
FRANKEERZEGELS KONINGIN BEATRIX 1980 
               

Op 31 januari 1980 maakte Koningin Juliana -voor velen onverwachts- bekend 

op 30 april van dat jaar te zullen aftreden ten gunste van haar dochter prinses 

Beatrix.  

Het lag voor de hand dat voor deze troonswisseling een “Inhuldigingszegel” zou 

worden uitgegeven, waardoor voor de PTT maar weinig voorbereidingstijd was.  

 

De bedoeling was om de zegel als frankeerzegel aan de loketten te houden  

totdat nieuwe permanente frankeerzegels met Koningin Beatrix het licht zouden 

zien.  

 

In september 1980 werd duidelijk dat op het moment van een beoogde 

verhoging van het binnenlandse brieftarief van 60 naar 65 cent (7 januari 1981) 

een nieuwe permanente Beatrix-emissie er nog niet zou zijn. Daarom besloot 

PTT het Inhuldigingstype nog even te handhaven en daarin de nieuwe waarde 

uit te geven, ook al omdat er in de lopende permanente serie Juliana Regina 

geen waarde van 65 cent voorkwam.  

Op 6 januari 1981, een dag voor de tariefsverhoging, verscheen de 65 cent 

Inhuldigingszegel aan de loketten. 



 

 

  

Het binnenlandse brieftarief 60 cent 

van 14 januari 1980 tot 7 januari 1981. 

De lopende permanente Juliana Regina 

zegel werd vervangen (30 april 1980) 

door de Inhuldigingszegel 60 cent. 

Het binnenlandse brieftarief 65 cent 

van 7 januari 1981 tot 1 april 1982.  

De lopende Inhuldigingszegel 65 cent 

werd vervangen (15 december 1981) 

door de permanente Beatrix zegel. 



FRANKEERZEGELS KONINGIN BEATRIX 1980 

 
Roepnaam: Inhuldigingzegels 1980 

 

 

 

 

 

 

      Waarde   Kleur 

      60 cent   blauw, geel en oranjerood 

      65 cent   blauw, geel en rood 

VOORSTELLING 

 

Portret van Koningin Beatrix tegen een achtergrond die wordt gevormd door 

de Nieuwe Kerk te Amsterdam, in welk gebouw sinds 1814 alle Nederlandse 

staatshoofden zijn ingehuldigd.  

Op beide waarden is de landsnaam en aanduiding van waarde aangegeven. 



Ongetande Inhuldingszegels worden beschouwd  

als proeven of als gestolen drukuitschot. 



Links: De 65 cent komt voor  

met een extra perforatieslag. 

Rechts: Van de 65 cent met 

ontbrekende perforatie in  

de linkervelrand zijn zowel 

ongebruikte als gebruikte 

exemplaren bekend. 

(afkomstig uit de oplage 3. 

Amersfoort 

20. VII. 81 



Bij deze emissie zijn zowel bij de 

60 als de 65 cent gelijktijdig twee 

zogenaamde Y perforeerkammen 

(12¾ : 13½ en 12¾ : 13¼ ) 

gebruikt.  

 

 

 

Links een zegel geperforeerd met 

de onregelmatige Y kam die al 

eerder was gebruikt in 1978 voor 

de Nierzegel, in 1979 voor de 

zegel voor het Europees 

Parlementzegel en de Europa-

zegel en in 1980 voor de serie 

Politici en de serie Verkeer.  

Na de 65 cent Inhuldiging is deze 

onregelmatige kam niet meer 

gebruikt.  

Kam onregelmatig: 

60 cent, oplage 3 en 4 

65 cent, oplage 1 en 2 

 

Kam regelmatig: 

60 cent, oplage 3 en 4 

65 cent, oplage 1, 2, 3 en 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechts een zegel geperforeerd 

met de regelmatige Y kam, die bij 

deze emissie voor het eerst werd 

gebruikt.  
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