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Blad 1

Oog voor het detail!
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!

Attentie -- Attentie -- Attentie -- Attentie -- Attentie -- Attentie -- Attentie
Ons e-mail adres is per 1 februari 2010 gewijzigd in: postmech@kpnmail.nl

POSTZEGELCLUB KNZ 40 JA

Kijk ook eens op onze website!

ZOUTFILATELIE

JUBILEUMUITGAVE
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.
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Return to sender, address unknown
No such number, no such home!
De oudere-jongeren onder ons herkennen in deze woorden natuurlijk onmiddellijk de klassieke hit van Elvis
Presley! Hij zond een brief aan zijn geliefde, maar die kwam onbeantwoord retour. Liefdesverdriet ten top!
In werkelijkheid is dit tafereel nog steeds aan de orde van de dag. Tussen de 20 miljoen poststukken die TNT
Post elke dag in de zes sorteercentra verwerkt, zitten vele tienduizenden brieven die niet bezorgd kunnen
worden omdat het adres onjuist is, er een fout met het huisnummer is gemaakt of omdat het huis van
bestemming simpelweg niet bestaat. Dergelijk brieven gaan retour afzender. Dat levert TNT Post een boel
extra handwerk op. En zoals u inmiddels wel weet: TNT Post doet er alles aan om elke vorm van handmatige
postverwerking te automatiseren.
Zo ook de retourpost. In september 2009 is op alle TNT Post vestigingen een nieuwe herstel-/retoursticker
in gebruik genomen. Doelstelling van die sticker is om 50 % van de herstel/retourpost direct automatisch te
verwerken en nog eens 35 % na videocodering. In totaal moet dus uiteindelijk 85 % volledig automatisch
worden verwerkt. Nou ja volledig. In het gehele traject blijft enig handwerk toch nodig: een TNT Post
medewerker moet op enig moment de nieuwe sticker handmatig op de envelop plakken. Laten we eens
kijken wat er zoal gebeurt met een onbestelbare brief.
A).

Een kleine (onvolledige!) terugblik.

U kent vast wel de term "zwerfstuk". Dat is een brief die langs diverse postkantoren heeft gezworven en
(hopelijk) uiteindelijk op de juiste bestemming is aangekomen. Tijdens al dat zwerven is de brief door vele
PTT handen gegaan hetgeen vaak te zien is aan allerlei afstempelingen en handgeschreven aantekeningen
op zo'n brief. Die stempels en aantekeningen bieden inzicht in de route die de brief heeft afgelegd. Van dat
soort brieven zijn mooie verzamelingen aan te leggen (in afb. 46 en 47 een voorbeeld). Hebt u wellicht zo'n
"zwerfstuk" verzameling? En wilt u die wel in Post & Techniek publiceren? Laat het ons weten!

Afb. 46 Poststuk, op 26 april 1966 verzonden naar een adres
te Leiden. Daar werd echter vastgesteld dat de
straatnaam Verl. Groenestraat zich niet in Leiden
bevindt (zie afb. 47). In Leiden is op de voorzijde
een handgeschreven aantekening gemaakt: "Zie den
Haag". In den Haag bleek de straatnaam ook niet te
vinden. Het stuk belandde op het Bureel Rebuten
van het districtspostkantoor. Daar werd waarschijnlijk de tweede handgeschreven aantekening "Zie
Nijmegen" op de envelop geplaatst en werd "Zie den
Haag" doorgehaald.

Afb. 47 Achterzijde van het poststuk van afb. 46 met de
handgeschreven aantekening "Straatnaam niet te
Leiden" en een administratief stempel van de
afdeling Bestelling Briefpost (Bureel Rebuten) van
het Districtspostkantoor 's-Gravenhage.
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In afbeelding 48 en 49 een ander voorbeeld van een retourzending. In dit voorbeeld is het adres van de
geadresseerde geheel correct maar wordt de brief om een geheel andere reden retour gezonden.

Afb. 48 Ongefrankeerd poststuk dat met port is belast. Door
de geadresseerde is dit stuk geweigerd, waarna het
retour afzenden zou moeten gaan. Blijkbaar was er
geen afzenderadres aanwezig waardoor het stuk van
Uden naar Den Haag is gezonden waar de afdeling
is gehuisvest die ambtshalve poststukken mag
openen om b.v. de afzender te achterhalen.
Daartoe is in Uden een Retoursticker P 4582 (versie
0294) 44707 op de envelop geplakt en is de postcode
van het districtspostkantoor Den Haag (2500 NA)
op de sticker gezet. In Den Haag is het retouradres
adres achterhaald: het is op de achterzijde van de
envelop geschreven tezamen met het te betalen port
à 110 cent. De brief is gesloten d.m.v. een speciale
PTT sticker.

