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Het inklaren van postpakketten

Algemeen
Vanaf de invoering van de postpakketten op 1 april 1882 werden de door de Post-
dienst behandelde postpakketten afkomstig uit het buitenland zonder verdere 
postale kosten bij de geadresseerde thuis bezorgd. Op 16 augustus 1903 kwam 
daarin verandering. De geadresseerde was vanaf die datum een vergoeding ver-
schuldigd voor de werkzaamheden die door de Postdienst moesten worden ver-
richt bij het inklaren van postpakketten.

Zendingen afkomstig uit het buitenland gingen altijd vergezeld van een adres-
kaart, de factuur en/of van de eventueel bijgevoegde douaneverklaring. De hier-
op voorkomende gegevens betreffende de goederen waren meestal voldoende 
om tot een juiste vaststelling van de te heffen belasting te komen. In sommige 
gevallen waren de gegevens echter onvoldoende voor het doen van de aangifte.
Door de ambtenaren werden de zendingen dan ook verdeeld in groepen.
De verdeling was als volgt:
• vrije
• zieners
• rechtstreeks te belasten
• vragers.

Voor vrije goederenzendingen hoefde bij invoer geen belasting te worden inge-
vorderd.

De zieners waren postpakketten die aan de hand van de douaneverklaring door 
de daartoe aangewezen ambtenaar moesten worden geopend. Na controle van 
de inhoud werden ze bij één van de andere groepen gevoegd.

Bij de rechtstreeks te belasten postpakketten kon de verschuldigde belasting di-
rect worden vastgesteld.

De vragers waren postpakketten die niet zonder meer konden worden ingeklaard 
en waarvoor aan de geadresseerde een Kennisgeving van Aankomst werd ver-
zonden.

Kennisgeving van aankomst
Als een postpakket niet rechtstreeks kon worden ingeklaard stuurde de Post-
dienst de geadresseerde van een uit het buitenland afkomstige postpakket een 
Kennisgeving van Aankomst toe. Door middel van dit formulier moest de ge-
adresseerde de vereiste gegevens doorgeven aan het inklaringskantoor.
Om tot een juiste vaststelling van de soort en de hoogte van de belasting te ko-
men moesten de inklaringskantoren immers kunnen beschikken over een nauw-
keurige omschrijving van de hoeveelheid van elk soort van de goederen en de 
waarde ervan in Nederlandse munt van elk soort afzonderlijk (afb. 5).

De volledig ingevulde Kennisgeving van Aankomst en de eventueel bijgevoegde 
douaneverklaring(en) moesten ondertekend worden teruggestuurd naar het in-
klaringskantoor. Beschikte de Postdienst over de benodigde gegevens dan werd 
bepaald of er wel of geen belasting betaald moest worden, dus of het postpakket 
belast dan wel vrij kon worden ingevoerd. De postpakketten waren pas vrijge-
maakt als de verschuldigde belasting door de ambtenaren van het inklaringskan-
toor aan de Ontvanger van de Invoerrechten en Accijnzen was voldaan.
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Met betrekking tot de nummering, tekst en lay-out van de oorspronkelijke Ken-
nisgeving van Aankomst hebben er in de loop van de jaren vele wijzigingen 
plaatsgevonden. Bij het veranderen en invoeren van nieuwe voorschriften wer-
den de formulieren in de loop der jaren steeds aangepast aan de dan geldende 
regels, vereiste gegevens en de verschuldigde rechten.
In dienstorder no 350 van 12 mei 1931 werd aangekondigd:

(...) dat de nrs. der formulieren, welke voor verschillende dienstvakken worden 
gebruikt, door een letter zullen worden voorafgegaan; alle nummers der post-
formulieren door een P, die der telegraafformulieren door een T en die der tele-
foonformulieren door Tf.

Het gevolg hiervan was dat voor het cijfer van alle formulieren met betrekking 
tot de Postdienst geleidelijk aan de letter P van Postdienst werd geplaatst. De 
Kennisgeving van Aankomst 47A werd daarom veranderd in P47A.

Afbeelding 5
Een voorloper van de 
Kennisgeving van Aankomst 
Model NR 34* L. 1486-’25.
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Na 2 augustus 1962 werden alle formulieren opnieuw gerangschikt en voorzien 
van een codering volgens het 4-cijfersysteem. In dienstorder H 309 van 15 juni 
1962 werd bekend gemaakt dat het nummer van het formulier P47A, Kennisge-
ving van Aankomst, werd gewijzigd in P2418. In het vervolg worden de nummers 
van de gebruikte formulieren na de oorspronkelijke nummers tussen haakjes ge-
plaatst en als volgt aangeduid: 47A/P47A (P2418).
Het formulier P2418 kwam in maart 1966 te vervallen en ervoor in de plaats 
kwam een vernieuwd formulier P2418; dit was een samenvoeging van het formu-
lier P2410 en het vervallen formulier P2418. Na de invoering van het commissie-
loon op 1 februari 1969 werd dit vernieuwde formulier P2418 opnieuw gewijzigd.

