Een onbeduidende brief met gevolgen!!
(Door Rob Slim; uit: Perfinpost nr. 119, november 2016)

Afb. 1 Brief uit Spanje d.d. 08-10-1982 gericht aan M.F.A.P.
Zoals in Nederland de Sociale Verzekeringsbank het uitvoerend orgaan van de staatspensioenen, in
de volksmond AOW genoemd, is, zo is dat in België de M.F.A.P. (Ministere des Finances
Administration des Pensions) gevestigd te Brussel.
Om fraude tegen te gaan dient iedere in het buitenland wonende gepensioneerde eens in de zoveel
jaren een met de hand geschreven brief aan de uitkeringsinstantie te schrijven, waaruit blijkt dat hij/zij
nog steeds in leven is en op grond daarvan recht op een pensioenuitkering heeft. Dat hiermee dikwijls
de hand wordt gelicht moge duidelijk zijn en ook de controle hierop is vaak zeer moeilijk.
Deze brief uit Spanje (afb.1) is gericht aan de M.F.A.P. en is hiervan een voorbeeld.
Bij binnenkomst van de post werden de poststukken door de enveloppe heen geperforeerd met de
letters M.F.A.P. gevolgd door een datumperforatie. (afb2).

Afb. 2 De perforatie M.F.A.P. met daaronder datumperforatie

Bij het perforeren van de enveloppe werden dikwijls ook de daarop geplakte frankeerzegels (deels)
geperforeerd. Indien de zegels van de enveloppen worden afgeweekt kan het zo zijn dat men zegels
heeft waarin één of meerdere letters en/of cijfers van dit perforaat zitten. Dit kan er toe leiden dat men
de conclusie trekt een nieuwe perfin gevonden te hebben.
De grootte en vorm van de letters doen dan toch sterk vermoeden, dat dit perforaat niet voor
frankeerzegels is aangemaakt, maar ook op deze regel zijn vele uitzonderingen.
Wat voor deze brief uit Spanje geldt, geldt ook voor brieven afkomstig uit andere bij gepensioneerden
in trek zijnde landen zoals bv. Portugal, Frankrijk, Italië, Griekenland en andere exotische oorden. Het
is dan ook zeer aannemelijk dat ook zegels afkomstig uit die landen zijn geperforeerd met dezelfde
perforator. Vaak ziet men in partijen en verzameling dit soort onverklaarbare “perfins", die dan soms
toch verklaarbaar blijken te zijn.