Afb. 49 Op de achterzijde van de brief van afb. 48 staan twee
handstempels uit Uden met resp. de stempeldata
25-09-1998 en 6-10-1998. De brief is dus ca. 13
dagen in Uden blijven liggen!
Op de achterzijde is ook het in den Haag aangebrachte retouradres te lezen en het te betalen portbedrag.
Op de speciale sluitsticker staat PKT GV 169.

Er zijn uiteraard nog vele, vele voorbeelden van zwerfstukken te geven maar allemaal hebben hetzelfde
kenmerk: ze zijn handmatig verwerkt. Wel is door de introductie van retourstickers de handmatige verwerking
enigszins versneld, maar het is en blijft handwerk. De lay-out van retoursticker P 4582 is in de loop der tijd
een aantal keren gewijzigd (afb. 50 e.v.). Helaas beschikken we niet over de details van de diverse
gebruiksperioden van al deze varianten. We beperken ons daarom tot het afbeelden van voorbeelden. Hebt
u meer detailgegevens over deze stickers? Laat het ons weten!
Afb. 50
Links en midden twee stickers P4582
uit de periode dat er nog geen "versienummer" in de stickercodering werd
opgenomen Op deze twee stickers staat
alleen het jaartal van uitgifte: '82 op de
linker sticker en '90 op de rechter.
De sticker rechts heeft de codering
P 4582 (0293) - 33211. De aanduiding
(0293) wordt later het versienummer.
De betekenis van 33211 is onbekend.
Aan dit soort stickers zijn ook mooi de
organisatiewijzigingen te volgen: in
1982 was er nog sprake van "PTT" maar
in 1990 heet de organisatie "ptt post".
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De onderstaande retourstickers hebben allemaal versienummer "0294". Achter dat versienummer staan
verschillende (oplopende) getallen (afb. 51). Zijn dat wellicht oplagenummers of anderszins drukkenmerken?
Wie van u weet hierover meer?

Afb. 51
Vijf retourstickers P 4582 (versie 0294) met verschillende (oplopende) volgnummers. Van links naar rechts: 44215 - 44707 74160 - 251020 en 251687. De betekenis van deze nummers is vooralsnog onbekend. Zijn het wellicht oplagenummers?

In afbeelding 52 zien we dat op de stickers met versienummer 0294 op een gegeven ogenblik het gewijzigde
PTT Post logo verschijnt en dat er later een lineaire barcode wordt toegevoegd.

Afb. 52
Drie retourstickers P 4582 (versie 0294) met verschillende volgnummers. Van links naar rechts:
* 252430 + gewijzigd PTT Post logo
* 252961 + gewijzigd PTT Post logo
* VRD 00236 + gewijzigd PTT Post logo +
barcode.
Door het opnemen van en barcode op de stickers
verhuist de stickernummering naar boven.

Met het aanbrengen van een barcode op de retourstickers wordt een begin gemaakt met de automatische
verwerking van retour poststukken. Tot dan toe werden deze postukken geheel handmatig verwerkt, waarbij
de postcode van het retouradres op de sticker slechts een hulpmiddel was om de stukken sneller handmatig
te kunnen sorteren. In het PTT Post personeelblad "Postvervoer Krant" van december 2001 lezen we:
"Voor de retourpost is een nieuwe retoursticker ontwikkeld. Deze sticker bevat een unieke KIX-code die
ervoor zorgt dat de postcode van het retouradres gelezen wordt (in de sorteermachine-klein en de
sorteermachine-groot, red.). De retoursticker moet net als de vorige (dus het type zonder KIX code, red.)
links van het adres worden geplakt. De postbode streept het adres op de zending door en vult de postcode
van het retouradres op de sticker in. Het stuk gaat vervolgens in de bak voor machinepost. De retourpost
hoeft op het sorteercentrum nu niet meer door de handsortering te worden verwerkt en komt rechtstreeks
terecht in de loopbundel". Zie ook Mechanisatieknipsels 6 (maart 2002) blad 6.
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Op de retoursticker P 4582 staan zeven aanstreephokjes met daarachter een mogelijke oorzaak waarom het
poststuk retour is gegaan. En er is een achtste aanstreephokje waarachter de postbode zijn "eigen interpretatie"
van de oorzaak kan invullen. Het is een leuke sport om poststukken met retoursticker te bemachtigen waarop
die verschillende oorzaken zijn aangestreept. Dat blijkt in de praktijk niet mee te vallen! In afbeelding 53
enkele voorbeelden.
Afb. 53
Vier retourstickers
P4582 (versie 0294)
VRD 0023
Met verschil in de
aanstreephokjes.
Vanaf links:
* Onbekend
* Vertrokken
* Straatnaam/
huisnummer/
postbus nr.
bestaat niet
* eigen interpretatie: "klopt niet"

