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Post & Techniek

Dat is de rode draad die door deze aflevering van Post & Techniek loopt. Het volgen van nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van de automatische postverwerking is niet alleen een kwestie van verzamelen
van de poststukken met nieuwe automatiseringskenmerken. Het is vooral het goed bestuderen van deze
nieuwe kenmerken om zodoende de soms minimale verschillen op te merken en te beschrijven. Gelukkig
zijn er binnen onze Groep Postmechanisatie leden die zo te werk gaan en hun bevindingen doorgeven voor
publicatie in ons blad. In deze tweede uitgave vindt u daarvan twee voorbeelden.

In dit nummer van Post & Techniek wordt eerst ingegaan op de PortenInnen Machine (PIM) te Nieuwegein.
Uit de afgelopen periode zijn er allerlei wijzigingen in de postale PIM formulieren te melden. Wij roepen u
op ook om uw eigen PIM stukken te melden teneinde zo een zo goed mogelijk chronologisch overzicht te
krijgen van de ontwikkelingen bij deze machine.
In het tweede grote thema wordt aandacht geschonken aan de nieuwe procedure voor retourpost. TNT Post
streeft er naar om ook dit type post zoveel mogelijk automatisch te verwerken. Ook voor dit onderwerp
roepen wij u op poststukken voorzien van de nieuwe retourstickers te melden! De inhoud van dit nummer
van Post & Techniek ziet er als volgt uit:

PIM blijft de verzamelaar boeien!
Nieuw type retoursticker in gebruik.

Wij wensen u veel leesplezier!

Kijk ook eens op onze website!

Weet u al dat Post & Techniek in full colour (!) op onze website te vinden is? En dat daarop tevens al enkele
hoofdstukken van onze Handleiding "Mechanisatie en Automatisering van de briefpostverwerking in
Nederland" staan? Neem eens een kijkje op www.po-en-po.nl en klik op de knop Postmechanisatie.

Attentie --  Attentie --  Attentie -- Attentie -- Attentie -- Attentie -- Attentie

Ons e-mail adres is per 1 februari 2010 gewijzigd in:   postmech@kpnmail.nl
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PIM blijft de verzamelaar boeien!

In Post & Techniek 01 van mei 2009 verscheen een eerste uitgebreid artikel over de PortenInnenMachine
(PIM). Sindsdien zijn er veel nieuwe ontwikkelingen rondom de PIM geweest. In het navolgende wordt
daarover bericht.
Het is wellicht goed om eerst nog even uw geheugen op te frissen en het gedeelte over de werking van de
PIM uit Post & Techniek 01 van mei 2009 opnieuw weer te geven!

A). De opbouw en werking van de PortenInnenMachine (PIM).

Bij de PIM gaat het om een IntelliStar MC van de firma Böwe Bell + Howell uit het Duitse Rosbach. Het is
een z.g. "Multifunctional Compact Sorter" (vandaar MC !). Hieronder een afbeelding van de IntelliStar MC
(afb. 1):

Afbeelding 1:  de IntelliStar MC  van de firma Böwe Bell + Howell

Sorteergedeelte
met de bakken

onderin

Label printer

Camera
compartiment

Beeldscherm

Postinvoer
(rechtopstaand)

Post wordt
plat gelegd

Optie voor
handmatige
postinvoer

In dit gedeelte worden
het gewicht, de

afmetingen en de dikte
van de poststukken

gemeten
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De machine neemt de rechtopstaande poststukken automatisch af en legt ze plat op een lopende band,
waarna er nog een mogelijkheid is om handmatig stukken tussen te voegen. Vervolgens doorlopen ze de
camera sectie waar een digitaal beeld van elk poststuk wordt gemaakt. In de volgende sectie worden het
gewicht, de lengte, de breedte en de dikte bepaald. Deze informatie wordt gekoppeld aan het digitale beeld.
In de labelmodule wordt op elk poststuk een barcodelabel geplakt met specifieke informatie over het poststuk.
Tot nu toe komen twee typen barcodelabels van de PIM voor (afb. 2a en 2b):

De 2D (= twee dimensionale) barcode is in september 2008 in gebruik gekomen en tot heden (februari 2010)
wordt dit type barcode door de PIM op poststukken aangebracht.
Tenslotte worden de poststukken, al naar gelang hun formaat, in de sorteersectie van de PIM in een rode bak
(= kleinformaat post) of een blauwe bak (= grootformaat post) gedeponeerd.
Let wel: de PIM zelf bepaald dus niet of er port verschuldigd is! De machine levert alleen de gegevens
waarmee in een later stadium van het proces bepaald kan worden of er daadwerkelijk port verschuldigd is.
De naam "PortenInnenMachine" is in dit verband dan ook enigszins misleidend.
De sorteertaak van de machine is ook belangrijk. De IntelliStar MC is ook een z.g. "mixed mail"
sorteermachine, hetgeen inhoudt dat een gemengde partij post (in de zin van: gemengd qua formaten) in de
machine kan worden gebracht waarna er in de machine een splitsing in twee formaatgebieden (post-klein /
post-groot) plaatsvindt. De rode en blauwe bakken uit de sorteersectie van de PIM kunnen rechtstreeks naar
de sorteermachine-klein en de sorteermachine-groot in het sorteercentrum Nieuwegein, waarna de stukken
verder gesorteerd worden.