Ging het aanvankelijk alleen om de soort en de waarde van de goederen, na-
derhand werd dit uitgebreid met informatie betreffende de verdere gewenste 
afhandeling van de postzending door het inklaringskantoor. De geadresseerde 
moest dit aangeven op de voorzijde van de Kennisgeving van Aankomst. Hij kon 
daarbij uit een grote verscheidenheid aan mogelijkheden kiezen:
• of het postpakket ten invoer kon worden aangegeven
• of het postpakket met een belastingdocument moest worden ingevoerd/

doorgezonden naar een douaneloods of opgeslagen in een entrepot
• of er een afschrift van de aangifte ten invoer (renversaal) werd verlangd (afb. 6a).

Afbeelding 6a
De Kennisgeving van Aankomst, 
formulier P2418, waardoor de 
geadresseerde het inklarings-
kantoor informeerde over de 
gewenste behandeling van de 
zending.
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Het is vanzelfsprekend dat ook de benodigde gegevens met betrekking tot de 
soort en de hoeveelheid van de goederen en de waarde ervan in Nederlandse 
munt nog moesten worden ingevuld. Dit vond plaats op de achterzijde van de 
Kennisgeving van Aankomst P2418 (afb. 6b).
Bij het onvolledig invullen van de Kennisgeving van Aankomst of bij het ontbre-
ken van bepaalde vergunningen of de factuur werd de Kennisgeving van Aan-
komst teruggezonden met als bijlage het formulier 34/P34 (P2415). Uit een op-
somming moest de geadresseerde de in rood aangekruiste opmerking(en) alsnog 
beantwoorden, zodat kon worden overgegaan tot het in behandeling nemen van 
de zending (afb. 7).

Afbeelding 6b
Het gedeelte van de achter-
zijde van de Kennisgeving van 
Aankomst waarop de vereiste 
benodigde gegevens moesten 
worden ingevuld.

Afbeelding 7
De voorzijde van het formulier 
P2415 waarop de ontbrekende 
gegevens in rood waren aange-
streept. 
Onderaan het blad is de 
achterzijde van dit formulier 
afgebeeld. In punt 2 en 3 werd 
de geadresseerde duidelijk 
gemaakt dat zonder de ge-
vraagde gegevens de zending 
niet in behandeling kon worden 
genomen.
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Als de geadresseerde verzuimde de Kennisgeving van Aankomst tijdig terug 
te sturen, werd hem een dienstbriefkaart toegezonden. Door middel van deze 
kaart werd hij verzocht om alsnog de benodigde gegevens aan te leveren. De 
voorzijde kwam overeen met de adreszijde van een briefkaart, maar de op de 
achterzijde gevraagde gegevens waren uitsluitend van belang voor het te ver-
richten werk op inklaringskantoren. Er werd niet eerder gebruik gemaakt van 
nieuwe kaarten voordat de voorraad oude exemplaren was opgebruikt (afb. 8a 
en 8b).

Laatste kennisgeving van aankomst
Als er geen reactie kwam op het verzoek de gevraagde formulieren op te stu-
ren, zelfs niet na het verzenden van de tweede Kennisgeving van Aankomst, 
werd uiteindelijk de dienstbriefkaart LAATSTE KENNISGEVING VAN AANKOMST 34*dupl./
P34*dupl (P2411) verzonden. Op de kaart werd een tijdslimiet vermeld waarbin-

Afbeelding 8a
De voorzijde van een dienst-
briefkaart, gebruikt op 1 juli 
1931 door het inklaringskantoor 
Rotterdam.

Afbeelding 8b
De achterzijde van de dienst-
briefkaart met het verzoek om 
de factuur voor drie postpakket-
ten uit de Verenigde Staten van 
Amerika zo snel mogelijk op te 
sturen naar het Bureel Inklaring.
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nen de vereiste informatie terug moest zijn op het inklaringskantoor. Indien niet 
binnen de vastgestelde tijd werd gereageerd, werd gehandeld conform de infor-
matie zoals die was vermeld.

Aanvankelijk was bepaald dat de postzending werd teruggezonden naar de af-
zender, maar vanaf eind jaren vijftig werd een dergelijke postzending als onbe-
stelbaar behandeld (afb. 9).

De zending werd naar het Bureel der Rebuten of Bureel Rebuten gezonden. Dit 
Bureel werd op 2 maart 1953 ondergebracht bij de afdeling Bestelling Briefpost 
van het postkantoor in ’s-Gravenhage. Nog geen jaar later met de reorganisatie 
in 1954 tot de verzelfstandiging van de PTT op 1 januari 1989 werd het onderdeel 
van het districtspostkantoor ’s-Gravenhage. In 1970 wordt de naam gewijzigd in 
Bureel Onbestelbare Stukken totdat in 1981 het verouderde woord Bureel werd 
vervangen door Afdeling. Op deze afdeling wordt de als onbestelbaar gekwalifi -
ceerde zending volgens de bepalingen van de Postwet van 1954 vernietigd.
Deze maatregel werd genomen, omdat de postzendingen die retour werden ge-
zonden, in vele gevallen niet bij de rechtmatige afzender terugkwamen.