De Klant Identificatie indeX (KIX) code op de stickers is de z.g. Royal Mail 4-State Code, een code ontworpen
door de Engelse posterijen. Kenmerk van deze code is dat ze is opgebouwd uit een viertal streepjes met
verschillende lengte. Wat opvalt aan de KIX code op de retourstickers is dat deze zowel "normaal" als
"kopstaand" hetzelfde codepatroon laat zien. Dat is bewust zo gedaan zodat ook kopstaande brieven met een
sticker in de sorteermachines kunnen worden herkend. De code is te decoderen met behulp van de codesleutel
in afb. 54.

afb. 54 Codeersleutel van de Klant Identificatie indeX (KIX).

A = A

B = B

C = C

D = D

E = E

F = F

G = G

H = H

I = I

J = J

K = K

L = L

M = M

N = N

O = O

P = P

Q = Q

R =R

S = S

T = T

U = U

V = V

W = W

X = X

Y = Y

Z = Z

1 = 1

2 = 2

3 = 3

4 = 4

5 = 5

6 = 6

7 = 7

8 = 8

9 = 9

0 = 0
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In afb. 55 is de KIX code van de retourstickers weergegeven. Met behulp van de codesleutel van afb. 54
komen we tot het volgende resultaat.

X

D

5

5

5

5

Q

I

Afb. 55 De KIX code op retourstickers gedecodeerd.

De beginletters "XD" betekenen dat het hier om een klant identificatie index gaat welke PTT Post (= de
klant !!) alleen intern gebruikt voor retourstickers. De overige cijfers en letters hebben op zich geen specifieke
betekenis. Ze zijn alleen zo gekozen dat de KIX kopstaand gelezen hetzelfde resultaat oplevert en ook weer
begint met XD. Na het lezen van deze speciale KIX door de software van de SMK of SMG, "zoekt" de
software naar de postcode in het speciale postcodekader op de sticker en sorteert de brief naar de juiste
(retour)bestemming. De vraag is nu: wordt er weer opnieuw een Sorteer Identificatie indeX (SIX) op de
brief gespoten. Dat gebeur niet! Althans: niet gedurende de periode dat er nog geen speciale herstelpostsoftware in de SMK geïnstalleerd was. U weet wel: op een gegeven ogenblik (exacte begindatum is ons
onbekend) verscheen het woord HERSTELPOST in de PRocesInformatieCode (PRIC) teksten. Een andere
keer meer daarover. In de periode daarvoor werden er wel extra PRIC's op de poststukken aangebracht
maar geen extra SIX. Dat laatste zou ook niet gewerkt hebben omdat op een retourbrief immers al een SIX
aanwezig was, n.l. een SIX met de informatie (postcode / huisnummer) van de geadresseerde. Een tweede
SIX daaroverheen zou door de SMK software niet gelezen kunnen worden. Hieronder een tweetal
voorbeelden met uitgebreide toelichting.
A).

Postcode van de geadresseerde is door de SMK software foutief gelezen (afb. 56).

