
      

     

    Omzetbelastingzegels met perfin 

    (Door: Nico van der Lee; uit: Perfinpost nr. 127, november 2018) 
 
 
    De laatste tijd zijn er opvallend veel meldingen van nieuwe omzetbelastingzegels met perfin gedaan. Ze hebben  
    zelfs het blad ‘Filatelie’ gehaald.  En daarbij waren meldingen van andere typen omzetbelastingzegels als nu in de  
    3e editie van onze catalogus zijn opgenomen. 
    Dus tijd om de omzetbelastingzegel (verder te noemen obz) eens onder de loep te nemen. 
 
    Om te beginnen: welke lijsten/catalogi zijn er op het gebied van obz: 
 

- Er is een lijst P. Korte: Catalogus Belastingzegels Nederland. Daarin zijn echter de obz niet opgenomen 
 

- Dan is er de Lijst van Enschedé. Ondanks dat de lijst al vrij oud is blijkt deze op veel vlakken volledig te zijn. 
Om die reden hadden wij bij het maken van de 3e editie ook deze lijst als uitgangspunt gebruikt. Maar…. op 
het vlak van de obz is deze lijst NIET volledig, het derde type is door hem niet onderkend. 
 

- Een veel modernere lijst is: Benelux Revenues 2nd Edition van J. Barefoot Ltd uit 2007. Hierin worden alle 
bekende typen en waarden vermeld alleen vind ik de gebruikte nummering niet praktisch omdat hij per 
waarde aangeeft welke typen voorkomen in plaats van per type de waarden op te sommen. 
 

- Verder zijn mij lijsten van fiscaalverzamelaars bekend. Die sommen per type de waarden op maar geven 
daaraan geen eigen identificatie.  
 

    Om toch een complete lijst MET identificaties te hebben (om te gebruiken bij de nieuwe meldingen) heb ik de  
    volgende lijst samengesteld. Daarbij is de identificatie als volgt opgebouwd: Een o (van omzetbelasting), een A, B,  
    C of D voor het type en dan de waarde in guldens. De identificatie is dus direct van de zegel af te leiden. 
 
     
    De verschillende typen: 

A. Waarde in kleine cijfers en letters. Van december 1933. 
B. Waarde in grote cijfers en letters nauw bij elkaar. Van juni 1934 
C. Waarde in grote cijfers en letters breed uit elkaar. Van 1937 
D. Guilloche op de achterzijde en N i.p.v. NO links boven in achtergrondprint 

 
 

        
      
                  Type A met perfin GC                                   Type B met perfin CP 3 
   

        
     
                 Type C ook met perfin CP 3                         Type D met perfin W 3 
 
 
 
  



Type A Waarde in kleine cijfers en letters. Van december 1933. 

