
Beste mensen, 

Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd die zich hiervoor hebben 
opgegeven.Misschien vindt u dat dit bericht niet van toepassing is op u. Daarvoor dan mijn excuses. Wilt u 
niet langer op deze wijze op de hoogte worden gehouden, laat mij dit dan weten dan zal ik u uit deze lijst 
verwijderen.  

Kent u leden die geen nieuwsbrief ontvangen?  Stuur dan deze nieuwsbrief door en/of informeer mij 
omtrent hun e-mail adres. Attendeer ook andere verzamelaars op het bestaan van de NFV SKANDINAVIË.!! 

Bezoek de websites van onze adverteerders. 
KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR NIEUWTJES, NIEUWE BOEKBESPREKINGEN EN MEDEDELINGEN? 

http://www.nfvskandinavie.com 

 

INHOUD: 

 Het einde van de IJslandse postzegels. 

Zonder commentaar : 

Dit kreeg ik zojuist binnen. 

 

Dear friends  

 Iceland Post, Stamp and Philatelic Department (Postphil) will be abolished at the end of this year after about 90 years in 
operation. 

We still have two stamp issues left this year, on September 12th. and October 31st., but when they are done the department will 
be closed down for good and will stop serving stamp collectors, domestic and foreign, altogether.  

 The fact that the number of our philatelic customers have constantly been decreasing year after year has lead to years of deficit 
for Postphil. 

Iceland Post has got a new CEO Mr. Birgir Jonsson, who is cutting down everything that is not profittable in this company, 
including Postphil, and that is due to the fact that Iceland Post currently has severe operating difficulties.  

To-day, August 20 Iceland Post is laying off about 50 people throughout the company. 

 The current management of Iceland Post Ltd., prefers if possible to stop issuing new stamps altogether, but on the basis of 
current law, 

Iceland Post cannot unilaterally decide to do so. However, there is some uncertainty as to how these matters will be handled in 
the future and the company is waiting for answers from it´s owner, the Icelandic state.  If the company must keep on issuing new 
stamps in 2020 and onward the number of new stamps will be very few each year and there will be no service for stamp 
collectors. 

According to CEO Mr. Birgir Jonsson this task of producing and issuing new stamps could be given to outside contractors. 

http://www.nfvskandinavie.com/


  

I will leave Iceland Post Ltd., in September after 20 years in charge of Postphil. 

From October to December there will only be 3 people working at Postphil so operations will be at minimum 

 Kind regards,   

VILHJALMUR SIGURDSSON 

HEAD OF PHILATELY 

POSTPHIL |  ICELAND POST 
TEL: +354 580 1050 | DIRECT: +354 580 1051 | MOBILE: +354 825 1051 | STAMPS.IS | facebook.com/icelandicstamps | vilhjalmurs@postur.is   

 

“vrije vertaling” (John Kuin) 

Beste vrienden, 

De afdeling Filatelie van Postphil zal aan het einde van dit jaar na een dienstverlening van 90 jaar ophouden te bestaan.  

Er komen nog twee postzegeluitgaven op 12 september en 31 oktober, maar zodra die zijn afgerond stopt de dienst verlening naar 
verzamelaars zowel in binnen als buitenland.  

Het aantal filatelisten neemt jaar na jaar af en dat leidt tot verliesgevende resultaten voor Postphil.  

De IJslandse post heeft een nieuw management onder leiding van dhr. Birgir Jonsson die is aangesteld om alles wat binnen het 
bedrijf van de IJslandse post geen winst realiseert  af te stoten. Postphil behoort tot de verliesgevende operaties van de IJslandse 
post en wordt daarom niet voorgezet.  

Vandaag 20 augustus 2019 worden ongeveer 50 medewerkers van de IJslandse post ontslagen,.  

Het huidige mangament van de IJslandse post heeft de voorkeur om in zijn geheel te stoppen met met uitgeven van postzegels. De 
vraag is echter of dat op basis van de huidige wetgeving zomaar kan.  De IJslandse post kan niet zelfstandig beslissen dat te doen. 
Er is enige mate van onzekerheid hoe dit in de toekomst zal gaan verlopen omdat het  mede afhankelijk is van de eigenaar van de 
IJslandse post; de IJslandse staat. Indien er in de toekomst (2020) de verplichting gaat bestaan om nieuwe postzegels te blijven 
uitgeven zullen dat er jaarlijks weinig zijn en er zal geen service voor verzamelaars worden meer zijn,  

Volgens dhr. Birgir Jonsson zal een (evenrtuele) opdracht van het produceren en uitgaven van nieuwe postzegels worden gegeven 
aan buiten de post opererende partijen.  

Zelf vertrek ik bij de IJslandse post op 20 september na een werkzame leiding gevende periode van 20 jaar bij Postphil. Vanaf 
October tot december (2019) zullen er slechts 3 mensen werken bij Postphil dus de operationele service zal op een absolute 
minimum capaciteit draaien.  

Met vriendelijke groet,,   

VILHJALMUR SIGURDSSON 

Hoofd Philatelie Postphil.  

POSTPHIL |  ICELAND POST 
TEL: +354 580 1050 | DIRECT: +354 580 1051 | MOBILE: +354 825 1051 | STAMPS.IS | facebook.com/icelandicstamps | vilhjalmurs@postur.is 
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Regards 
 
Henk P. Burgman (AIJP) 
P.R. Commissioner  
and auctioneer  
of: 
-NFV "SKANDINAVIE"- 
-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 
http://www.nfvskandinavie.com 
 
Postal address: 
Spechtstraat 70 
NL-1021 VW Amsterdam 
NEDERLAND 
Tel: + 31 20 6329018 
henk.burgman@gmail.com 
 
Zie ook onze/See also our website: www.nfvskandinavie.com voor meer informatie en nieuwe boeken!  
 

 
PLEASE USE STAMPS ON YOUR MAILINGS.  

THEY WILL BE USED FOR OUR YOUTH PROJECT!! 
IF YOU HAVE ANY UNWANTED STAMPS LEFT, PLEASE DONATE  

THEM TO OUR YOUTH 
PROJECT. 
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