Op dit poststuk is tijdens de eerste sorteergang in het sorteercentrum Zwolle door sorteermachine-klein 02
de Sorteer Identificatie indeX (SIX) plus de PRIC tekst Z02S6550AB aangebracht. Uit deze PRIC tekst
blijkt dat de software van de sorteermachine-klein (SMK) in het digitale beeld van de brief een verkeerde
postcode (6550 AB in plaats van 7550AB) heeft herkend. De brief is vervolgens naar het sorteercentrum
Nieuwegein gegaan voor een tweede sortering. Tijdens deze tweede sortering is de PRIC tekst:
R103R008 N6550AB aangebracht. De brief
belandt op basis van postcode 6550 AB in
Weurt bij Nijmegen. Daar "ontdekt" een PTT
medewerker de fout en plakt retoursticker P
4582 op de brief en noteert de postcode van
het retouradres 7550 AB op de sticker.
De brief gaat daarop naar het sorteercentrum
Nieuwegein (zie het tweede stempel!),
daarna via Zwolle retour Hengelo en wordt
uiteindelijk bezorgd.
Tijdens de retourprocedure zijn geen nieuwe
sorteermerktekens op de brief aangebracht.
Afb. 56 Brief met retoursticker P4582 (versie0294)
VDR 00236. Stempeldatum Nieuwegein 7-2-2002.
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Postcode van de geadresseerde is door de SMK software correct gelezen (afb. 57 en 58).

Deze brief is in het sorteercentrum Zwolle tijdens de eerste sorteergang voorzien van een SIX met daarin
informatie die overeenkomt met de adresgegevens. In deze sorteergang is de PRIC tekst Z14P6721VS op de
brief aangebracht (zie afb. 58 voor meer detail). Op basis van de SIX gaat de brief naar het sorteercentrum
Nieuwegein en doorloopt daar de tweede sorteergang. Nu wordt PRIC tekst B182B031 N6721V op de brief
aangebracht. De brief gaat naar Bennekom, waar men ontdekt dat de brief niet bestelbaar blijkt te zijn.
Een PTT medewerker plakt retoursticker P 4582 op
de brief en noteert de postcode van het retouradres
7550 AC op de sticker. De brief gaat weer naar het
sorteercentrum Nieuwegein en doorloopt voor de
tweede keer de eerste sortering. De SMK software
herkent de speciale retour KIX code en "zoekt" naar
de postcode van het retouradres. Let wel: de
software werkt nu alleen op basis van de postcode;
het huis-nummer van het retouradres is immers niet
op de retour-sticker vermeld!
Er wordt nu geen tweede SIX aangebracht maar er
komt wel een tweede PRIC op de brief met tekst:
N11S7550AC.
Na transport naar het sorteercentrum Zwolle komt
de brief in de tweede sortering en wordt PRIC tekst
R462R133 Z7550AC op de brief aangebracht.
Afb. 57 Brief met retoursticker P4582 (versie 0294) VDR
Tenslotte wordt de brief op het retouradres bezorgd.
00236. Frankeermachine stempeldatum 28-6-2002.

Afb. 58 Detailopname (afkomstig van afb. 57) van de Sorteer Identificatie indeX (SIX) en de beide PRIC
teksten over elkaar heen die tijdens de twee sorteerprocessen op de brief zijn aangebracht.

Terug naar de verschillende stickervarianten! In afbeelding 59 zijn van links naar rechts retourstickers P
4582 met de volgende nummering weergegeven:
* (versie 0103) VRD 00236
* (versie 0901) zonder volgnummer
* zonder enige nummering!

Afb. 59 Twee retourstickers P 4582 met
verschillende versienummers en
een sticker P 4582 zonder enige
nummering.
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Door het opnemen van de speciale KIX code op de retourstickers moest men het formaat van de sticker
wijzigen. De afmetingen werden 42 x 73 mm. De afmetingen van de stickers zonder KIX code waren 35 x
70 mm. Volledigheidshalve wordt nog gemeld dat de afmetingen van de sticker met alleen "PTT" als
bedrijfsnaam uit 1982 (zie afb. 50) 36 x 55 mm zijn.
De naamsverandering naar van 'tpg post" naar "TNT Post" heeft uiteraard ook weer gevolgen voor de layout van retoursticker P 4582. De afmetingen zijn gelijk gebleven (42 x 73 mm) maar het nieuwe logo is op
de sticker aangebracht (afb. 60). Interessant is de rechter sticker in afb. 60. Deze sticker was op een zending
uit het buitenland geplakt omdat het stuk op het Nederlandse adres onbestelbaar bleek te zijn.
Nu is in de postcodevakjes "BTLD" geschreven omdat het invullen van een buitenlandse postcode natuurlijk
geen zin heeft. De door TNT post voorgeschreven schrijfwijze is echter BTNL (zie blad 29).

Afb. 60 Twee retourstickers P4582 (versie 0308) - CP934 met het
TNT Post logo. De rechter sticker was op een stuk afkomstig
uit het buitenland geplakt.