Dienstenveloppen
Voor het verzenden van een Kennisgeving/Bericht van Aankomst en alle verdere 
formulieren werden door de inklaringskantoren aanvankelijk gebruik gemaakt 
van blauwe dienstenveloppen. Deze enveloppen waren voorbedrukt of voorzien 
van een afdruk van een stempel met de plaatsnaam waar het desbetreffende 
inklaringskantoor was gevestigd (afb. 10).

In de jaren vijftig beschikten de inklaringskantoren over algemene dienstenve-
loppen.De inklaringskantoren voorzagen deze enveloppen van hun stempel met 
plaatsnaam (afb. 11).Ook hadden de inklaringskantoren de beschikking over hun 
eigen aantekenstrookjes (afb. 12).

Voor de terugzending van de formulieren, verklaringen, factuur en/of vergunnin-
gen werd door het inklaringskantoor een antwoordomslag bij de zending inge-
sloten. Deze antwoordenveloppen konden door de geadresseerde ongefrankeerd 
worden teruggezonden naar het inklaringskantoor. Dit gold ook voor het terug-
zenden in een gewone enveloppe. Wenste de geadresseerde gebruik te maken 
van een extra dienst dan moest hiervoor het recht worden betaald (afb. 13).

Afbeelding 9
Laatste Kennisgeving van 
Aankomst P34* dupl., verzonden 
op 28 januari 1963. Bij het niet 
reageren binnen de vastgestelde 
termijn werd de zending als 
onbestelbaar behandeld
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Afbeelding 12
Het aantekenstrookje uit de 
5000-serie van het inklarings-
kantoor Oldenzaal.

Afbeelding 10
Voorbedrukte enveloppe van 
het inklaringskantoor Zevenaar, 
gebruikt op 14 november 1935

Afbeelding 11
Algemene dienstenveloppe 
Model 530 (klein) in gebruik 
op het inklaringskantoor 
Amsterdam Centraal-Station. De 
naam van het inklaringskantoor 
was door een afdruk van de 
naamstempel aangebracht

Afbeelding 13
Op verzoek van de geadres-
seerde was de zending per ex-
presse teruggezonden naar het 
inklaringskantoor Arnhem. Het 
verschuldigde expresserecht van 
ƒ 2,00 is door de geadresseerde 
betaald en op 18 juni 1974 ver-
antwoord door een afdruk van 
een Postalia frankeermachine.
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Belaste postpakketten

De door de inklaringskantoren verwerkte belaste postpakketten werden vervol-
gens bij de douane aangegeven door middel van het aangifteformulier. Ging de 
douane akkoord met het voorstel van de Postdienst dan was het de taak van de 
Postdienst om de verdere afhandeling te verzorgen. Door de ambtenaren van het 
inklaringskantoor moest de verschuldigde belasting aan de Ontvanger van de In-
voerrechten en Accijnzen worden voldaan. Zolang dat niet was gebeurd, waren 
de goederen niet vrijgemaakt.

De belastingen die geheven worden, zijn:
• Invoerrechten: een fi scaal recht met een sterk economische beschermings-

functie. De Staat beschikt hierdoor over inkomsten en de binnenlandse 
industrie wordt beschermd.

• Omzetbelasting: een verbruiksbelasting, die wordt geheven over het gebruik 
of verbruik van alle goederen, onverschillig of de goederen hier worden ver-
vaardigd of worden ingevoerd. Omzetbelasting over ingevoerde goederen 
wordt berekend over de waarde ervan, vermeerderd met het invoerrecht en 
ook nog met de omzetbelasting zelf. Belasting over belasting dus.

• Accijns: deze belasting moet worden betaald voor tabak en alcoholhoudende 
dranken.

Er is altijd belasting verschuldigd voor zendingen bevattende:
• Alcoholhoudende dranken.
• Suikerhoudende goederen.
• Tabaksartikelen.
• Geneesmiddelen op alcoholbasis.
• Cosmetische artikelen.

In verband met het al of niet heffen van invoerrechten en/of accijnzen werd met 
betrekking tot het inklaren dankbaar gebruik gemaakt van stroken met verschil-
lende aanduidingen. Vóór de invoering van de postpakkettendienst was er weinig 
behoefte aan postale stroken, omdat er voornamelijk brieven en kaarten werden 
verzonden. Daar postpakketten nu eenmaal moeilijk beschreven of afgestempeld 
konden worden, boden de stroken op dit gebied uitkomst. Vanaf het allereerste 
begin werd door de Postdienst de benaming stroken gebruikt, wanneer dit soort 
etiketten/postale vignetten werd bedoeld.
Belaste postpakketten werden voorzien van stroken met het nummer 57. In 1903 
was de tekst nog gelijk aan de oorspronkelijke tekst sinds de verschijning ervan 
in 1882: 
STROOK WEGENS VERSCHULDIGDE BELASTING EN VERREKENINGSBEDRAGEN.

Daarna is de tekst verschillende keren gewijzigd en omstreeks 1908 werd de uit-
gebreide omschrijving vervangen door de term BELASTING. De eerste stroken waren 
aanvankelijk zonder plaatsnaam. In de loop van het jaar 1934 werden de plaatsna-
men waar de inklaringskantoren gevestigd waren, op de stroken vermeld (afb. 14).

