde?
De waarde die een postzegel voor de verzamelaar heeft als 
verzamelobject. Deze kan heel verschillend zijn per verzamelaar.

Aspecten die van invloed zijn op de verzamelwaarde van een zegel.
� Zeldzaamheid
� Kwaliteit
� Gebruikt of ongebruikt
� Periode van uitgifte
� Interesse van verzamelaars.

�
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Zeldzaamheid
Schaarse postzegels, ook wel toppers, zijn (veel) meer waard dan
postzegels waarvan nog vele exemplaren beschikbaar zijn. 
De zeldzaamheid van met name oudere zegels wordt veroorzaakt
door de vaak geringe oplage en verlies van vele exemplaren.
Voorbeelden van nederlandse toppers: NVPH 80 en NVPH 101.
Deze zegels worden vaak los geveild dus de marktprijs is bekend.
Let daarbij wel op de kwaliteit van de zegel !

VERZAMELWAARDE

NVPH 101 

orginele gom, 
klein 

plakkerspoor
op achterzijde

Cat. waarde:
€ 950,-

Opbrengst: 
€240,-

NVPH 80 

orginele gom, 
miniem 

plakkerspoor
op achterzijde

Cat. waarde:
€ 950,-

Opbrengst:
€ 320,-

�
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Kwaliteit
Met de kwaliteit van de postzegel wordt bedoeld de staat waarin de 
postzegel verkeert. 

De kwaliteit van een postzegel wordt vaak met onduidelijke termen
aangeduid zoals kabinetstuk, prachtstuk, zeer fraai, fraai, doorsnee
kwaliteit of beschadigd. Er bestaan geen duidelijke maatstaven.

In veilingcatalogi wordt de kwaliteit van een postzegel vaak 
omschreven als:

- Pracht exemplaar zonder gebreken
- Zeer fraai exemplaar, kan lichte gebreken hebben
- Fraai exemplaar met sterkere gebreken

Oude postzegels in perfecte conditie zijn vaak zeer zeldzaam.
Hoe recenter de postzegel, hoe beter de kwaliteit hoort te zijn.
Wat doet afbraak aan de kwaliteit van een postzegel:

Gebreken, tanding is niet gaaf, slechte centrering, verkleuring,
roestvlekken, ...

�
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Optische gebreken
Dit zijn zichtbare beschadigingen aan de postzegel zoals:

1. Dunne plekken – meestal door lostrekken plakker
2. Gaatjes - vroeger bevestigde men zegels soms met een speld!
3. Beschadigingen aan het zegelbeeld
4. Marges bij ongetande zegels
5. Scheuren
6. Vouwen

�

3

4

5

6
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Tanding (=perforatie) is niet gaaf
De postzegel heeft 
korte tanden of er 
ontbreken tanden.

�

Centrering
Het zegelbeeld
staat niet
in het midden.
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Verkleuring
De kleur van de zegel is verandert, meestal ten gevolge van 
blootstelling aan zonlicht, maar ook door chemische behandeling.

NVPH 80
originele kleur

NVPH 80
verkleurd

door
zonlicht

NVPH 26
verkleurd

waarschijnlijk
door

chemische
Behandeling
(T.Bakker)

NVPH 26
originele kleur



18

18/26VERZAMELWAARDE

Roestvlekken
Roestvorming op postzegel komt vooral voor in landen met een warm
en vochtig klimaat, daarom is men zegels met roestvlekken ook wel
tropische postzegels gaan noemen. 

Het vocht en zuur van onze handen kan na vele jaren roest veroor-
zaken en daarom gebruiken we voor postfrisse zegels een pincet. 

Het gezegde "oude liefde roest niet" gaat niet op voor postzegel-
verzamelaars. Vocht is de grote vijand van de filatelist. 
Een overmaat aan vocht kan een verzameling ruïneren ! 

�
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Gebruikt of ongebruikt

We onderscheiden:
Postfris = zoals op postkantoor gekocht
Ongebruikt met plakker = met gom, voorzien van plakker
Ongebruik zonder gom
Ongebruik nagegomd (soms moeilijk te zien)
Gestempeld

Veel verzamelaars verzamelen postfris of gestempeld.
Ongebruikte zegels met plakker of zonder gom zijn minder gezocht.

Voor veel oudere zegels geeft de catalogus ook de prijs met plakker.
Nieuwere zegels, voor Nederland is dit na 1950, brengen met plakker
vrijwel niets op.

Postzegels op brief of ansichtkaart worden als verzamelobject vaak
hoger gewaardeerd dan losse postzegels, zeker als het een oud of
special poststuk betreft; denk dus drie keer na voordat u de zegels
van een brief afweekt.