Vermeldenswaard is nog dat op retourpoststukken af en toe een administratieve sticker P 4590 voorkomt.
Volgens de tekst van deze sticker beschikt de geadresseerde niet over een voorgeschreven brievenbus en is
het stuk daarom onbestelbaar. Van sticker P 4590 zijn twee versies bekend, met het oude "ptt post" logo en
met het nieuwe "PTT POST" logo (afb. 61 en 62). Op de retoursticker van afb. 61 is geen aanstreephokje
aangevinkt. Zou dat komen omdat "geen geldige brievenbus" niet als keuzeoptie op de sticker staat?

Afb. 61 Ongedateerde brief met retoursticker P4582 (versie
0294) - 44707 en met een administratieve sticker
P 4590 (0993) met "ptt post" logo.

Post & Techniek 02, februari 2010

Nieuw type retoursticker in gebruik

Blad 24

Afb. 62 Brief met retoursticker P4582 (versie 0901) en
met administratieve sticker P 4590 (versie 0993) 00077 met gewijzigd "PTT POST" logo.
Frankeermachinedatum 17-5-2002.

Op de retoursticker van afb. 62 is aanstreephokje "vertrokken" aangevinkt. Dat is wellicht ook de oorzaak
dat er geen brievenbus meer op het bewuste adres aanwezig is.
Ter afsluiting van dit onderdeel een voorbeeld waarbij het retouradres door de postbode niet te vinden was
en er steviger maatregelen getroffen moesten worden! De brief van afb. 63 was onbestelbaar dus plakte een
PTT'er er een retoursticker P 4582 op en streepte hokje "vertrokken" aan. Omdat er geen spoor van het
afzenderadres te bekennen was, zette hij een streepje door de postcodevakjes (afb. 64). De brief ging
vervolgens naar Den Haag, naar de afdeling Onbestelbare Postzendingen. Op deze afdeling is men gerechtigd
poststukken open te maken teneinde de afzender van het stuk te achterhalen. Dat lukte en de brief werd
gesloten met een speciale rode plakker met tekst PKT GV 166. De brief werd in een PTT envelop gedaan en
onder bijvoeging van een begeleidend schrijven aan het afzenderadres retour gezonden (afb. 65).

Afb. 63 (boven)
Onbestelbare brief zonder een
retouradres. Behandeld op de
afdeling Onbestelbare Poststukken in Den Haag.
Afb. 64 (links)
Retoursticker P 4581 (versie
0294) - 251020 met een streep
in de postcodehokjes.
Afb. 65 (rechts)
Begeleidend schrijven van de
afdeling Onbestelbare Postzendingen de Den Haag.
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Retourzendingen vanaf september 2009 geheel geautomatiseerd.

Het is u wellicht duidelijk geworden dat het voor de tweede keer sorteren van retourzendingen via de
sorteermachine-klein (SMK) een knelpunt vormt. Omdat er op de brieven al een sorteer identificatie index
(SIX) aanwezig is (n.l. die van de eerste keer dat het stuk de SMK passeerde) en er zou tijdens een tweede
keer sorteren weer een SIX opgespoten worden, dan zou deze over de eerste heen komen en daardoor alles
onleesbaar worden. Dat doet men dus niet. Het gevolg is dat er in de tweede sortering niet op basis van een
SIX gesorteerd kan worden, maar dat dit moet gebeuren op basis van het digitale beeld dat van de brief
wordt gemaakt. En daarbij moet de software niet de adresgegevens van de geadresseerde "pakken", maar de
postcode van het retouradres op de sticker. Dit is uiteraard technisch moeilijker en ook tijdrovender dan
eenvoudig sorteren op basis van een SIX.
Daar komt nog bij dat er tegenwoordig tot op huisnummer gesorteerd wordt en in het retouradres op sticker
P 4582 ontbreekt een huisnummer. Redenen genoeg dus voor TNT Post om de retourprocedure te wijzigen.
In het personeelsblad Mail 11 van december 2009 wordt een en ander uiteengezet (afb. 66). Omdat het doel
is om de retourzendingen geheel automatisch te verwerken, dient de eerste SIX "onzichtbaar" te worden
voor de SMK software en dient er een huisnummer op de retoursticker te worden geplaatst. Verder dient er
een mogelijkheid te zijn om een nieuwe SIX rechts onder op de brief te spuiten zodat die weer gelezen kan
worden tijdens de tweede sorteerslag. Om deze uitgangspunten te realiseren is een geheel nieuwe retoursticker
ontworpen.

