
Is postzegels verzamelen een goede belegging? 
 
Sommige mensen verzamelen postzegels uit hobby; anderen zien het vooral als een 
financiële investering of belegging. Postzegelkenners raden je aan om je op één bepaald 
thema of één bepaald land te richten. De meest waardevolle postzegels zijn de 
exemplaren uitgegeven vóór de jaren zestig van de vorige eeuw. Wie wil investeren in 
postzegels, kan terecht op filatelische beurzen, gespecialiseerde postzegelveilingen en op 
het internet. Vergeet niet te letten op de kwaliteit van de postzegel zelf. 
 
Het verschil tussen verzamelen en beleggen 
Er is een verschil tussen het verzamelen van postzegels en het beleggen in postzegels. 
Verzamelaars hebben er alles voor over om bijzondere postzegels op de kop te tikken en 
doen daar dan ook al het nodige voor. Het kan gaan om het verzamelen van unieke 
exemplaren of om het verzamelen van zo veel mogelijk exemplaren. De verzamelaars 
houden niet noodzakelijk rekening met de waarde van de postzegels. 
 
Beleggers daarentegen richten zich in de eerste plaats op de waarde van de postzegels 
die ze kopen. Om in postzegels te beleggen houden beleggers vooral rekening met de 
zeldzaamheid van de exemplaren. Hoe zeldzamer een exemplaar, hoe meer het gegeerd 
wordt. Voor postzegels tussen de jaartallen 1900 en 1940 is de waarde al relatief groot, 
maar de serieuze belegger richt zich het liefst op postzegels van vóór het jaar 1900. Die 
zijn het zeldzaamst en dus het meest waard.  
 
Hoe beleggen in postzegels? 
Als je overweegt om een postzegelverzameling aan te leggen als belegging, hou dan 
rekening met een aantal dingen. 
Richt je in de eerste plaats op de kwaliteit van de postzegels. Let er op dat de postzegel 
in goede staat is en koop zeker geen beschadigde zegels. Aangeraden is om vooral te 
investeren in ongestempelde exemplaren. Postzegels die in een verzamelalbum werden 
geplakt verliezen een groot deel van hun waarde. 
 
Een tweede advies is om je investering te beperken tot postzegels die zich op één 
bepaald thema richten, zoals bijvoorbeeld vliegtuigen, of dieren (je richt je 
bijvoorbeeld enkel op postzegels waarop vogels afgebeeld staan). Op dezelfde manier 
kan je ook je investering beperken tot postzegels van één bepaald land. 
Bovendien moet je rekening houden met een certificaat van echtheid, als je echt dure 
postzegels koopt. Als je bijvoorbeeld een postzegel van 500 euro koopt, doe dit dan niet 
zonder een certificaat van echtheid. Dat kost je wel wat extra geld, maar het geeft je een 
zekerheid. 
 
Kies vooral voor zegels uitgegeven vóór 1960, en liefst eerder. Specialisten raden af om 
te beleggen in zegels uitgegeven na 1960 of gelegenheidszegels. Ook de zogenaamde 
1e dag enveloppen zijn geen aanrader. In het jargon noemen de specialisten dit filatelisch 
maakwerk. Vergeet ook niet om je postzegels te laten verzekeren. Het is een algemene 
regel die geldt voor al je kostbare bezittingen, en dus ook voor waardevolle postzegels. 
 
Waar kan je het best postzegels kopen of verkopen? 
Het komt er vooral op aan om je postzegels op de juiste plaats te kopen, het liefst bij een 
vertrouwenspersoon. Dit is belangrijk omdat er heel wat vervalsingen in omloop zijn. Een 
specialist kan de vervalsingen ontmaskeren. Een interessante plaats om postzegels aan te 
kopen zijn de gespecialiseerde veilingen. Je kan er postzegels kopen en verkopen en je 
betaalt of je ontvangt de marktwaarde voor je postzegels. Afhankelijk van de waarde van de 
verkochte postzegel betalen zowel 



verkoper als koper een percentage op de zogenaamde hamerprijs van de postzegel. 
Als je postzegels wil verkopen, dan je ook terecht bij postzegelhandelaars die de 
postzegels verder verkopen . 
 
Ook kan je terecht op filatelische beurzen en bij clubs van postzegelverzamelaars. Een 
andere manier om aan postzegels te geraken is via het internet. Het bijzondere aan het 
internet is dat er een uitgebreide waaier aan postzegels aangeboden wordt, maar dat er 
zelden echte topstukken bij zitten. Op het internet vind je postzegels van de meest 
uiteenlopende thema's en uit de meest verschillende landen. 
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