o A0,01 o A0,02 o A0,03 o A0,04 o A0,05 o A0,06 o A0,07 o A0,08 o A0,09 

o A0,10 o A0,11 o A0,12 o A0,13 o A0,14 o A0,15 o A0,16 o A0,17 o A0,18 

o A0,19 o A0,20 o A0,21 o A0,22 o A0,23 o A0,24 o A0,25 o A0,26 o A0,27 

o A0,28 o A0,29 o A0,30 o A0,31 o A0,32 o A0,33 o A0,34 o A0,35 o A0,36 

o A0,37 o A0,38 o A0,39 o A0,40 o A0,50 o A0,60 o A0,70 o A0,80 o A0,90 

o A1,00 o A1,20 o A1,40 o A1,50 o A1,80 o A2,00 o A2,40 o A2,50 o A2,80 

o A3,20 o A3,60 o A4 o A5 o A6 o A7 o A8 o A9 o A10 

o A20 o A30 o A40 o A50 o A60 o A70 o A80 o A90 o A100 

o A110 o A120 o A130 o A140 o A150 o A160 o A170 o A180 o A190 

o A200 o A210 o A220 o A230 o A240 o A250 

Type B Waarde in grote cijfers en letters nauw bij elkaar. Van juni 1934 

o B0,01 o B0,02 o B0,03 o B0,04 o B0,05 o B0,06 o B0,06R o B0,07 o B0,08 

o B0,09 o B0,09R o B0,10 o B0,15 o B0,20 o B0,25 o B0,30 o B0,35 o B0,40 

o B0,50 o B0,60 o B0,60R o B0,70 o B0,80 o B0,90 o B0,90R o B1 o B2 

o B2,50 o B3 o B4 o B5 o B6 o B6R o B7 o B10 

Type C Waarde in grote cijfers en letters breed uit elkaar. Van 1937 

o C0,01 o C0,02 o C0,03 o C0,04 o C0,05 o C0,06 o C0,06R o C0,07 o C0,08 

o C0,09 o C0,09R o C0,10 o C0,15 o C0,20 o C0,25 o C0,30 o C0,35 o C0,40 

o C0,50 o C,060 o C0,70 o C0,80 o C0,90 o C0,90R o C1 o C2 o C2,50 

o C3 o C4 o C5 o C6 o C6R o C7 o C10 

Type D 
Guilloche op de achterzijde en N ipv NO links boven in achtergrondprint in 
nauwe druk. Van 1940 

o D0,01 o D0,02 o D0,03 o D0,04 o D0,05 o D0,06R o D0,07 o D0,08 o D0,09R 

o D0,10 o D0,15 o D0,20 o D0,25 o D0,30 o D0,35 o D0,40 o D0,50 o D0,60R 

o D0,70 o D0,80 o D0,90R o D1 o D2 o D2,5 o D3 o D4 o D5 

o D6 o D7 o D8 o D10 

 
    
    In wijde druk Guilloche bestaan in ieder geval de 9 cent recht en de 20 cent. De waarden met gele achtergrond     
    komen voor in de literatuur maar zijn tot op heden niet gevonden. 
    U ziet bij de types B en C waarden met een 6 of 9 in een aantal gevallen de toevoeging RECHT. 
 
 

     
 
     Bij de linkerzegel heeft de 9 een rechte poot, bij de rechter is de poot gebogen. Beide met perfin CP 3. 
 
 
    Ook is het bekend dat er zegels uit een brugpaar voorkomen. In de lijst van Enschedé vinden we de verklaring:  
    De vellen bestonden uit 5 kolommen van 10 zegels elk bestaande uit een kleine linkerzijde en een grote  
    rechterzijde. Tussen kolom 3 en 4 zijn bij elke zegel 2 perforatiegaatjes weggelaten m doorscheuren van het vel te  
    voorkomen. 
     
     
  



    Daarmee kom ik tot de conclusie dat zegels uit een brugpaar bij de kleine linkerzegel alleen links voor kunnen  
    komen (uit de 4e kolom) en bij de grote rechterzegel alleen rechts (uit de 3e kolom). En dan bij 1 op de 10 zegels  
    (nl 5 van de 50 per vel). 
 

        
 
     Een grote rechterzegel van een brugpaar en een kleine linkerzegel van een brugpaar. 
 
 
     Dan komen we nu aan de perfins toe. 
 
     In de 1e editie van de catalogus van Jan Verhoeven staan geen obz’s gemeld. In de 2e editie staan vijf obz’s  
     opgenomen; drie met CP 3, één met EFA en één met W 3 
     In de 3e editie zijn er slechts drie bij gekomen; twee met UL en één met W 3.  Tot dat moment waren alle gemelde  
     zegels van het type 2, dachten we. 
     Na het uitkomen van de 3e editie zijn er wel 14 nieuwe meldingen gedaan; één met ES 1 en drie met GC (waren  
     beiden met die perfin nog niet eerder gemeld), drie met UL en zeven met W 3. 
 