.

Afb. 66 Gezicht op de invoerplek van een sorteermachine-klein te Rotterdam met er boven uitleg over de
situatie in Rotterdam m.b.t. de invoering van de nieuwe retoursticker. Bron: MAIL nr. 11, dec. 2009
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De nieuwe retoursticker heeft de afmetingen 135 x 40 mm en dient rechts onder op de brief, dus over een
reeds aanwezige SIX en PRIC geplakt te worden. Op de sticker vult de TNT medewerker nu de postcode
plus het huisnummer in en vinkt een aanstreepvakje aan waarmee hij de reden van retourzending aangeeft.
Ook de postcode + postbusnummer of postcode + antwoordnummer kunnen worden ingevuld (afb. 67)
Nu is er in feite een brief met "nieuwe" adresgegevens ontstaan! De brief kan nu weer in de SMK of SMG
verwerkt worden. Op de sticker wordt dan een nieuwe SIX (nu met de adresgegevens van de afzender!)
geprint en er wordt een nieuwe PRIC (eerste sortering!) aangebracht. In de tweede sortering wordt de nieuwe
SIX gelezen en er kan tot op huisnummer gesorteerd worden.

Afb. 67 De nieuwe Herstel/Retour sticker met postcode + huisnummer vakjes en met een IX, een
SIX en een PRIC. En natuurlijk met de speciale KIX code!

De nieuwe sticker heeft een tweeledige functie: herstel aan geadresseerde en retourzending aan de afzender.
Beide opties zijn aanstreepbaar. De stickercodering is weer P 4582 maar weer met een verschillende
volgnummering. In de korte tijd dat de nieuwe sticker nu in gebruik is zijn er al vijf varianten gemeld!
Hieronder een overzicht.
Type A.

Geen onderscheid tussen "Herstel" en "Retour" / drie aanstreephokjes (afb. 68).

Afb. 68 Retour/Herstel (let op de woordvolgorde!) sticker P 4582 (versie 0309) dwars geplaatst.
Met drie aanstreephokjes

Type B.

Geen onderscheid tussen "Herstel" en "Retour" / vier aanstreephokjes (afb. 69).

Afb. 69 Retour/Herstel (let op de woordvolgorde!) sticker P 4582-I (versie 0409) onderaan
geplaatst. Nu met vier aanstreephokjes
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Wel onderscheid tussen "Herstel" en "Retour" / vier aanstreephokjes (afb. 70).

Afb. 70 Retour/Herstel (let op de woordvolgorde!) sticker P 4582-I (versie 0509) onderaan
geplaatst. Met vier aanstreephokjes.

Type D.

Wel onderscheid tussen "Herstel" en "Retour" / vijf aanstreephokjes (afb. 71).

Afb. 71 Herstel/Retour (let op de woordvolgorde!) sticker P 4582-I (versie 0709) onderaan
geplaatst. Nu met vijf aanstreephokjes.

Type E .

Wel onderscheid tussen "Herstel" en "Retour" / vijf aanstreephokjes (afb. 72).
Geen sticker nummering met versienummer!

Afb. 72 Herstel/Retour sticker zonder sticker nummering. Met vijf aanstreephokjes.

\Of het ontbreken van de stickernummering van afbeelding 72 een "drukfout" is of dat de nummering
opzettelijk is weggelaten is vooralsnog onbekend.
Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat de speciale KIX code op deze nieuwe sticker identiek is aan
die op de oudere typen. Gedecodeerd staat ook hier weer XD5555QI.
N.B.: Het kleurverschil tussen de diverse labels geeft niet de werkelijkheid weer!!
Het wordt veroorzaakt door verschillen in de scanner instelling.
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Op één brief kunnen in een speciale situatie ook twee stickers voorkomen! Op de brief weergegeven in
afbeelding 73 zijn twee sticker geplakt. Het zijn beide stickers type E, dus zonder sticker nummering. De
brief is op 2 september 2009 in Zwolle gestempeld en had een bestemmingsadres waarop de brief blijkbaar
niet bestelbaar was. De postbode plakte een retoursticker op de brief maar vulde niet de postcode + huisnummer (8271 RW 4) van de afzender in maar 2500 NA 99054 (afb. 74). Bij die adresgegevens hoort de
dienst Onbestelbare Postzendingen in Den Haag. Zie het adres op de brief van deze dienst in afbeelding 65.
De postbode heeft het retouradres blijkbaar "over het hoofd" gezien en de brief naar genoemde dienst gestuurd
voor nader onderzoek. De brief werd in Zwolle door een SMK verwerkt. Er werden een SIX en een PRIC op
de sticker aangebracht. In Den Haag werd natuurlijk al snel duidelijk dat het retouradres gewoon op de
envelop staat! Men plakte een tweede sticker op de brief, vulde de juiste retourgegevens in op de sticker en
plaatste voor alle duidelijkheid een grote pijl op de envelop richting retouradres. In Den Haag werden geen
tweede SIX + PRIC aangebracht. Hoe de sortering daar exact is verlopen is onbekend.