B). Wat gebeurt er met de PIM data?

We zagen dat van elk poststuk dat de PIM doorloopt een digitaal beeld wordt gemaakt en dat de afmetingen
en het gewicht van het stuk automatisch worden bepaald. Deze gegevens worden aan elkaar gekoppeld. Het
digitale beeld van de brief wordt in een aparte videoruimte op een beeldscherm geprojecteerd waarna een
TNT Post operator vervolgens de naam van de geadresseerde, het adres van de geadresseerde  en postcode
en plaats van bestemming intypt. Deze adresgegevens worden aan de andere data gekoppeld en het geheel
wordt digitaal naar een vestiging van Cendris gestuurd. Een onderdeel van de Cendris organisatie is "TNT
Post Billing & Document Solutions". Dit onderdeel houdt zich bezig met de verwerking van de PIM gegevens
en de inning van de portbedragen.Bij Cendris worden de PIM gegevens van elk poststuk geanalyseerd om te
bepalen of er inderdaad sprake is van een te beporten brief. Zo ja, dan maakt men bij Cendris een portkaart
op C5 formaat aan en stuurt die naar de geadresseerde van het poststuk.

Meer informatie over de IntelliStar MC vindt u op de website www.bellhowell.de/systemcomponents/
sortingsystems/intellistarmc/index.html van de firma Böwe Bell + Howell. De productfolder vindt u op
www.bellhowell.de/downloads/prointellistarn06051404en.pdf. Kijkt u vooral ook eens op YouTube (link:
www.youtube.com/watch?v=ClpXt_QmzM8 ). Daar is een kort filmpje te bekijken waarin u de IntelliStar
MC in werking kunt zien en waarin de diverse onderdelen van de machine worden genoemd. Ook op de
internetsite van Böwe Bell + Howell is een demofilmpje over de IntelliStar te zien en te downloaden.

Afbeelding 2a:

Barcode label met een
lineaire barcode

Afbeelding 2b:

Barcode label met
een 2D-barcode
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C). De C5 portkaarten nader bekeken.

De lay-out van de C5 portkaarten blijkt in de loop der tijd vele malen te zijn gewijzigd. Hier een overzicht.

Kaart nr. 01. Periode 1 april 2008 tot medio september 2008 (??).

De tot nu toe vroegst bekende portkaart is van 21 juli 2008. Kaarten  uit de periode voor deze datum
ontbreken. Graag een melding als u zo'n kaart in bezit hebt! Op de adreszijde is een 2-D barcode aangebracht.
Op de tekstzijde is een "voorbeeld" PIM label weergegeven met daarop een lineaire barcode. De tekst:
service kosten is dwars geplaatst (basis links). Zie afbeelding 3 en 4.

Afb. 3: Adreszijde van de vroegst bekende portkaart van
het PIM systeem: 21 juli 2008.

Afb. 4: Tekstzijde van de vroegst bekende portkaart van
het PIM systeem : 21 juli 2008

In het tekstgedeelte links
boven, dat gaat over de
methode van betalen, wordt
alleen gesproken over betalen
met postzegels (afb. 5):

Het "voorbeeld" label op de tekst-
zijde heeft de volgende kenmerken
* lineaire barcode
* GECONTROLEERD
* datum: 20-02-2008

Uit deze periode zijn geen "herinneringskaarten" bekend. Gezien het experimentele karakter van de PIM in
deze beginperiode, zou het heel goed kunnen dat deze kaarten toen nog niet werden gebruikt.

Het tekstgedeelte links naast
het voorbeeldlabel bestaat uit
vier regels (afb. 6):

Afb. 5: Tekstgedeelte dat handelt
over de methode van beta-
len: alleen met postzegels!

Voorbeeldlabel met lineaire barcode en
tekst: GECONTROLEERD.

Met datum: 20-02-2008

Afb. 6: Links naast het voorbeeld-
label staan vier regels
tekst.



Post & Techniek 02, februari 2010 PIM blijft de verzamelaar boeien!                               Blad 5

Kaart nr. 02. Periode oktober 2008 (??) tot april 2009 (??)