In dienstorder H 563 van 13 oktober 1960 werd aangekondigd dat de nummers 
van alle stroken werden vervangen en voortaan zouden bestaan uit een drie-
cijferig nummer. Er werd gekozen voor de serie-500. De strook met het nummer 
P57 werd vervangen door het nummer P577. Na een korte periode werden alle 
stroken echter opnieuw gerangschikt en voorzien van een codering volgens het 
4-cijfersysteem. Op 2 augustus 1962 werd in dienstorder H 391 bekend gemaakt 
dat het nummer van de strook P577 werd gewijzigd in P4577. In soortgelijke situa-
ties wordt dit voortaan aangegeven als 57/P57/P577 (P4577) (afb. 15 en 15a).
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Het spreekt voor zich dat de stroken qua kleur, lettertype en lettergrootte, for-
maat en tanding bij herdruk vaak enigszins werden gewijzigd. Ook de lengte 
van de stroken was lang niet altijd dezelfde. De kleur van de stroken 57/P57/P577 
(P4577) was roze met zwarte letters. In de jaren zeventig werd de herdruk in vel-
len afgeschaft en werden de stroken alleen nog aangemaakt in blocs of in rollen. 
Bij de latere stroken, die thans nog in gebruik zijn, is de tekst gedrukt op plastic 
tape. De tekst werd niet meer in een kader geplaatst en de kleur bleef zwart. De 
achtergrond kreeg de opvallende kleur oranje. Deze stroken werden weer veel-

vuldig gebruikt na het afschaffen van de postale kosten op 1 juli 1986. Het was 
bedoeld als duidelijk aanwijzing voor de besteller dat er nog wel belasting geïnd 
moest worden (afb. 16).

Vrije postpakketten
Er was geen belasting verschuldigd voor postpakketten als ze vielen onder:

Afbeelding 14
Strook P57 van het inklarings-
kantoor OLDENZAAL uit het jaar 
1934. In dit jaar werd begon-
nen met de vermelding van de 
plaatsnamen op de stroken.

Afbeelding 15
Strook P37i uit het jaar 1927.

Afbeelding 15a
Strook P4577, aangemaakt na de 
omnummering in 1962.

Afbeelding 16
De belastingstrook P4577 
BELASTING wordt ook nu nog 
gebruikt. Hij is bedoeld als 
signaal naar de besteller dat 
de verschuldigde belasting nog 
betaald moet worden.
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• Incidentele geschenkzendingen tot een voorgeschreven maximumwaarde. 
Voorwaarde was wel dat ze door een particulier aan een particulier waren 
verzonden. Deze zendingen mochten een voorgeschreven maximumwaarde 
niet te boven gaan, waardoor de verschuldigde belasting te verwaarlozen 
was.

• Zendingen van geringe waarde.
• Postpakketten waarvoor na de nieuwe wet OMZETBELASTING 1968 uitsluitend   

omzetbelasting was verschuldigd. Deze postpakketten waren bestemd voor 
geadresseerden die in aanmerking kwamen voor het verleggen van de BTW: 
de omzetbelasting werd op een later tijdstip betaald door de geadresseerde 
buiten verantwoordelijkheid van de postdienst. Op de douaneverklaring en 
op het postpakket moest wel het daartoe vereiste codenummer van de ge-
adresseerde zijn vermeld.

Een vrij in te voeren postpakket waarvoor dus geen belasting was verschuldigd, 
moest altijd schriftelijk worden aangegeven bij de douane. Daartoe werd gebruik 
gemaakt van de douaneverklaring, waarop door de Postdienst het woord VRIJ 
was gezet. Bij twijfel aan de juistheid van de gegevens op de douaneverklaring 
of bij het vermoeden van het ontbreken van bepaalde gegevens kon de douane-
beambte van de Postdienst verlangen het postpakket ter controle van de inhoud 
te openen.
Na goedkeuring zette de douaneambtenaar zijn paraaf en retourneerde het for-
mulier aan het inklaringskantoor. Het postpakket kon daarna door de Postdienst 
aan de geadresseerde worden uitgereikt.

Vrije postpakketten werd altijd voorzien van een strook of stempel met de aan-
duiding VRIJ VAN BELASTING. Deze postale stroken waren in 1902 nog niet voorzien van 
een volgnummer, maar daar kwam in 1903 verandering in. In dienstorder B539 
van 19 november 1903 werd bekend gemaakt dat de strook VRIJ VAN BELASTING het 
volgnummer 37i kreeg. Deze stroken kwamen uit in de serie 37/37A en kregen als 
toevoeging een letter. Bij de ingebruikname van een nieuwe postale strook werd 
steeds voor de volgende letter in het alfabet gekozen (afb. 17).

Toen op 13 oktober 1960 DO H 563 alle stroken binnen de 500-serie een drie-
cijferig nummer kregen, werd de strook met het nummer P37i vervangen door 
het nummer P549. Dit was een hele verbetering, omdat elke strook in de serie P37 
als toevoeging één of meer letters had, wat erg verwarrend werkte. Op 2 augus-
tus 1962 werd in DO H 391 aangegeven dat de strook P549 werd vervangen door 

P4549.
De laatst gesignaleerde strook P4549 vermeldde een bedrag van ƒ 2,00 aan inkla-
ringsrecht. Dit bedrag aan inklaringsrecht was ingegaan op 1 juli 1971.

