
HET "RP" TARIEF OP FRANKEERMACHINES VANAF DE INVOERING VAN DE EURO 
 

door Jan Lannoye 
 

(Bijgewerkt tot 31/10/2019) 
 
Het aantekenport voor de administratieve aangetekende zendingen (afkomstig van openbare 
besturen), beter gekend als "RP" tarief bedraagt op 01/01/2002 (de officiële datum van de invoering 
van de euro als betaalmiddel) 6/9 van het normale aantekenport voor gewone aangetekende 
zendingen. 
 

Reeds op 01/02/2000 geeft De Post brochures uit waarin de indicatieve tegenwaarden in EUR 
vermeld worden van de toen geldige posttarieven in BEF.  Hierdoor wordt het mogelijk de tarieven om 
te zetten in EUR. 
Begin 2000 zijn de door De Post erkende fabrikanten van frankeermachines reeds gestart met het 
omschakelen van hun machines naar de euro. 
 

Op 3 juli 2006 geeft De Post een flash uit met als nummer 446 over de "Aanpassing van de RP-
tarieven op 1 augustus 2006". 
 

Hierna volgt een uittreksel uit de tekst: 
"De tarieven voor de administratieve aangetekende zendingen, beter gekend als "RP", lagen tot 
nu toe lager dan die voor de gewone aangetekende zendingen. Vanaf 
1 augustus 2006 verdwijnt dat prijsverschil stapsgewijs. 
 

In de komende 3 jaar stemmen we het tariefstelsel voor RP-zendingen stapsgewijs af op dat voor de 
gewone aangetekende zendingen. 
 

Vanaf 1 augustus 2006 berekenen we het nieuwe RP-tarief door de prijs van een PRIOR-zending te 
vermeerderen met 7/9e van de aantekentaks (in plaats van met 6/9e zoals nu)." 
 

Op 29 december 2006 wordt de breuk nogmaals verhoogd tot 8/9e in plaats van 7/9e. 
 
Een bijkomend bewijs van het voortbestaan van dit RP-tarief is de uitgifte van speciale postzegels 
door bpost sedert 2010. 
 
Op zaterdag 12 juni 2010 verschijnt in voorverkoop te Natoye een nieuwe postzegel "Fazant" met 
waarde € 4,09 namelijk € 4,60 x 8/9 in voege met de tariefwijziging van 01/01/2009. 
 
In 2011 wordt geen nieuwe postzegel van € 4,17 uitgegeven maar op maandag 3 januari 2011 
verschijnt de nieuwe postzegel "Pijlstaart" van € 0,08 om samen te gebruiken met deze van 
€ 4,09 om te kunnen voldoen aan het nieuwe RP tarief van € 4,17 namelijk € 4,70 x 8/9 in voege met 
de tariefwijziging van 01/01/2011. 
 
Op zaterdag 11 februari 2012 verschijnt in voorverkoop te Couvin een nieuwe postzegel "Velduil" met 
bovenaan het zegelbeeld de vermelding "RP" geldig voor het administratief aantekenrecht van € 4,35 
namelijk € 4,90 x 8/9 in voege met de tariefwijziging van 01/01/2012. 
 
In 2013 is deze "RP" zegel nog altijd geldig en wordt o.a. verkocht op de e-shop van bpost aan € 
44,70 per 10 stuk wat betekent dat het voordeeltarief nog altijd van toepassing is, 
€ 4,47 is namelijk € 5,03 x 8/9 in voege met de tariefwijziging van 01/01/2013 en dit blijft ook 
behouden voor 2014 en 2015 waarbij verkoop aan € 45,60 per 10 stuks, aangepast aan de 
tariefwijziging van 01/01/2014 en het behouden tarief van 01/01/2015.  Vanaf 01/01/2016 werd de 
verkoop verhoogd tot € 47,00 per 10 stuks : € 5,29 x 8/9, hetzij € 4,70; terwijl het tariefvoordeel bij 
gebruik van een frankeermachine behouden werd op € 5,13 x 8/9 = € 4,56. Vanaf 01/03/2018 een 
nieuwe prijsverhoging tot € 47,60 per 10 stuks : € 5,36 x 8/9, hetzij € 4,76, terwijl het tariefvoordeel bij 
gebruik van een frankeermachine behouden werd op € 5,20 x 8/9 = € 4,62. Vanaf 01/01/2019 terug 
een prijsverhoging tot € 48,80 per 10 stuks : € 5,49 x 8/9, hetzij € 4,88, terwijl het tariefvoordeel bij 
gebruik van een frankeermachine behouden werd op € 5,33 x 8/9 = € 4,74. 
  