De begin- en einddatum van de gebruiksperiode van dit type portkaart is onbekend. Er kan slecht een indicatie
van de gebruiksperiode worden gegeven op basis van PIM materiaal uit een tweetal collecties.
De vroegst bekende portkaart dateert van 13 oktober 2008. De laatst bekende datum is 16 maart 2009. Graag
weer uw melding van vroegere en latere data!!
Op het PIM label op poststukken is een 2-D barcode aangebracht. De tekst: FRANKERING
GECONTROLEERD staat nu gecentreerd op het label (afb. 9 en 10).

Voor de volledigheid is hieronder ook het bijbehorende poststuk weergegeven. Het PIM label op de brief
heeft een andere lay-out dan het voorbeeldlabel (afb. 7 en 8).

Afb. 7: Poststuk met een PIM label van 21-07-2008.
Het label is kopstaand op de envelop aangebracht.

Afb. 8: PIM label van 21-07-2008 met een
lineaire barcode en met tekst:
FRANKERING
GECONTROLEERD
(de tekst is links uitgelijnd!)

Afb. 9: Poststuk met een PIM label van 20-10-2008.
Het label is op de postzegelpositie aangebracht.

Afb. 10: PIM label van 20-10-2008 met een
2-D barcode en met tekst:

  FRANKERING
   GECONTROLEERD
  (de tekst staat gecentreerd)
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De portkaart kenmerkt zich op de adreszijde door een gewijzigde betaaltekst: nu kunnen de verschuldigde
service kosten ook met een frankeermachine worden voldaan (afb. 11 en 13). Op de tekstzijde van de portkaart
staat een nieuw voorbeeldlabel (nog steeds met een lineaire barcode terwijl het PIM label zelf een 2-D
barcode heeft!) en er staan drie regels tekst links van het voorbeeldlabel (afb. 12 en 14).

Afb. 11: Adreszijde van een portkaart van 13 oktober 2008. Afb. 12: Tekstzijde van de  portkaart van 13 oktober  2008.

In het tekstgedeelte links
boven, dat gaat over de
methode van betalen, wordt nu
gesproken over postzegels en
een frankeermachine (afb. 13):

Het tekstgedeelte links naast
het voorbeeldlabel bestaat uit
drie regels (afb. 14):

Het "voorbeeld" label op de tekst-
zijde heeft de kenmerken (afb. 14):
* lineaire barcode
* FRANKERING

GECONTROLEERD
(links uitgelijnd)

* datum: 03-07-2008
* Voorbeeld dwars geplaatst

Afb. 13: Tekstgedeelte dat handelt
over de methode van betalen: nu met
postzegels en via een frankeerma-
chine. De tekst is gedeeltelijk "ver-
scholen" onder  het blauwe folie!

Voorbeeldlabel met lineaire barcode en
tekst: FRANKERING

GECONTROLEERD.
(links uitgelijnd)

Dwars er overheen: Voorbeeld

Afb. 14: Naast het voorbeeldlabel
staan drie regels tekst

Opmerkelijk is dat de lay-out van het voorbeeldlabel (lineaire barcode + FRANKERING
GECONTROLEERD)  nooit op een PIM label zelf heeft gestaan. Of het zou moeten zijn dat het in de
periode na 21 juli 2008 en voor 13 oktober 2008 als PIM label is gebruikt. Kan iemand van u daarover
uitsluitsel geven? Meld vooral uw eigen PIM data via postmech@kpnmail.nl zodat we meer duidelijkheid
kunnen krijgen over de gebruiksdata van de diverse PIM labels.
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In oktober 2008 zijn voor het eerst "herinneringskaarten" bekend geworden. Indien u "vergat" de servicekosten
te voldoen, dan kreeg u enige weken later een herinneringskaart in de bus. Deze kaart heeft dezelfde lay-out
als de eerste portkaart maar op de adreszijde is links bovenaan de tekst "herinnering" (kleine letters, vet
schrift) geplaatst (afb. 15 en 16).

Kaart nr. 03. Periode mei 2009 (??) tot juli 2009 (??).

De exacte begin- en einddatum van de gebruiksperiode van dit type portkaart is weer onbekend. De vroegst
bekende portkaart dateert van 11 mei 2009, de laatst bekende van 23 juli 2009. Ook nu weer graag weer uw
melding van vroegere en latere data!!

Op het PIM label is een 2-D barcodelabel aangebracht. De tekst: FRANKERING GECONTROLEERD
staat weer gecentreerd op het label (afb. 17 en 18). De lay-out van het label is ongewijzigd t.o.v. die in afb.
10.

Afb. 17: Poststuk met een PIM label van 29 mei 2009.
Het label is ook nu op de postzegelpositie aange-
bracht.