De kleur van strook 37i was aanvankelijk geel met zwarte tekst. Vanaf 1931 wer-
den ook stroken gesignaleerd in de kleur bruinoranje met zwarte tekst. Van de 
stroken die in 1958/59 in omloop werden gebracht, was de kleur oranjerood met 
zwarte tekst; aan de tekst was bovendien nog het woord INKLARINGSRECHT en het 
bedrag aan inklaringsrecht toegevoegd.

Afbeelding 17
Strook 37, Vrij van belasting.
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De stroken kwamen tussen 1974 en 1975 te vervallen. Vanaf 1962 was al begonnen 
met de geleidelijke vervanging van de stroken door een afdruk van een stempel 
met de aanduiding VRIJ of VRIJ VAN BELASTING en de vermelding van het bedrag aan 
inklaringsrecht (afb. 18).

Met ingang van 1 juli 1979 werd het inklaringsrecht voor postpakketten waarop 
bij afl evering geen belasting verschuldigd was, afgeschaft. Hiermee was uitvoe-
ring gegeven aan een in december 1978 in EG-verband genomen besluit. Naast de 
afdruk van een stempel VRIJ of VRIJ VAN BELASTING werd de vermelding van de hoogte 
van het inklaringsrecht vervangen door de aanduiding: GEEN INKLARINGSRECHT (afb. 
19a en 19b).

Het vermelden en verantwoorden van de postale kosten
Als op het inklaringskantoor de door de geadresseerde verschuldigde belasting 
en de te betalen postale kosten waren vastgesteld, werden deze vermeld op de 
belastingnota met de achtereenvolgende nummers 57/P57A (P2425). Deze nota 
werd aan de adreskaart vastgemaakt en de strook ervan werd aan de geadres-
seerde uitgereikt (afb. 20 en 21).

De verschuldigde postale kosten werden tot juli 1966 verantwoord door portze-
gels op de achterzijde van de bij de postzendingen behorende adreskaart. 
Bij de uitreiking van het postpakket aan de geadresseerde werden de kosten 
van het inklaringsrecht teruggevorderd. Ook de betaalde belasting en het sta-
tistiekrecht werden dan verrekend. Het statistiekrecht wordt nader uitgewerkt 
in Hoofdstuk 19.

De adreskaarten werden bij de afgifte van het postpakket door de postbeambte 
ingehouden en bleven eigendom van de Postdienst. Ze werden gearchiveerd en 
na een vastgestelde bewaarperiode vernietigd. Geregeld kwam het voor dat de 
portzegels van de adreskaarten werden afgeknipt en bij duizendtallen werden 
verkocht op de Rijksveilingen. De eerste rijksveiling vond plaats op 20 februari 

Afbeelding 18
Stempel in gebruik tot 1 juli 
1979. Het stempel VRIJ VAN 
BELASTING gaf aan dat er geen 
belasting verschuldigd was; het 
inklaringsrecht van ƒ 2,00 moest 
tot 1 juli 1979 daarentegen wel 
betaald worden.

Afbeelding 19a
Stempel in gebruik tot 1 juli 1979.

Afbeelding 19b
Stempel in gebruik vanaf 1 juli 
1979.
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1907. De inkomsten waren voor ’s Rijks schatkist. Deze grote aantallen portzegels 
werden door handelaren gekocht. Gelukkig is nog een aantal adreskaarten de 
dans ontsprongen en bewaard gebleven (afb. 22a en 22b).

Vanaf beginjaren vijftig konden de postale kosten ook worden verantwoord door 
middel van een blauwe afdruk van een dienstfrankeermachine. Deze machine 
werd voor het eerst in gebruik genomen op het inklaringskantoor Amsterdam 
Centraal-Station. Later werden ze veelvuldig op alle inklaringskantoren gebruikt, 
omdat het gebruik van deze machines behoorlijk tijdsbesparend werkte.

Afbeelding 20
Op 3 oktober 1912 had deze be-
lastingnota nog geen nummer. 
De strook met de vermelding 
van de verschuldigde postale 
kosten en invoerrechten werd 
uitgereikt aan de geadresseerde.

Afbeelding 21
De strook van de belastingnota 
P57A waarop op 30 mei 1947 
naast het bedrag van 40 cent 
aan inklaringsrecht ook de 
invoerrechten van ƒ 2,50 wa-
ren vermeld. Het ging hier om 
twee postpakketten. Onder het 
nummer P57A was de afkorting 
afgedrukt van het betreffende 
inklaringskantoor GV (’s-Graven-
hage).

Afbeelding 22a
De voorzijde van een adreskaart 
behorende bij een postpakket, 
verzonden op 14 november 1908 
uit Oostenrijk. Het postpakket is 
van Heinrichsgrün in Oostenrijk 
via Rheine in Duitsland naar 
Nederland verzonden. Op het 
Centraal-Station in Amsterdam 
is het postpakket ingeklaard
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Vanaf 1 augustus 1966 werden de portzegels vervangen door frankeerzegels. Wel 
moesten de nog aanwezige portzegels eerst worden opgebruikt. De invorde-
ringskantoren gebruikten hoofdzakelijk frankeerzegels.
Het was noodzakelijk dat door de inklaringskantoren een duplicaat-adreskaart 
met het nummer 38A/P38A (P2406) werd opgemaakt als het postpakket zonder 
adreskaart was ontvangen of als de adreskaart was zoekgeraakt (afb. 23).

