
 
BALIEFRANKEERSTROKEN 
 
In Nederland bestaat de Studiegroep Frankeerstempels Gemeenten 
(SFG). Hierin houdt men zich al ruim 20 jaar bezig met het verzamelen 
van de frankeermachinestempels, zoals deze worden gebruikt bij de 
Nederlandse overheden. Daarnaast zijn verzamelaars in deze 
Studiegroep nagenoeg allemaal ook geïnteresseerd in de afdrukken 
van de frankeermachines, zoals deze worden gebruikt bij overige 
instellingen en bedrijven. 
 
Een heel aparte plaats hierbij nemen de machines in die door 
Koninklijke TNT Post BV (voorheen PTT Post en TPG Post) worden 
gebruikt, de zogenoemde loket- of baliefrankeermachines. 
  
Na een proefperiode met “Setright” en “Satas”-machines, werd vanaf 
1977 geëxperimenteerd met machines van de firma FRAMA. In januari 
1986 werd op een groot aantal postkantoren (126) de FRAMA 
baliefrankeermachine definitief in gebruik genomen. De machines 
leverden stroken, zoals hieronder afgebeeld, waarbij de nummering 
liep van FM 5000 tot en met FM 5219. Deze machines hebben tot 1 
september 1998 dienst gedaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 29 mei 2001 werden hierna de eerste Hytech 
baliefrankeermachines in gebruik genomen. 
In tegenstelling tot de hiervoor genoemde FRAMA machines is aan de 
zelfklevende strook niet meer te zien van welke vestiging de strook 
afkomstig is. 
Op de strook is slechts een zogenoemde centercode aangebracht, 
bijvoorbeeld PK 074673 of  SP 113233.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
De meeste verzamelaars willen uiteraard graag weten bij welke 
vestiging de frankering door middel van deze baliefrankeermachine 
heeft plaatsgevonden. 
 Op de website van de Studiegroep Frankeerstempels Gemeenten -   
www.frankeerstempel.nl - vindt u bij de rubriek “postkantoren” een 
excel-bestand, waarin u de centercode kunt opzoeken. Het bestand is 
verkregen van de Koninklijke TNT Post BV. De intellectuele 
eigendomsrechten van de gegevens berusten dan ook bij Koninklijke 
TNT Post BV. Deze gegevens mogen daarom ook uitsluitend worden 
gebruikt voor het opzoeken van een adres behorend bij de 
centercode.  
 
In dit verband is het de moeite waard om te vermelden dat er in 
Nederland ook een vereniging bestaat die zich helemaal heeft 
gespecialiseerd in deze automaatstroken: Postzegelvereniging 
Postaumaat.  
Geïnteresseerd geraakt? Een nauwkeurige chronologie van de 
veranderingen in de baliefrankeerstrook is te vinden op de website van 
deze vereniging: www.postaumaat.nl 
 
 
gegevens aangeleverd door Peter Janssen 
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