Afb. 18: PIM label van 29 mei 2009 met een
2-D barcode en met tekst:

FRANKERING
         GECONTROLEERD
         (gecentreerd aangebracht )

Afb. 15: Adreszijde van een herinneringskaart van 2 april
2009.

Afb. 16: Links bovenaan staat "herinnering"in kleine, vette
letters.
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De portkaart heeft op de adreszijde alweer een gewijzigde betaaltekst: nu dient het verschuldigde bedrag
weer alleen via postzegels te worden voldaan. De tekst is weer gedeeltelijk verscholen onder het blauwe
adresfolie (afb. 19 en 21). Op de tekstzijde van de portkaart valt direct op dat het woord service kosten
is vervangen door "porto" (in kleine letters, basis rechts). Op de kaart is nu geen voorbeeldlabel aanwe-
zig (afb. 20). Bij de herinneringskaart is  herinnering uitgevoerd in een grote lettertype (afb. 22 en 24).

Afb. 19: Adreszijde van een portkaart van 2 juni 2009. Afb. 20: Tekstzijde van een portkaart van 2 juni 2009.

Afb. 21: In het tekstgedeelte links boven, dat gaat over de
methode van betalen, wordt nu weer alleen gespro-
ken over postzegels.

Afb. 22: Links boven op de herinneringskaart staat nu
"herinnering" in kleine vette letters (maar wel in
een groter formaat vergeleken met afb. 16) .

Afb. 24: Adreszijde van een herinneringskaart van 23 juli
2009 waarbij het blauwe schutvel is verwijderd.

Afb. 23: Men heeft vergeten het blauwe schutvel te verwij-
deren alvorens te frankeren met de frankeermachine!
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Kaart type 04. Periode juli 2009 (??) tot heden

Het exacte begin de gebruiksperiode van dit type portkaart is onbekend. De vroegst bekende portkaart
dateert van 17 augustus 2009. Melding van vroegere data zijn weer zeer welkom!!
Op het PIM label op de poststukken is een qua lay-out ongewijzigde 2-D barcode aangebracht, weer met de
gecentreerde tekst: FRANKERING GECONTROLEERD.
De portkaart heeft op de adreszijde nog steeds een betaaltekst met alleen de mogelijkheid tot betalen met
postzegels, maar de tekst is qua horizontale afmeting korter zodat er geen tekst meer achter het blauwe folie
"verdwijnt" (afb. 25 en 27). Op de tekstzijde staat nu wel weer een voorbeeldlabel met nog steeds een
lineaire barcode, terwijl er al maandenlang op de PIM labels een 2-D barcode staat! Is nou bij niemand bij
TNT Post dat verschil inmiddels opgevallen?? Het wachten is dus nu op een portkaart met een voorbeeldlabel
met een 2-D barcode!
Door het opnieuw opnemen van een voorbeeldlabel moest uiteraard de tekst lay-out gewijzigd worden ten
opzichte van de kaart in afb. 20. Op het voorbeeldlabel staat weer de datum: 02-07-2008 (afb. 26 en 28).

Afb. 25: Adreszijde van een portkaart van 5 november 2009. Afb. 26: Tekstzijde van de portkaart van 5 november 2009.
Nu weer met een voorbeeldlabel.

Afb. 27: In het tekstgedeelte dat handelt
over de methode van betalen wordt
weer alleen gesproken over betalen
met postzegels. De tekst is nu niet
meer voor een deel "verscholen"
onder  het blauwe folie!

Afb. 28
Voorbeeldlabel met lineaire barcode en tekst:

FRANKERING
GECONTROLEERD.
(links uitgelijnd)
datum: 03-07-2008

Dwars er overheen: Voorbeeld
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De herinneringskaart is qua lay-out gelijk aan de portkaart van afb. 25 en 26. Het woord herinnering is
weer uitgevoerd in het grotere lettertype (afb. 29 en 30).

Afb. 29: Adreszijde van een herinneringkaart van 27
november 2009.

Afb. 30: Betaaltekst met daar boven het woord:

herinnering

D). Wat gebeurt er als u weigert te betalen?

Op alle portkaarten staat vermeld dat u het met port belaste stuk kunt weigeren. Op de envelop schrijft u
"geweigerd" en u bevestigt de portkaart (C5 formaat!) aan het poststuk (afb. 31). Bij een normaal formaat
envelop (10 x 15 cm) is dat nog niet zo eenvoudig!! Het geheel deponeert u vervolgens in een brievenbus.
In Post & Techniek 01 van mei 2008 staat op blad 11 dat uw redacteur deze procedure heeft gevolgd maar
dat er ten tijde van het verschijnen van het P & T nummer nog geen resultaat bekend was. Dat is er nu wel:
a). Het poststuk met aangehechte portkaart kwam drie keer weer bij uw redacteur terug! Maar elke keer

werd het stuk opnieuw in de brievenbus geworpen. De aanhouder wint nietwaar!
B). Na de vierde poging kwam het stuk niet meer terug maar bleek het naar de afzender te zijn terug-

gestuurd. Echter zonder enige financiële consequentie voor de afzender, terwijl het stuk toch al
diverse keren door de poststroom was gegaan.