Het doorzenden van een postpakket
Een postpakket ging vergezeld van het formulier no 88/P88 (P1204) als het werd 
doorgezonden naar een ander adres dan vermeld op de adreskaart. Het formulier 
was al in gebruik bij een binnenlands postpakket waarvoor bij het doorzenden 
opnieuw het binnenlands port moest worden betaald. Vanaf 15 augustus 1917 
was de heffi ng van binnenlandse port ook van toepassing bij het doorzenden 
van een uit het buitenland afkomstig postpakket naar een ander adres dan op de 
adreskaart stond vermeld.

Afbeelding 22b
Op 17 november 1908 is vol-
gens de voorschriften op de 
achterzijde het inklaringsrecht 
verantwoord door een portzegel 
van 5 cent.

Afbeelding 23
Duplicaat-adreskaart P2406 
opgemaakt op 4 januari 1979. 
Het postpakket was Vrij van 
Belasting, maar het inklarings-
recht van ƒ 3,00 moest tot 1 juli 
van dat jaar nog wel worden 
betaald.
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Op het formulier werden naast de kosten voor het binnenlandse port zowel de 
postale kosten als het verschuldigde invoerrecht vermeld. Het formulier werd 
daarom in de voorschriften ook wel aangeduid als nota no 88/P88 (P1204) en 
verving bij het doorzenden van een buitenlands postpakket de belastingnota 
P57A (P2425). De postale kosten werden op de achterkant van dit formulier ver-
antwoord. Niet alleen de postale kosten, maar ook het invoerrecht moest bij de 
uitreiking van het postpakket door de geadresseerde worden betaald.
Weigerde de geadresseerde de terugbetaling van de gelden, dan werd het post-
pakket niet uitgereikt.

Het Koninklijk Besluit van 15 augustus 1917 (Staatsblad No 567) luidde:

(…) de heffi ng van port bij nazending ook van toepassing is op de verzending 
van een uit het buitenland afkomstig pakket aan een nader adres in het bin-
nenland. Het eventueel verschuldigde port wordt ook voor zogeheten vrij uit te 
reiken pakketten van de geadresseerde ingevorderd, tenzij uit eene aanvulling 
van de aanwijzing ‘franc de droit’ de bedoeling van de afzender blijkt, om ook 
de kosten van nazending voor zijne rekening te nemen.

In dienstorder H 269 van 4 april 1923 werd er nog eens de aandacht op gevestigd 
dat er dan alleen opnieuw port was verschuldigd als het postpakket moest wor-
den doorgezonden naar een ander adres dan door de afzender op het postpak-
ket vermeld. De kosten voor nazending werden niet in rekening gebracht als dit 
plaatsvond binnen de eigen bestelkring van een post- of hulppostkantoor.
De hoogte van het verschuldigde port voor het doorzenden van een buitenlands 
postpakket werd berekend als gold het een binnenlands postpakket van het-
zelfde gewicht. In het binnenlandse postverkeer was het hoogste gewicht van 
een postpakket dat via de Postdienst kon worden verzonden 10 kg. Het gevolg 
hiervan was dat voor doorverzonden buitenlandse postpakketten boven de 10 kg 
t/m 15 kg en boven 15 kg t/m 20 kg vanaf 1 januari 1964 het hoogste tarief werd 
berekend van een binnenlands postpakket. Dit tarief was op 1 januari 1964 ƒ 3,50 
(afb. 24a en 24b).

Het vernieuwde formulier P88 uit de jaren dertig bestond uit twee delen: een 
bovenblad en een onderblad. De gegevens hoefden maar eenmaal te worden in-
gevuld, omdat het formulier geschikt was gemaakt voor doorslag. Het werd aan 

Afbeelding 24a
De tekst van dit formulier kwam 
overeen met de tekst op het 
formulier P88. Op 22 juli 1939 
was deze zending afgehaald aan 
het loket van het postkantoor 
Rotterdam, Bureel Inklaring. 
Naast het inklaringsrecht was 
port berekend voor het door-
zenden van het postpakket naar 
dit loket.

Afbeelding 24b
De achterzijde van de nota met 
de door portzegels verantwoor-
de postale kosten van 95 cent. 
Naast het inklaringsrecht van 25 
cent bestonden deze kosten voor 
dit postpakket met een gewicht 
tussen 5-7 kg uit de portokosten 
van 60 cent voor het doorzen-
den. Voor het afhalen aan het 
loket was nog 10 cent recht voor 
de voorrangsbehandeling in 
rekening gebracht.
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de adreskaart vastgehecht. Op het bovenblad werden de door de geadresseerde te 
betalen postale kosten vermeld en verantwoord. Dit gedeelte bleef in het bezit van 
de Postdienst. Het onderblad werd aan de geadresseerde uitgereikt. Bij de uitreiking 
van het postpakket werd het verschuldigde bedrag van de geadresseerde terug-
gevorderd.