VERZAMELWAARDE�
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Periode van uitgifte

Guldenzegels uit de periode 1976/2001 waren tot 2013 nog geldig.
Doordat in 2013 de frankeergeldigheid is komen te vervallen is de
nominale waarde nul, de marktwaarde waarde nihil en de verzamel-
waarde is nihil; de meeste verzamelaars hebben ze compleet.

Voor verzamelaars van nieuw Nederland zal het bekend voor komen 
dat echt gelopen mooi gestempelde gelegenheidszegels van de
laatste 10 jaren lastig te vinden zijn. Deze zegels zijn vaak alleen
te verkrijgen via de online shop van PostNL. Dat nieuwe zegels
gestempeld vrij moeilijk verkrijgbaar zijn is overigens een wereldwijd
verschijnsel, er wordt nu eenmaal veel minder post verstuurd.

Duitsland beleefde rond 1921-1923 een periode met hyperinflatie. 
Zegels van het Duitse Rijk uit die periode hebben nominale waarden
tot vele miljarden Deutsch Marken, maar hebben door de grote 
oplagen een verzamelwaarde van slechts enkele centen.

VERZAMELWAARDE�
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Interesse van verzamelaars

� Gewild thema
Dieren: vogels, vissen, paarden, honden, katten, etc.
Voertuigen: treinen, vliegmachines, autos, fietsen, etc
Ruimtevaart, vuurtorens, postzegels op postzegels, etc.

� Tanding
Roltanding, speciale tandingmaat, speciaal tandingtype

� Firmaperforaties
� Stempels

Kleinrondstempels, grootrondstempels, puntstempels, 
eerstedag stempels, beursstempels, voorafstempeling, etc.

� Watermerken
� Eerstedag enveloppen (FDC)
� Ansichtkaarten
� Postzegelboekjes
� Combinaties uit postzegelboekjes
� Rolzegels (nummer achterop)
� Doorlopers
� Blokken van vier, paren

VERZAMELWAARDE�
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Voorbeeld 1: 

Twee zegels met dezelfde waarde fl. 1,60
Welke heeft de hoogste verzamelwaarde?

VERZAMELWAARDE�



23

23/26VERZAMELWAARDE�

pracht exemplaar
met volstempel

Opbrengst € 195,-

zeer fraai exemplaar
met hoekstempel
Opbrengst € 180,-

NVPH 80

gestempeld 

Cat. waarde:
€ 750,-

Voorbeeld 2: 

Twee dezelfde zegels, welke heeft de hoogste verzamelwaarde ?
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Voorbeeld waardeschatting verzameling Nederland

De verzameling bevat 2000 nette zegels
1750 met een cat. waarde tussen € 0,00 en € 0,99.

225 met een cat. waarde tussen € 1,00 en € 9,99.
20 met een cat. waarde tussen € 10,00 en € 99,99.

5 met een cat. waarde tussen € 100,00 en € 999,99.

1750 x € 0,50 = € 875,- (geschat) * 2 % = € 17,50 
225 x € 5,00 = € 1125,- (geschat) * 4 % = € 45,-

20 cat. waarde € 1000,- (geteld) * 8 % = € 80,-
5 cat. waarde € 2000,- (geteld) * 16 % = € 320,-

De totale cat. waarde is ~ € 5000,- opbrengst is ~ € 462,50

De 25 duurste zegels geven al een opbrengst van ~ € 400,-

De 5 duurste zegels zouden ontbreken:
De totale cat. waarde is dan € 3000,- opbrengst is ~ € 142,50
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Als u een schatting maakt van uw verzameling stel dan niet de vraag: 
“wat zouden de zegels kunnen opbrengen”, 

maar stel de vraag:
“Wat zou ik zelf voor de zegels willen betalen”.

In principe moet u er van uitgaan dat u bijna altijd minder voor een
verzameling ontvangt, dan u denkt. Alleen in het geval er bijzondere
postzegels of postwaardestukken in de verzameling aanwezig zijn zal
dat de verkoopprijs positief beïnvloeden. Kwaliteit en zeldzaamheid
zijn daarbij belangrijke voorwaarden voor het bepalen van de waarde.

Het internet is een goede bron om de waarde van een verzameling of
postzegel te bepalen. Veilingsites zoals eBay, Marktplaats, Delcampe,
Catawiki, etc. geven veel informatie. Ook catalogi, veilingcatalogi en
boeken kunnen u veelal verder helpen.

Mocht u daar toch niet uitkomen of vindt u dat te veel werk, dan kunt
u ook contact opnemen de Commissie Nalatenschappen, u krijgt van
ons altijd een eerlijk advies en een reële taxatie.
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