C). De portkaart was op de achterzijde van de envelop bevestigd en daarop was nu een retoursticker
P 4582 (versie 1103) 060508 geplakt met de vermelding van de postcode van de afzender: 7413 VG.
(afb. 32).

Afb. 32: Achterzijde van het geweigerde portstuk met daarop
de portkaart en een retoursticker P 4582.

Afb. 31: Voorzijde van het geweigerde portstuk met daarop
de tekst "geweigerd" geschreven.
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Recent is er ook een "retour" portkaart bekend geworden! Deze kaart is aan de afzender van een geweigerd
portstuk gezonden met het verzoek het verschuldigde port alsnog te betalen (afb. 33 en 34).

Afb. 33: Adreszijde van een "retour"portkaart. Het blauwe
folie is verwijderd! Helaas wordt er geen datum op
de kaart vermeld, maar alleen het te betalen bedrag.

Afb. 34: Tekstzijde van de "retour" portkaart. In de tekst
staat waarom u als afzender deze kaart krijgt.
Merk op dat het woord porto in een groter lettertype
en met de basis links is geschreven!

Opvallend aan deze "retour" kaart is het adres waar de kaart naar toe gezonden moet worden: TNT Post
Afdeling Porten te Nieuwegein! Blijkbaar wordt er ook een portenadministratie bijgehouden in Nieuwegein,
de locatie waar de PortenInnenMachine ook staat. Betalen kan weer alleen met postzegels!
Mocht u ook een dergelijke kaart in de bus krijgen, betaal dan vooralsnog niet maar meldt de kaart voor
publicatie in ons tijdschrift!

E). Post naar het buitenland.

Indien op een poststuk naar het buitenland te weinig port is geplakt, doorloopt de brief ook het gehele PIM
traject. Echter: nu krijgt de geadresseerde in het buitenland geen portkaart maar wordt een dergelijke kaart
naar de afzender gezonden. In de tekst van de portkaarten 02, 03 en 04 staat deze procedure vermeld.
Maar: hoe worden de afzendergegevens van het met port belaste stuk gevonden? Op blad 3 staat beschreven
dat van elk poststuk dat de PIM doorloopt een digitaal beeld wordt gemaakt. Dit beeld verschijnt op een
beeldscherm en in het geval van een binnenlands poststuk typt een video-operator het adres van de
geadresseerde in waarna deze de brief + portkaart in de bus krijgt.
Voor een buitenlands poststuk moet de operator op zoek naar het adres van de afzender. Deze immers moet
nu de portkaart ontvangen. Staat het adres van de afzender op de voorzijde van de envelop dan is er geen
probleem: de operator typt de afzendergegevens in. Maar wat als de adresgegevens van de afzender op de
achterzijde van het poststuk staan? Van de achterzijde van de brief wordt door de PIM geen digitaal beeld
gemaakt. Nu komt het echte postale handwerk weer in beeld! Waarschijnlijk worden dergelijke stukken
eerst uit de poststroom "gevist" (onbekend is nog hoe dat gebeurt, wellicht handmatig!) waarna een TNT
medewerker op de voorzijde van de envelop een blanco stickertje plakt en daarop met de hand de verkorte
adresgegevens van de afzender schrijft: de naam, de postcode en het huisnummer.
Tot nu toe zijn er twee stickertypen bekend geworden (afb. 37 en 38). Het lijkt er op dat het om stickertjes uit
de kantoorboekhandel gaat. Wij roepen u op om dergelijke poststukken te melden voor publicatie! U moet
nu wel aan uw buitenlandse relatie vragen de envelop terug te sturen. Maar u kunt ook in het kader van
"experimentele filatelie" uw buitenlandse familielid een ongefrankeerde envelop sturen en afwachten wat er
gebeurt. Schrijf dan wel uw eigen adres op de achterzijde van de envelop! Als u geluk hebt krijgt u een
portkaart thuis. Dan weet u dat de PIM aan het werk is geweest en kunt u uw familielid vragen de brief te
retourneren. Succes!
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Hieronder een viertal met port belastte poststukken naar het buitenland. Zie de toelichtingen voor de details!