In dienstorder H 655 van 1 december 1960 werd bekend gemaakt dat een nieuw 
formulier P88 in omloop zou worden gebracht met de volgende wijzigingen:
• Het reserveren van een ruimte op het bovenblad voor het aanbrengen van 

een afdruk van een  naamstempel van het kt, dat het formulier P88 opmaakt.
• Het aanbrengen op beide bladen van de aanwijzing: ‘Aandeel Nederland’ resp. 

‘Aan Nederland toekomend port’ ter inschrijving door de inklarings-kkt van 
het bedrag, verschuldigd voor het binnenlandse vervoer van uit het buiten-
land ontvangen na- of teruggezonden ppn.

De inklaringskantoren konden daar het verschuldigde bedrag vermelden voor 
het binnenlands vervoer van een uit het buitenland terugontvangen postpakket.
Ook hiervoor gold dat de nog aanwezige oude formulieren eerst moesten wor-
den opgebruikt. Het formulier P88 kreeg na de omnummering in 1962 het defi ni-
tieve nummer P1204 (afb. 25).

Afbeelding 25
Op 24 september 1970 is in 
Loosduinen op het bovenblad 
het binnenlandse port van 
ƒ 2,00 verantwoord voor het 
doorzenden van Loosduinen 
naar Ermelo. Op 25 september 
1970 is in Ermelo het inklarings-
recht van ƒ 1,20 eveneens verant-
woord door frankeerzegels.
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Het formulier werd na 1 februari 1969 uitgebreid met twee regels waardoor de in-
klaringskantoren de mogelijkheid kregen om het op die datum ingevoerde com-
missieloon en de eventuele verschuldigde opslagkosten in te vullen.

Omdat op 1 april 1974 de verkoop van de postwaarden 1 t/m 4 cent werd gestaakt, 
werd het vermelde bedrag vanaf deze datum op de nota P1204 naar boven afge-
rond op een veelvoud van 5 cent.

Zendingen vrij van fi scale en postale kosten
Als op advies van de afzender een postpakket vrij van rechten en belastingen 
aan de geadresseerde moest worden uitgereikt, kwamen ook alle in ons land ver-
schuldigde postale kosten voor rekening van de afzender. In alle bij de UPU aan-
gesloten landen werden op dergelijke zendingen en op de bijbehorende adres-
kaart een geel etiket met de opdruk ‘FRANC DE TAXES ET DE DROITS’ geplakt.
Sommige landen van verzending hadden deze etiketten aan de onderkant even-
eens bedrukt met dezelfde tekst, maar dan in hun eigen taal in een kleiner letter-
type. Op de bij de zending behorende adreskaarten kwamen, behalve soms een 
afdruk van het stempel FRANCO, geen verdere vermeldingen voor (afb. 26).

De ambtenaren van het inklaringskantoor in Nederland vulden de verschuldigde 
bedragen die door de afzender moesten worden voldaan in op een daartoe be-
stemde staat:
• het door het inklaringskantoor betaalde invoerrecht
• de eventuele waarborgbelasting die verschuldigd was voor waarborgzendin-

gen waarvan de voorwerpen van edel metaal moesten worden voorzien van 
een rijkskeurmerk

• alle door het kantoor in het buitenland opgegeven kosten
• de postale kosten.

Het pakketpostverkeer uit het buitenland tijdens W.O.I
Hoewel er in Europa gedurende de jaren 1914/1918 een oorlog woedde, ging de 
behandeling van pakketpost uit het buitenland in het neutrale Nederland ge-
woon door.

De voorschriften bleven ongewijzigd. Alleen werd op 15 augustus 1917 binnen Ne-
derland het doorzenden van postpakketten afkomstig uit het buitenland aange-
past aan de regeling zoals die gold voor binnenlandse postpakketten.

Afbeelding 26
De sticker ‘Franc de taxes et de 
droits’ was bedoeld als aanwij-
zing voor het inklaringskantoor 
dat de zending vrij van postale 
en fi scale rechten kon worden 
uitgereikt.
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Het pakketpostverkeer uit het buitenland na het uitbreken van W.O. II
Het postverkeer was na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 
1940 ernstig ontwricht. Het ontvangen van postpakketten en briefpostzen-
dingen uit het buitenland was aanvankelijk helemaal niet meer mogelijk. Het 
Hoofdbestuur van de Postdienst kreeg al direct na het uitbreken van de oorlog 
de opdracht van het Militair Gezag om een postcensuur in te stellen voor in het 
binnenland te verzenden brieven, briefkaarten en drukwerken.

