
 

Bijlagen bij het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers – Laatste bijwerking: 9 juli 2014 1/3 
 

PORTVRIJDOM 
 

Koninklijk besluit van 24 april 2014 houdende reglementering 
van de postdienst (artikelen 49 tot 59)

1
 

 
TITEL III. – OPDRACHTEN VAN OPENBARE DIENST 

 
HOOFDSTUK II – ANDERE OPDRACHTEN VAN OPENBARE DIENST 

 
AFDELING V. – ADMINISTRATIEVE BRIEVENPOST 

 
Onderafdeling I. – Administratieve brievenpost portvrij tot het vervoer aangenomen 

 
Art. 49 

 
Genieten portvrijdom: 
 
1° de brievenpost uitgaande van of geadresseerd aan de Koning, de Koninklijke Familie en de 

Diensten van het Hof; 
 
2° de brievenpost uitgaande van de Voorzitters, Ondervoorzitters, Quaestoren, Secretarissen en 

Diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Parlement van de Franse 
Gemeenschap, het Waals Parlement, het Vlaams Parlement, het Parlement van de Duitstalige 
Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en zijn drie Gemeenschapscommissies: de 
Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; 

 
3° de brievenpost geadresseerd aan de openbare diensten door de leden van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Parlement van de Franse Gemeenschap, van 
het Waals Parlement, van het Vlaams Parlement, van het Parlement van de Duitstalige 
Gemeenschap, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van zijn drie 
Gemeenschapscommissies: de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; 

 
4° de brievenpost die portvrij mag verzonden worden krachtens internationale overeenkomsten; 
 
5° de brievenpost verzonden in uitvoering van de kieswetten; 
 
6° de postzendingen gericht aan de aanbieder van postdiensten door de Belgische Staat belast met 

deze openbaredienstverleningstaak, in de verwezenlijking van de openbaredienstverleningstaken 
die de Belgische Staat heeft toevertrouwd aan de aanbieder; 

 
7° blindenschrift. 
 
Met uitzondering van de punten 4° en 7° van dit artikel, is de opbrengst van de portvrijdom enkel van 

toepassing op de nationale postzendingen. 
 

Art. 50 
 
Op de in artikel 49 bedoelde brievenpost, met uitzondering van deze voorzien sub 1, 4, 5, 6 en 7 moet 

van buiten en bovenaan links op de adreszijde de voluit geschreven benaming en het adres van de 
afzender voorkomen. 

 
De brievenpost verstuurd in uitvoering van de kieswetten moet bovenaan op de adreszijde, de 

                                                 
1 Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014. 
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gedrukte of geschreven melding “Kieswet” dragen en in het adres zelf, de hoedanigheid van de 
geadresseerde of de afzender in verkiezingszaken. 

 
Art. 51 

 
De in artikel 49 bedoelde brievenpost met uitzondering van deze voorzien sub 6 en 7 die naar de 

aanbieder van postdiensten door de Belgische Staat belast met deze openbaredienstverleningstaak 
gestuurd worden kan op verzoek van de afzender, ambtshalve aangetekend worden zonder dat het tarief 
voor de aantekening vertegenwoordigd wordt op de zendingen. 

 
 
Onderafdeling II. – Administratieve brievenpost toegelaten tot het vervoer mits uitgestelde vergoeding 

 
Art. 52 

 
§ 1. De administratieve brievenpost uitgaande van de Raad van State, het Rekenhof, de Vaste 

Commissie voor Taaltoezicht, de ministeriële beleidscellen en departementen op federaal, gewestelijk en 
gemeenschapsniveau, de gewestelijke economische raden, de provincies en de instellingen van 
openbaar nut onderworpen aan de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige 
instellingen van openbaar nut, mag zonder frankering verzonden worden. 

 
§ 2. Iedere in § 1 vermelde begunstigde wijst in zijn organisatie en in akkoord met de aanbieder van 

postdiensten belast door de Belgische Staat met de dienst van administratieve briefwisseling, de 
administraties, diensten, instellingen en personen aan, die hun administratieve brievenpost niet moeten 
frankeren. Hij schrijft alle nodig geachte maatregelen voor om ieder risico tot misbruik of bedrog te 
voorkomen. Hetzelfde geldt voor de andere diensten vermeld in § 1. 