Afb. 35: Brief naar een adres in de USA waarop geen post-
zegel is geplakt. Het verschuldigde port bedroeg 0,95
Euro. In eerste instantie is door een TNT medewer-
ker T-sticker P 4503 (1103) op de envelop geplakt.
Daarna is de brief door de PIM op 17-09-2009
beport. Het te betalen bedrag was 2,64 Euro.
Het afzenderadres bevindt zich op de voorzijde van
de envelop. Omdat de PIM van deze voorzijde een
digitaal beeld maakt, kunnen naam en adres door
de TNT medewerker worden ingetypt voor  het
aanmaken van de bijbehorende portkaart.

Afb. 36: Brief naar een adres in de USA waarop 0,39 Euro
aan postzegels is geplakt. Het verschuldigde port
bedroeg 0,95 Euro. Er was dus 0,56 Euro te weinig
geplakt.
De brief is door de PIM beport op 23-09-2009.
Het te betalen bedrag was 2,20 Euro.
Het afzenderadres bevindt zich op de voorzijde van
de envelop. Omdat de PIM van deze voorzijde een
digitaal beeld maakt, kunnen naam en adres door
de TNT medewerker worden ingetypt voor  het
aanmaken van de bijbehorende portkaart.

Afb. 37: Brief naar een adres in de USA waarop geen post-
zegel is geplakt. Het verschuldigde port bedroeg 0,95
Euro. De brief is door de PIM op 15-10-2009 beport.
Het te betalen bedrag was 2,64 Euro.
Het afzenderadres bevindt zich nu op de achterzijde
van de envelop. Omdat de PIM van de voorzijde
van de envelop een digitaal beeld maakt, zijn de
adresgegevens van de afzender onzichtbaar voor de
videooperator. Nu wordt handmatig een blanco
sticker op de voorzijde geplakt waarop een TNT
medewerker naam en verkort adres noteert.
Vervolgens  kunnen naam en adres van de afzender
wel door een TNT medewerker worden ingetypt voor
het aanmaken van een portkaart.

Afb. 38: Brief naar een adres in Duitsland waarop een
postzegel van 0,05 Euro is geplakt. Het verschul-
digde port bedroeg 0,77 Euro. De brief is door de
PIM op 16-06-2009 beport. Te betalen bedrag:  2,20
Euro. Het afzenderadres bevindt zich op de achter-
zijde van de envelop. Omdat de PIM van de voor-
zijde van de envelop een digitaal beeld maakt, zijn
de adresgegevens van de afzender onzichtbaar voor
de videooperator. Nu wordt handmatig een blanco
sticker op de voorzijde geplakt waarop een TNT
medewerker naam en verkort adres noteert.
Vervolgens  kunnen naam en adres van de afzender
wel door een TNT medewerker worden ingetypt voor
het aanmaken van een portkaart.
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F). Hoe komt het te betalen bedrag tot stand?

Voor het berekenen van het te betalen bedrag gelden de volgende regels:

1). Poststuk bestemd voor een binnenlandse bestemming.

Het te betalen bedrag bestaat uit het aan frankering ontbrekende bedrag, omhoog afgerond naar het eerste
veelvoud van 44 cent en verhoogd met 44 cent administratiekosten.

Voorbeeld 1 Op een brief is 39 cent aan postzegels geplakt: dus 5 cent te weinig.
Te betalen: 44 (= eerst hoogste veelvoud van 44 cent vanaf 5 cent gezien) + 44 = 88 cent

Voorbeeld 2 Op een brief is geen enkele postzegel geplakt: dus 44 cent te weinig
Te betalen: 44 (= eerste veelvoud van 44 vanaf 44 cent gezien) + 44 = 88 cent

Conclusie: Bij elke geplakte postzegel met een zegelwaarde kleiner dan 44 cent is het te betalen bedrag
88 cent. Als u dus toch te weinig port wilt plakken (voor filatelistische doeleinden uiteraard!)
plak dan helemaal geen postzegel. De portkosten zijn gelijk en u spaart een postzegel uit.
Voordeel van het wel plakken van een postzegel (b.v. 5 cent) is dat het poststuk in de Sosma
(Schift- opzet- stempelmachine) een afstempeling krijgt hetgeen de verzamelwaardigheid
vanhet stuk vergroot.

2). Poststuk bestemd voor een buitenlandse bestemming.

Het te betalen bedrag bestaat uit het aan frankering ontbrekende bedrag, omhoog afgerond naar het eerste
veelvoud van 44 cent en verhoogd met 132 cent administratiekosten.