Datum vanaf R-taks Factor maal RP-taks Briefport (1) RP-tarief (1) 

01/01/2002 € 3,72 6/9 € 2,48 € 0,42 € 2,90 

18/11/2002 € 3,72 6/9 € 2,48 € 0,49 € 2,97 

03/05/2004 € 4,00 6/9 € 2,67 € 0,50 € 3,17 

01/02/2006 € 4,30 6/9 € 2,87 € 0,52 € 3,39 

01/08/2006 € 4,30 7/9 € 3,34 € 0,52 € 3,86 

29/12/2006 € 4,30 8/9 € 3,82 € 0,52 € 4,34  

01/08/2007 (2) € 4,30 8/9 € 3,82 € 0,52 € 4,34 

04/02/2008 € 4,40 8/9 € 3,91 € 0,54 € 4,45 

01/01/2009 € 4,60 8/9 € 4,09 € 0,59 € 4,68 

01/01/2010 (3) € 4,60 8/9 € 4,09 € 0,59 € 4,68 

01/01/2011 € 4,70 8/9 € 4,17 € 0,61 € 4,78 

01/01/2012 € 4,90 8/9 € 4,35 € 0,65 € 5,00 

01/01/2013 € 5,03 8/9 € 4,47 € 0,67 € 5,14 

01/01/2014 € 5,13 8/9 € 4,56 € 0,70 € 5,26 

01/01/2015 € 5,13 8/9 € 4,56 € 0,72 € 5,28 

01/01/2016 € 5,13 8/9 € 4,56 € 0,74 € 5,30  

01/03/2018 € 5,20 8/9 € 4,62 € 0,80 € 5,42 

01/01/2019 € 5,33 8/9 € 4,74 € 0,88 € 5,62 

 

 (1) genormaliseerde zending tot 50 g 

 (2) afschaffing van het Non Prior tarief 

 (3) invoering van het tariefvoordeel voor de gebruikers van frankeermachines 

 

Voor iedere gebruiksperiode uit de tabel wordt hierna een voorbeeld getoond en besproken. 
 
Vanaf 01/01/2002 
 

 
 
Gemeente Putte: genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd  op 13.5.2002 
(De afgedrukte datum van de machine was 10.5.02, verbeterd met rode stift naar 13.5.02) 
Briefport € 0,42 + RP aantekenrecht € 3,72 x 6/9 = € 2,48 : RP tarief is € 2,90 
Frankeermachine met voorafbetaling - merk Francotyp-Postalia - type T1000-T (verzameling JL)  



Vanaf 18/11/2002 

 

 
 

OCMW Mortsel: genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 28.8.2003 

Briefport € 0,49 + RP aantekenrecht € 3,72 x 6/9 = € 2,48 : RP tarief is € 2,97 

Frankeermachine met Folls - merk Francotyp-Postalia - type T1000-S (verzameling JL) 

 

Vanaf 03/05/2004 

 

 
 

Gemeente Beveren: genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 7.10.2004 

Briefport € 0,50 + RP aantekenrecht € 4,00 x 6/9 = € 2,67 : RP tarief is € 3,17 

Frankeermachine met Folls - merk Francotyp-Postalia - type NEF (verzameling JL) 

  



Vanaf 01/02/2006 

 

 
 

OCMW Geraardsbergen: genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 9.2.2006 

(De afgedrukte datum van de machine was 9.2.05, verbeterd met handstempel naar 9.2.06) 

Briefport € 0,52 + RP aantekenrecht € 4,30 x 6/9 = € 2,87 : RP tarief is € 3,39 

Frankeermachine met Folls - merk Pitney-Bowes - type B962 (verzameling JL) 

 

Vanaf 01/08/2006 

 

 
 

Gemeente Wingene: genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 8.9.2006. 

(Foutief gebruik van standaard ingestelde servicestempel "DRUKWERK") 

Briefport € 0,52 + RP aantekenrecht € 4,30 x 7/9 = € 3,34 : RP tarief is € 3,86 

Frankeermachine met Folls - merk Francotyp-Postalia - type T1000-S (verzameling JL) 



Vanaf 29/12/2006 

 

 
 

OCMW Assenede: genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd  op 13.7.2007 

(Gebruik van het etiket "Opnieuw aanbieden op 30/07") 

Briefport € 0,52 + RP aantekenrecht € 4,30 x 8/9 = € 3,82 : RP tarief is € 4,34 

Frankeermachine met voorafbetaling - merk Pitney-Bowes - type B 762 01 (verzameling FP) 

 

Vanaf 01/08/2007 ( Afschaffing van het Non-Prior tarief ) 

 

 
 
Gemeente Vorselaar: genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 4.10.2007 
Briefport € 0,52 + RP aantekenrecht € 4,30 x 8/9 = € 3,82 : RP tarief is € 4,34 
Frankeermachine met Folls - merk Francotyp-Postalia - type T1000-S (verzameling FP) 
  

 

 



Vanaf 04/02/2008 

 

 
 

Stad Diksmuide: genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 20.6.2008 

Briefport € 0,54 + RP aantekenrecht € 4,40 x 8/9 = € 3,91 : RP tarief is € 4,45 

Frankeermachine met Folls - merk Francotyp-Postalia - type NEF (verzameling JL) 