Afb. 73 Poststuk met twee Herstel/ Retour stickers, beide
zonder sticker nummering.

Afb. 74 Details van de beide stickers op de brief van afb. 73

Afb. 75 Poststuk met een Herstel/ Retour stickers P4582-I
(versie 0709). Aangestreept: Vertrokken/onbewoond

Afb. 76 Uit het administratieve TNT stempel volgt de
reden voor retourzending overduidelijk!

In afb. 75 nog een retourzending met een administratief TNT stempel (afb. 76) waaruit de reden duidelijk
blijkt: het pand is gesloopt en het adres is uit het bestand verwijderd.
Op de pagina's 29 en 30 zijn twee TNT posters weergegeven die de TNT medewerker instrueren over het
juiste gebruik van de nieuwe sticker. Mocht u ook interessante retourzendingen in uw verzameling hebben,
meldt die dan voor publicatie. Uw medeverzamelaars zullen u er dankbaar voor zijn!
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Instructie Afwerken herstel- en retourpost
1

Kun je herstellen aan
geadresseerde?

ja

Plak sticker. Vink de juiste categorie aan. Vul in: Nederlandse
postcode en huisnummer/postbusnummer geadresseerde.
x

nee

2

Kun je retourneren
aan afzender?

ja

nee

3

Geen of verkeerde
postcode geadresseerde?

26 a

Plak sticker. Vink de juiste categorie aan. Vul in: Nederlandse
postcode en huisnummer /postbusnummer afzender, of BTNL.

x

ja

1 234 AB

3 142 FJ

4 7

Plak sticker. Vink de juiste categorie aan. Vul in: XXXX

XXXX
x

nee

4

Onbestelbaar aan zowel
geadresseerde als afzender?

ja

Plak sticker. Vink de juiste categorie aan. Vul in: 2500 NA,
Postbus 99054

x

2 500 NA

99 054

Plak sticker rechts onderin
over de indexcode (oranje streepjescode)

Let op - bij herstelpost !
* Stap 1 overslaan bij Groot, Overig en Buitenland
(alleen retouren stickeren).
* Hele bak verkeerd gericht: niet stickeren.
* Bij post voor Buitenland geen land bij
geadresseerde vermeld? Retour afzender.
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Hieronder de tekst van een TNT poster die op de vestigingen in gehangen met daarin uitleg over het toepassen
van de nieuwe herstel/retoursticker. De poster is gedateerd 7 september 2009.

Nieuwe retour/herstelsticker - de 10 meest gestelde vragen
1.

Gerichte bakken, bundels, rolcontainers verkeerd ontvangen: niet stickeren.

2.

Herstelpost voor het eigen VBG hoeft niet gestickerd te worden.

3.

Sticker bij Klein niet alleen retouren, maar ook de TNT foutlopers
(herstelpost) met de nieuwe sticker. Bij Groot, Overig en Buitenland alleen
retouren stickeren.

4.

Plak de sticker rechts onderin OVER de oranje streepjescode (bij Groot bij
voorkeur rechts onderin en anders over de oranje streepjescode).

5.

Doorzendservice : geen twee stickers plakken, alleen doorzendsticker.

6.

Vul altijd de hele sticker in: kruis een categorie aan en vul het huisnummer of
postbusnummer in.

7.

De sticker is afneembaar, over het adres plakken kan en mag!

8.

Sticker niet omvouwen aan de onderkant, de witte rand is nodig voor de
machinale verwerking. Losse randjes zorgen ook voor storingen op de SMK
en HSM.

9.

Poststuk te klein? Sticker links omvouwen, zodat postcodekader leesbaar is.

10.

Afvoer Klein met nieuw bakticket en alles hetzelfde koppen, met de postzegel
links onder (dus op zijn kop).