Voorbeeld 3 Op een poststuk naar de USA is geen enkele postzegel geplakt. Het tarief tot 20 gram naar de
USA is 95 cent: dus 95 cent te weinig. Zie afb. 45 rechts.
Te betalen: 132 (= eerst hoogste veelvoud van 44 vanaf  95 cent gezien) + 132 = 264 cent
Zie afbeelding 35

Voorbeeld 4 Op een poststuk naar de USA is een postzegel van 39 cent geplakt. Het tarief tot 20 gram naar
de USA is 95 cent: dus 56 cent te weinig. Zie afb. 45 links.
Te betalen: 88 (= eerst hoogste veelvoud van 44 vanaf  56 cent gezien) + 132 = 220 cent
Zie afbeelding 36

Voorbeeld 5 Op een poststuk naar Duitsland is een postzegel van 5 cent geplakt. Het tarief tot 20 gram
naar Duitsland is 77 cent: dus 72 cent te weinig.
Te betalen: 88 (= eerste hoogste veelvoud van 44 vanaf  72 cent gezien) + 132 = 220 cent
Zie afbeelding 38

Conclusies: Voor poststukken naar een bestemming binnen Europa is het minimaal te betalen bedrag 220
cent (eerste veelvoud van 44 hoger dan 77 cent (= 88 cent) + 132 administratiekosten) indien
er geen enkele postzegel is geplakt.
Voor poststukken met een bestemming buiten Europa is het minimaal te betalen bedrag 264
cent (eerste veelvoud van 44 hoger dan 95 cent (= 132 cent) + 132 administratiekosten)
indien er geen enkele postzegel is geplakt.
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G). De PIM veroorzaakt soms onbegrip!

Sinds ons tijdschrift Post & Techniek op het internet gepubliceerd wordt, komen er op ons e-mail adres
geregeld berichten terecht van volledige vreemden die zich in meer of mindere mate opwinden over de PIM
procedure. Dat komt omdat mensen "googlen" op bijvoorbeeld de trefwoorden servicekosten en TNT Post.
En dan zien ze onze website in de lijst staan! Zie afb. 39.
Het is overigens erg vermakelijk om op de diverse internet fora de reacties van mensen te lezen over het
ontvangen van een portkaart. Meestal begrijpt men niet waarom er "service kosten" betaald moet worden.
Dit woord wekt ook de indruk dat er "service" verleend is door TNT Post terwijl er gewoon betaald moet
worden. Dit misverstand is wellicht de reden dat op de huidige portkaarten het woord "porto" staat.

Afb. 39:     Gedeelte van de Google lijst indien gezocht wordt op de trefwoorden:
    "servicekosten + TNT post."
   Onze Post & Techniek website staat hoog in de zoekresultaten lijst!

Eén voorbeeld van een reactie via onze e-mail wordt hieronder nader uitgewerkt. De schrijver van de e-mail
was zo vriendelijk ons alle PIM stukken toe te sturen waardoor we zijn "klacht" tot in detail kunnen analyseren.

A). Details van het verzonden poststuk

Meneer X verstuurt een brief naar Duitsland. Hij
weegt het poststuk op zijn (tot op 1 gram nauw-
keurige) digitale weegschaal met als resultaat: 20
gram.
Volgens hem is hij voor zijn brief 74 cent aan port
verschuldigd. Hij heeft alleen maar postzegels van
44 cent. Hij plakt twee zegels van 44 cent op zijn
brief en verstuurt het stuk (afb. 40).
Enige tijd later ontvangt hij van de International
Mail Unit te Amsterdam een dubbele portkaart.

Afb. 40 De brief naar Duitland met 88 cent aan postzegels.
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B). De International Mail Unit te Amsterdam beport de brief.

In Post & Techniek 01 van mei 2009 is al gemeld dat ook de International Mail Unit (IMU) te Amsterdam in
sommige gevallen poststukken beport en wel d.m.v. een "ouderwets" type portkaartje.
Waarom sommige stukken door de IMU en niet via de PIM in Nieuwegein worden beport is vooralsnog
onbekend. Als u daarover meer weet, graag een berichtje!
Poststukken die door de IMU zijn verwerkt worden voorzien van een rood stempel met tekst: FRANKERING
GECONTROLEERD IMU / ASD (afb. 40). Omdat het steeds poststukken betreft met een buitenlandse
bestemming, ontvangt de afzender een tweetal kaarten die (dichtgevouwen) aan elkaar geplakt zijn  met het
welbekende plakkertje met tekst: HIERLANGS AFSCHEUREN (afb. 41). De beide kaarten worden
gescheiden door een scheurrand en zijn tweezijdig bedrukt. De kaarten behorende bij onze voorbeeldbrief
zijn weergegeven in de afbeeldingen 41,42,43 en 44.

Afb. 41 Portkaart gericht aan de afzender van het met port
belaste stuk met de administratieve code 2009 01
523531. De betekenis van deze code in onbekend.
Onderaan het bekende plakkertje met tekst
HIERLANGS AFSCHEUREN.

