
EEN RP-ZENDING CORRECT FRANKEREN ? EENVOUDIG TOCH ! 
 
Inderdaad men gebruikt de speciale postzegel 'RP' en voegt er een 'Prior' zegel aan 
toe die overeenkomt met de gewichtsklasse en het formaat van de briefomslag. 
 

Postzegels uitgegeven voor het RP-tarief vanaf 12 juni 2010 ( © bpost ) 
 

                
 

        14/06/2010 nr.4046           03/01/2011 nr.4091       13/02/2012 nr.4218         18/03/2019 nr.4858 
 

( de postzegel nr.4091 € 0,08 werd uitgegeven om samen met het nr.4046 € 4,09  het nieuwe RP-
recht van € 4,17 te vormen voor de tariefwijziging van 1.1.2011 - namelijk € 4,70 x 8/9 = € 4,17 ) 

 
Het wordt blijkbaar ingewikkeld als de omslagen gefrankeerd moeten worden met de 
machine. We stellen de laatste jaren vast dat de meeste RP-zendingen van de 
openbare besturen fout en overgefrankeerd zijn met het volle tarief voor R-zendingen. 
Nochtans is het correcte tarief in de huidige machines voorgeprogrammeerd. 
Hierna twee voorbeelden van juist gefrankeerde omslagen. 
 
Tarief vanaf 01/03/2018 
 

 
 

Provincie Luxemburg  S.P.R.H.:genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 13.3.2018 
Briefport € 0,80 + RP aantekenrecht met frankeermachine € 5,20 x 8/9 = € 4,62 
Totaal RP tarief is € 5,42 
Frankeermachine met Folls - merk Neopost - type IS-6000 
 



Tarief vanaf 01/01/2019 
 

 
 

Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen : 
genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 14.1.2019 
Briefport € 0,88 + RP aantekenrecht met frankeermachine € 5,33 x 8/9 = € 4,74 
Totaal RP tarief is € 5,62 
Frankeermachine met Folls - merk Neopost - type IJ60/70/80/90&110 
 

Beide omslagen verzameling Jan Lannoye 
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 

Waar loopt het fout ? Het is wel degelijk ingewikkeld ! 
 

Vanaf 1.1.2010 werd aan de gebruikers van frankeermachines een tariefvoordeel 
toegekend en bovendien werd vanaf 1.1.2016 dit voordeel ook toegepast op het 
aantekenrecht, zowel voor R- en RP-zendingen. 
 

Voorbeeld berekening voor de nieuwe tarieven vanaf 1.1.2020: 
 

Aantekenrecht 'R' met zegel = € 5,67 - met frankeermachine = € 5,51 
Aantekenrecht 'RP' met zegel = € 5,04 - met frankeermachine = € 4,90 
Prijs 'Prior' zegel = € 1,21/stuk of € 1,18/volume - met frankeermachine = € 1,06 
 

Het juiste tarief voor een genormaliseerde RP-zending vanaf 1.1.2020 is: 
 

Briefport € 1,06 + RP aantekenrecht met frankeermachine € 5,51 x 8/9 = € 4,90 
Totaal RP tarief is € 5,96 
 

Het juiste tarief voor een niet-genormaliseerde RP-zending vanaf 1.1.2020 is: 
 

Briefport € 2,12 + RP aantekenrecht met frankeermachine € 5,51 x 8/9 = € 4,90 
Totaal RP tarief is € 7,02 ( gewichtsklasse 2 ). 
Briefport € 3,18 + RP aantekenrecht met frankeermachine € 5,51 x 8/9 = € 4,90 
Totaal RP tarief is € 8,08 (gewichtsklasse 3 ). 



Tarief vanaf 01/01/2020 
 

 
 

Stadsbestuur van Willebroek :genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 12.2.2020 
Briefport € 1,06 + RP aantekenrecht  € 5,51 x 8/9 = € 4,90 : RP tarief is € 5,96 
Frankeermachine met Folls - merk Neopost - type iX-5 
 

Verzameling Flor Peeters 

 

 
 

Stadsbestuur van Eeklo :genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 24.2.2020 
Briefport € 3,18 + RP aantekenrecht  € 5,51 x 8/9 = € 4,90 : RP tarief is € 8,08 
Frankeermachine met Folls - merk Neopost - type IJ40 
 

Verzameling Jan Lannoye 
Wie dergelijke RP-omslagen bezit graag doorgeven aan de auteur. Met dank J.L. 