Vanaf 1 juni 1941 was er alleen weer sprake van pakketpostverkeer tussen Neder-
land en de door Duitsland bezette en aan Duitsland gelieerde gebieden en enkele 
neutrale landen: Zweden, Zwitserland en Portugal. Alles liep via de Europese Post-
vereniging. Eind 1944 en begin 1945 was elke vorm van pakketpostvervoer onmo-
gelijk geworden. Ook het vervoer van postpakketten naar andere werelddelen 
dan Europa was tijdens de oorlog tot één jaar erna niet mogelijk. Wat betreft de 
voorschriften en tarieven met betrekking tot het inklaren van postzendingen was 
er na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog geen sprake meer van nieuwe 
ontwikkelingen. De laatste vooroorlogse wijziging was het verlagen van het in-
klaringsrecht van 25 cent naar 20 cent. Dit was een gevolg van het besluit, geno-
men tijdens het Congres te Buenos Aires op 1 april 1939, om alle grondporten met 
20% te verlagen.

Het pakketpostverkeer uit het buitenland vlak na W.O.II
De periode na de Tweede Wereldoorlog was met betrekking tot het inklaren vrij 
chaotisch.
Op 10 juli 1945 kwam de eerste zending pakketpost uit West-Indië aan met het 
stoomschip ‘Bonaire’. Deze zending bestond uit 1641 zakken pakketpost, maar 
weldra volgden andere schepen met 19.000 zakken aan boord. Gemiddeld wer-
den er direct na de oorlog 200.000 postpakketten per maand uit het buitenland 
ontvangen.

In de eerste periode bestond de inhoud hoofdzakelijk uit geschenken: levensmid-
delen, kleding en schoeisel. Deze zendingen werden vervolgens zonder enige for-
maliteit en zonder heffi ng van welk recht ook aan de geadresseerde uitgereikt.
Hoewel het ontbrak aan vervoermiddelen, deskundig personeel en opslagruimte 
werd alles toch zeer vlot afgehandeld. Naar papieren werd niet gevraagd en ook 
werd er niet gecontroleerd.
Uit steekproeven bleek echter al gauw dat de geschenkzendingen in plaats van 
levensmiddelen steeds vaker sigaretten, chocolade en drank bevatten. Daarom 
nam het Ministerie van Financiën het besluit om met ingang van 1 mei 1946 de 
postpakketten weer volgens de bestaande regels in te klaren.

Er werden wel enkele bijzondere maatregelen getroffen om het vele werk dat 
de administratieve verwerking met zich meebracht te vereenvoudigen. Het ver-
schuldigde inklaringsrecht, invoerrechten zoals accijnzen op tabak, suiker en ge-
distilleerd en statistiekrecht dat door de geadresseerde moest worden betaald, 
werd niet zoals gebruikelijk op de aan de adreskaart bevestigde nota P57A ver-
meld, maar werd door een rode stempelafdruk aangegeven op het postpakket en 
op de adreskaart of bij het ontbreken van een adreskaart op het formulier P38A 
(duplicaat adreskaart).

Door het ontbreken van de belastingnota ontving de geadresseerde van een 
postpakket dus ook geen strook van de nota P57A met de vermelding van de te 
betalen kosten. Daarom werd bij de uitreiking van het postpakket verwezen naar 
de rode stempelafdrukken (afb. 27a en 27b).
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De ambtenaren ontdekten in deze periode vaak goederen in de zendingen die 
niet op het douaneformulier stonden vermeld en dus clandestien ons land wer-
den ingevoerd. Bijna elk postpakket moest daarom worden geopend en dat 
leidde tot veel extra werk. Bovendien waren de afzenders in het buitenland er 
niet van doordrongen dat de postpakketten, die overzee vervoerd moesten wor-
den, heel stevig verpakt dienden te worden. Van de postpakketten verzonden uit 
West-Indië kwam in deze tijd 20 tot 25% zwaar beschadigd aan. De beschadig-
de postpakketten konden niet worden afgeleverd bij de geadresseerden, maar 
moesten opnieuw worden verpakt. Er moest veel extra werk worden verricht en 
dit leidde zelfs tot de oprichting van een aparte afdeling om deze beschadigde 
postpakketten te behandelen.

De bijzondere maatregelen werden na zes maanden op 1 november 1946 weer 
ingetrokken.
De vermelding van de verschuldigde invoerrechten door middel van een stem-
pelafdruk op de adreskaart en op het postpakket werd afgeschaft. Op deze da-
tum werd ook het inklaringsrecht voor postpakketten en briefpostzendingen 
verhoogd.

Afbeelding 27a
Op 7 mei 1946 was deze zending 
uit de Verenigde Staten weer 
op de normale wijze ingeklaard. 
Door papierschaarste was het 
overzicht van de kosten op de 
binnenzijde van een doormid-
den geknipte dienstenveloppe 
geschreven. Het inklaringsrecht 
van 20 cent was verantwoord 
door twee portzegels; het sta-
tistiekrecht van 4 cent door een 
statistiekzegel. De geschreven 
tekst luidt: Bijgaande zegels be-
waren bij het heden ontvangen 
stuk uit U.S.A. 
bel.   10,59
inklaring    0,20
statistiek    0,04
  10,83

Afbeelding 27b
De andere zijde toont duidelijk 
aan dat er slechts één helft van 
een dienstenveloppe is gebruikt. 
De andere helft van de dien-
stenveloppe kon zodoende voor 
een ander doeleinde worden 
gebruikt.

Inklaren2.indd   27Inklaren2.indd   27 22-5-2014   22:06:3222-5-2014   22:06:32



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