 

Vanaf 01/01/2009 

 

 
 

OCMW Huldenberg: genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 25.9.2009 

Briefport € 0,59 + RP aantekenrecht € 4,60 x 8/9 = € 4,09 : RP tarief is € 4,68 

Frankeermachine met Folls - merk Francotyp-Postalia - type Mymail (verzameling JL) 

 
  



Vanaf 01/01/2010 ( Invoering tariefvoordeel voor de gebruikers van frankeermachines ) 

 

 
 

OCMW Rumst: genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 2.4.2010 

Briefport € 0,59 + RP aantekenrecht € 4,60 x 8/9 = € 4,09 : RP tarief is € 4,68 

Frankeermachine met Folls - merk Neopost - type IJ25 (verzameling JL) 

 

Vanaf 01/01/2011 

 

 
 

OCMW Zingem: genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 15.3.2011 

Briefport € 0,61 + RP aantekenrecht € 4,70 x 8/9 = € 4,17 : RP tarief is € 4,78 

Frankeermachine met Folls - merk Frama - type Sensonic 2500 (verzameling JL) 

 
  



Vanaf 01/01/2012 

 

 
 

OCMW Diest: genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 4.9.2012 

Briefport € 0,65 + RP aantekenrecht € 4,90 x 8/9 = € 4,35 : RP tarief is € 5,00 

Frankeermachine met Folls - merk Pitney-Bowes - type DM100i (verzameling JL) 

 
Vanaf 01/01/2013 
 

 
 
OCMW Houthalen-Helchteren: genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 
16.1.2013 
("VOID" (= ongeldig) verschijnt bij aanmaak van "0"-frankeerwaarde, die afgesneden werd en 
gewijzigde datum over de originele gekleefd). 
Briefport € 0,67 + RP aantekenrecht € 5,03 x 8/9 = € 4,47 : RP tarief is € 5,14 
Frankeermachine met Folls - merk Neopost - type IS-480 (verzameling GO) 
  



Vanaf 01/01/2014 
 

 
 
Stad Ronse: genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 8.4.2014 
Briefport € 0,70 + RP aantekenrecht € 5,13 x 8/9 = € 4,56 : RP tarief is € 5,26 
Frankeermachine met Folls - merk Neopost - type IS-480 (verzameling LVH) 
 
Vanaf 01/01/2015 
 

 
 
De Lijn Centrale diensten: genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 23.1.2015  
Briefport € 0,72 + RP aantekenrecht € 5,13 x 8/9 = € 4,56 : RP tarief is € 5,28  

Frankeermachine met Folls - merk Neopost - type IJ60/70/80/90&110 (verzameling JL) 
 
  



Vanaf 01/01/2016 
 

 
 
Gemeente Assenede : genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 6.1.2016 
Briefport € 0,74 + RP aantekenrecht (gefrankeerd met frankeermachine) € 5,13 x 8/9 = € 4,56 : 
RP tarief is € 5,30 
Frankeermachine met Folls - merk Neopost - type IJ40/50 (verzameling JL) 
 
Vanaf 01/03/2018 
 

 
 
 

Provincie Luxemburg : genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 13.3.2018 
Briefport € 0,80 + RP aantekenrecht (gefrankeerd met frankeermachine) € 5,20 x 8/9 = € 4,62 : 
RP tarief is € 5,42 
Frankeermachine met Folls - merk Neopost - type IS-6000 (verzameling JL) 
 



Vanaf 01/01/2019 
 

 
 
 

Vlaamse overheid : genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 14.1.2019 
Briefport € 0,88 + RP aantekenrecht (gefrankeerd met frankeermachine) € 5,33 x 8/9 = € 4,74 : 
RP tarief is € 5,62 
Frankeermachine met Folls - merk Neopost - type IJ60/70/80/90&110 (verzameling JL) 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Postzegels uitgegeven voor het RP-tarief vanaf 12 juni 2010 ( © bpost ) 
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Bronvermelding: 
- Websites - https://bpost.be/nl/home 

  - https://sites.google.com/view/werkgroep-mecanotelie/homepage 

  - https://www.frankeermachinearchief.be/ 
 

- Brochures met tarieven uitgegeven door De Post en bpost van 2000 tot 2019 
 

- Lijst immatriculatiemogelijkheden Euromachines: Lucien Van Hecke 
 

- Eigen verzameling: Jan Lannoye - Destelbergen (JL) 
 

- Verzamelingen: Flor Peeters - Willebroek (FP); Gipsrose - Oostenrijk (GO) en Lucien  
  Van Hecke - Ertvelde (LVH) 
 

- "Briefwisseling verstuurd door gemeentelijke en provinciale diensten tussen 1 januari 1977 en 
  en 2010" door Frans Somers ('t Dijkenaartje / Begijnendijk - Juni 2011 - nr. 158) 
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