Afb. 42 Tekstzijde van de kaart van afb. 41 met uitleg over
het hoe en waarom van de kaart.
Er staat ook "....is het stuk bijgefrankeerd ..." !
Dat is niet het geval zoals blijkt uit afbeelding 40.
De kaart heeft de code: P 1304 (Asd-ketting) 00726

Afb. 43 Adresdeel van de retour te zenden kaart waarop het
verschuldigde bedrag kan worden voldaan door het
plakken van postzegels of met een frankeermachine.
De kaart moet naar de International Mail Unit te
Amsterdam worden gezonden.
Dit is dus een derde postale instantie die zich
bezig houdt met het innen van strafport!

Afb. 44 Tekstzijde van de kaart van afb. 43 met uitleg hoe
het te betalen bedrag tot stand is gekomen.
De kaartcode is P 1304 (Ads-ketting) 00726
Eigenlijk is deze nummering vreemd. Er zijn nu
twee kaarten met een verschillende lay-out maar met
dezelfde kaartcodering (afb. 42 en 44).
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C). Een gram te veel heeft consequenties !!

Uit de gegevens weergegeven in afb. 44  blijkt dat de IMU het gewicht van het poststuk heeft bepaald op 21
gram. dus 1 gram meer dan de afzender dacht! De consequentie is dat nu gerekend moet worden met een
hoger tarief:  niet 77 cent maar 154 cent. Er is dus 66 cent te weinig geplakt. Nu komt er een merkwaardig
aspect aan het licht.
Bij een PIM berekening zou er nu 88 cent (= eerst hoogste veelvoud van 44 cent volgend op 66 cent) + 132
cent administratiekosten worden berekend. Totaal dus te betalen: 220 cent.
De IMU berekend echter 66 cent + 132 cent administratiekosten, dus totaal 198 cent ! Het is blijkbaar
"voordeliger" indien een brief met te weinig port wordt behandeld door de IMU te Amsterdam.

D). De reactie van meneer X op de portheffing.

Meneer X reageert enigszins verontwaardigd op de portkaart. Hij stuurde ons een e-mail waarin hij uitlegt
dat volgens hem de brief 20 gram woog (gewogen op zijn digitale weegschaal die tot op 1 gram nauwkeurig
is) en hij dus 74 cent aan porto verschuldigd is.

Commentaar 1
Zoals alle meetinstrumenten zal ook de digitale weegschaal van meneer X een zekere afwijking vertonen.
Een weegresultaat van 20 gram verkregen met een weegschaal welke het gewicht tot op1 gram aangeeft (en
niet zoals hij stelt: een nauwkeurigheid heeft van 1 gram!), kan in werkelijkheid ook19 of 21 gram zijn. Dat
hangt af van de nauwkeurigheid (= de som van de systematische en de toevallige fout) van het gebruikte
instrument.
Natuurlijk ontstaat er bij de weging bij het IMU ook een bepaalde weegfout. De 21 gram die op de portkaart
staat kan in werkelijkheid ook wel iets hoger of lager zijn. Ook dat hangt weer af van de nauwkeurigheid van
het gebruikte weeginstrument. Omdat ons van beide instrumenten de nauwkeurigheid onbekend is, is er
geen uitspraak te doen wie er nu gelijk heeft. Wel kan gezegd worden dat men bij het verzenden van een
poststuk dat om en nabij 20 gram weegt een verhoogd risico loopt dat het stuk met port belast zal worden.
Commentaar 2
Meneer X heeft een fout gemaakt bij het vaststellen van het verschuldigde port voor een brief van 20 gram
naar Duitsland. Een dergelijke brief wordt als een  "priority" brief beschouwd. Het port bedraagt dan 77 cent
(afb. 45).

Zijn tweede klacht betreft het feit dat zijn brief door het IMU naar Duitsland is doorgezonden zonder dat er
is bijgefrankeerd, hetgeen wel in de tekst op de portkaart staat vermeld. Zie afbeelding 42. Op dit punt heeft
hij gelijk: het is inderdaad een misleidende tekst. Maar om dit portvoorbeeld positief af te sluiten: TNT Post
stuurt een met port belaste brief naar het buitenland zonder veel vertraging door naar de geadresseerde en
rekent vervolgens met de afzender de gemaakte kosten af. Eigenlijk een veel eerlijker systeem dan bij de
binnenlandse portheffing: daar gaat de brief ook wel zonder veel vertraging naar de geadresseerde, maar
deze wordt ook nog eens "lastig gevallen" met een verzoek om de gemaakte kosten te voldoen.
Hebt u zelf ook een interessant voorbeeld van binnenlandse of buitenlandse portheffing? Laat het ons weten!!

Afb. 45

Posttarieven van april 2009

links: post naar Europa

rechts: post buiten Europa
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