 
§ 3. De aanbieder van postdiensten belast door de Belgische Staat met de dienst van administratieve 

briefwisseling kan de minister die de postreglementering onder zijn bevoegdheden heeft, voorstellen om 
bijkomende rechthebbenden aan te duiden. 

 
Art. 53 

 
De kosten voor de afgifte, de verzending en de bezorging van de administratieve brievenpost worden 

gedragen door de begunstigden vermeld in artikel 52, § 1, van dit besluit. 
 
 

Onderafdeling III. – Administratieve brievenpost die moet gefrankeerd worden 
 

Art. 54 
 
Alle administratieve brievenpost, behalve deze bedoeld in artikel 49, evenals deze verzonden door de 

gemeentediensten moet gefrankeerd worden. De tarieven moeten vertegenwoordigd worden op een 
gewone frankeerwijze. 

 
Worden met gemeentediensten gelijkgesteld, de diensten van de agglomeraties, de intercommunale 

verenigingen en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
Voor de toepassing van onderhavig besluit wordt onder “intercommunale verenigingen” verstaan de 

organismen waarvan alleen de Staat, de provincies, de instellingen van openbaar nut onderworpen aan 
de wet van 16 maart 1954 en de gemeenten kunnen deel uitmaken. 
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Onderafdeling IV. – Algemene bepalingen 
 

Art. 55 
 
§ 1. De administratieve brievenpost waarvan sprake in artikelen 52 en 54 moet, bovenaan links op de 

adreszijde, voluit de vermelding de officiële benaming van de afzender dragen. 
 
Deze aanduidingen moeten gevolgd worden door het adres van de afzendende dienst. 
 
§ 2. De door de militaire overheden en diensten verzonden administratieve brievenpost moet geen 

aanduiding van een ministerieel departement dragen. Deze brievenpost moet bovenaan op de voorzijde 
respectievelijk voorzien zijn van de volledige vermelding, gedrukt of aangebracht met een stempel met 
vaste letters “Belgische Krijgsmacht”, “Defensie” of “Krijgsmacht”, gevolgd door de aanduiding van het 
Commando van de instelling of van de dienst. 

 
§ 3. De administratieve brievenpost verzonden door de provinciale diensten van de federale 

overheidsdienst Binnenlandse Zaken de gedrukte melding dragen “Provinciaal Gouvernement van ...”, 
voorafgegaan of gevolgd door de gedrukte aanduiding “Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken”; 
deze laatste aanduiding mag evenwel in kleine letters of tussen haakjes aangebracht worden. 

 
Art. 56 

 
De administratieve brievenpost bedoeld in de artikelen 52 en 54 kan, op verzoek van de afzender, 

ambtshalve aangetekend worden. 
 

Art. 57 
 
De ambtshalve aangetekende zendingen mogen op het aangegeven adres worden afgegeven aan de 

geadresseerde of aan zijn gevolmachtigde of een meerderjarige persoon die bekend is door de uitreiker 
als lid van de familie of de onmiddellijke omgeving van de geadresseerde. 

 
Art. 58 

 
De administratieve brievenpost mag noch brieven, noch papieren, noch vermeldingen, noch welke 

voorwerpen ook bevatten die niet van administratieve aard zijn. 
 
Zij mag evenmin voorwerpen bevatten waarvan de doorzending niet het strikte gevolg is van de tussen 

de afzender en de geadresseerde toegelaten betrekkingen. 
 

Art. 59 
 
Worden met de administratieve brievenpost gelijkgesteld voor zover deze verzonden wordt door de 

afzenders aangeduid in de artikelen 49, 52 en 54 de begrotingen, verslagen, overzichten, reglementen, 
administratieve memorialen, omzendbrieven, afkondigingen en aanplakbrieven. 
 