     In de voorbereiding van dit artikel heb ik een aantal verzamelaars van fiscale zegels met perfin gevraagd mij van  
     hun obz’s (zegels en poststukken) scans te sturen zodat ik ze kon indelen in de typen. 
     Tot mijn grote verbazing kwamen er veel meer obz’s boven water; 23 nieuwe meldingen, overigens vrijwel allen  
     met CP 3, één met W 3. Een aantal kwam zelfs meerdere malen voor.       
     In totaal hebben we twee documenten (met de vijf UL’s) en verder 66 obz’s kunnen achterhalen, waarbij enkele  
     paren en een strip van drie. Verdeeld over de types blijkt dat type B duidelijk het meest voorkomt: 8x type A,  
     57x type B, 4x type C en 2x type D. Verder blijken er wel 13 zegels van een brugpaar voor  te komen.  
     Alle gevonden zegels zijn de grote zegels (t.b.v. de originele factuur); blijkbaar komen er geen kleine zegels  
     (t.b.v. het afschrift) met perfin voor. Weet iemand daar een verklaring voor?? 
 
     Hierboven heb ik al de 4 typen laten zien, allen met perfin. Daarbij zijn de perfins CP 3, GC, W 3 getoond.  
     Hieronder toon ik de perfins EFA en ES 1, beide van type A 
 

          
 
      Perfins EFA en ES 1 

      Zegels met de perfin UL hebben we los nog niet gevonden, alleen op de enige twee bekende documenten.  
      Ik toon u één van de documenten met daaroverheen de zegels van het andere document. 
 



      

    
  Omdat de codering van de obz nu gewijzigd is lijkt het mij een goed idee de delen uit de 3e editie van de catalogus    
     die obz’s bevatten, hier in de nieuwe vorm op te nemen. Dat geeft gelijk een goed overzicht van welke obz’s met  
     perfin er nu bekend zijn. 
 

 



        

    

    

    

     

    
  
    Behalve perfins komen er ook andere perforaties voor, ook in combinatie. 
     
    Als laatste wil ik hiervan een voorbeeld tonen. 
 

  
  



 

     
 
     Behalve perfin CP 3 komen ook delen van “BETAALD” en een datum voor. 
 
 
     Als “bijvangst” kreeg ik scans van nog een aantal fiscale zegels met nog niet eerder gemelde perfins. Ze vallen  
     eigenlijk buiten het kader van dit artikel maar ik wil ze jullie niet onthouden. 
 
 

   
    Vijf  verschillende statistiekzegels (sta 5, 6, 9, 10 en 12) allemaal met de perfin H 2.  
 
    Er waren slechts twee statistiekzegels bekend, één met VH&C 1 en één met VH&C 2. 
 

     
 
    Ook bij de couponzegels zijn een aantal nieuwe vondsten gemeld: 

- Met perfin Cirkel: cou 2 (20 cent) en cou 14 (2 gld) en ook een pl 298 (10 cent) 
- Met perfin Driehoek 2: cou 21 (3,75) en ook pl 298 (10 cent) 
- Met perfin Ruit: cou 7 (70 cent), cou 12 (1,50) cou 16 (2,50) en cou 22 (4,00) 
- Met perfin Ster 3: cou 2 (20 cent) en cou 23 (4,25) 

 

               
 
     Ik wil iedereen die ook obz’s met perfin in bezit heeft of krijgt oproepen deze te melden om daarmee het overzicht  
     zo compleet mogelijk te houden. 
 
     Uiteraard wil ik de leden die hun materiaal beschikbaar hebben gesteld voor dit artikel heel hartelijk danken:  
     Willem Bleijenberg, Stella Engbers-Roelofs, Nic ’t Hart, Niko Hazelhoff en Mark Hendrickx. 
      
      
    Nico van der Lee 
 

En een beursbelastingzegel (beu 9) met de perfin GCV 2 en een beu 11 
(1,75) met NBV ??. Er waren alleen een aantal beursbelastingzegels bekend 
met de perfin RKH 2. 


