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De Belgische Post koos in 2002 voor frankeermachines van fabrikant Cognitive Solution Inc, USA,
vergelijkbaar met de Hytech- en Postalvision frankeermachines in Nederlandse postvestigingen. De
machines gaven witte zelfklevende loketstroken af met een zwarte opdruk. Ze zijn van het merk Barcode
Blaster. Vandaar dat de stroken onder verzamelaars blasterstroken worden genoemd. Voor dit artikel
stelde de heer Lucien van Hecke enkele afbeeldingen ter beschikking, waarvoor ik hem hartelijk dank.

De geschiedenis van de zelfklevende frankeerstroken in Belgische postkantoren en agentschappen kan in
een aantal perioden worden opgedeeld.

1e periode van 22.05.2002 tot 03.06.2006
Op 22 mei 2002 is in Tielt, niet ver van Gent en Brugge, een frankeermachine in gebruik genomen. De
afmeting van de stroken is 80x30 mm. Aanvankelijk werd glanzend papier gebruikt met rechte hoeken.
Oorspronkelijk stond er “=” vóór de waarde en “€” achter de waarde.

Op 3 november 2002 is het programma gewijzigd, waardoor sindsdien overeenkomstig een Europese
Richtlijn de “€” niet achter, maar vóór de waarde staat. De hoeken van de stroken zijn vanaf nu niet meer
recht, maar afgerond.

Let er op, dat de plaatsnaam steeds dubbel is vermeld. De eerste vermelding is Vlaams (Nederlands), de
tweede Waals (Frans). In sommige gevallen wijkt de Waalse naam af van de Vlaamse. Pas dan is het
verschil waarneembaar: zie bijvoorbeeld de strook van 27.4.11 verderop met Brussel Noordstation en
Bruxelles Gare du Nord.
Op 18 november 2002 voerde de Belgische Post het PRIOR-systeem in. Dat is bedoeld om voor een iets
hoger tarief de brieven met voorrang (PRIORITY) te bezorgen. Vanaf die datum wordt de tekst PRIOR in
een zwart kader links boven op de strook gedrukt. De naam van het postkantoor wordt rechtsonder
tweemaal vermeld.

Op een niet-bepaalde datum is papier met afgeronde hoeken geïntroduceerd.

Op 15 januari 2004 werd in Maldegem voor het eerst papier gezien met links en rechts twee geslitte
posthoorns (22 lijnstukjes). Dergelijke slitten komen bijvoorbeeld ook voor op de Spaanse Epelsaautomaatstroken. De bedoeling ervan is te voorkomen, dat de strook onbeschadigd van het poststuk wordt
gehaald om hem nog eens te gebruiken.

Vanaf medio juli 2004 kwamen de twee posthoorns voor met 26 geslitte lijnstukjes, 4 extra slitten dus in
een kruisvorm.

2e periode van 06.06.2006 tot 31.07.2007.
Op 5 juni 2006 werd de lay-out van de opdrukken aangepast. BELGIQUE en BELGIE zijn nu samen met
de waardeopdruk in een grotere rechthoek geplaatst. Bovendien zijn door de zogenaamde Refocusoperatie bij de Belgische Post de namen van Belgische postkantoren opnieuw geformuleerd. De naam van
het postkantoor is naar de linkerzijde van de strook verschoven.

3e periode van 01.08.2007 tot 20.09.2009
In die periode bleek dat al vanaf medio 2007 een nieuwe papiersoort in gebruik was met een enigszins
glimmende toplaag (duidelijke reactie onder UV-lamp, witter).
Slechts één keer trof ik een frankeerstrook aan, waarop het jaartal voluit is gedrukt (2007). Zo’n druk
blijkt alleen in de 2e en 3e periode voor te komen naar gelang gebruik van menu of sneltoetsen door de
postmedewerkers.

Bij pakketjes werd direct onder de waarde in het rechthoekige vak de soort verzending geprint, in dit
geval KILOPOST STANDARD (2008).

Per 1 januari 2011 werden de bestaande tariefzones teruggebracht van vijf naar vier en werden de
volgende afkortingen op de stroken geprint:
KP
= Kilopost
STD = Standaard
SUR = Surround = Buurlanden
EU
= Europese Unie
EUR = Rest van Europa
M + US= Middellands Zeegebied en USA
WRLD = Rest van de wereld
Let er op dat op onderstaande strook ook het gewicht (350 gram) is meegeprint.

4e periode van 21.09.2009 tot heden
Vanaf 21 september 2009 werd de tekst PRIOR niet meer in een zwart kader linksboven gedrukt, maar
direct onder de waarde in het rechthoekige vak rechts. Op brieven naar het buitenland kwam PRIOR
INTL (= internationaal) te staan.

5e periode van 05.07.2011 tot heden
Vanaf 5 juli 2011 zijn er stroken in gebruik met vier geslitte posthoorns in elk der hoeken.

6e periode van 17.06.2012 tot heden
1. De frankeermachine in het kantoor Antwerpen Groenplaats printte op 24.2.2012 de tekst PRIOR als
gebruikelijk met hoofdletters, maar vier maanden later, op 19.6.2012, met kleine letters (Prior).
2. Ook valt op dat er rechtsonder een cijfer is geprint. Dat zit zo. Twee dagen eerder, op 17 juni 2012, is
een nieuw programma ingevoerd voor de behandeling van aangetekende stukken. Per klant krijgt elk
aangetekend stuk een volgnummer, dat kan oplopen van 1 tot 10 (zie de voorbeelden met 1 en 3).
3. Let er op dat tussen 17-06-2012 en 02-07-2012 de uuraanduiding achter de datum steeds 0 was. Daarna
werd het uur wèl aangegeven.

Op aangetekende stukken naar het buitenland wordt de opdruk “Prior INTL” geprint.

Tevens verscheen al in augustus 2012 de aanvullende tekst “AANGETEKENDE ZENDING” met
hoofdletters in het zwarte kader. In augustus 2013 wordt “Aangetekende zending” met kleine letters
gedrukt.

Jaar 2015
Op een pakketje van België naar Nederland trof ik bijgaande strook van 18.12.15 aan.

ZEBRA-printers
Vanaf 17 maart 2012 zijn printers van het merk ZEBRA in gebruik genomen in enkele postkantoren.

De opdruk uit de printer in het postkantoor in Hasselt komt voor in drie soorten:
1. klein kader en geen spatie tussen €-teken en frankeerwaarde;

2. groot kader, geen spatie tussen €-teken en frankeerwaarde en naar links verschoven druk;

3. opdruk van cijfers 1 – 10 bij aangetekende stukken (zie hierboven de 6e periode).

Bij de opening van het nieuwe PostPunt Total Brugge St Jan, Oostendsesteenweg 117 te
8000 Brugge, op 11 juni 2013, verschenen op de strook kleine letters i.p.v. de gebruikelijke
hoofdletters.
In de loop der jaren zijn er verschillende varianten en bijzondere verschijningsvormen opgedoken. Wie
zich daarin verder wil verdiepen of de lijst van postkantoren met deze frankeermachines wil inzien
verwijs ik gaarne naar de website http://www.evergem.be/vereniging/23/werkgroep-mecanotelie. Scroll
naar beneden naar 08-1 en 08-2 BLASTER-LOKETSTROKEN.

