Het komt (niet) in de bus.
Brievenbussen zijn er in alle mogelijke vormen en maten. Voorgeschreven is
echter wel aan welke normen deze bussen moeten voldoen. Deze normen zijn
wettelijk vastgelegd in het Postbesluit 1980.
Dit artikel bepaalt o.a. dat de Post niet hoeft te bezorgen, indien de bussen niet
aan de gestelde eisen voldoen.
Volgens de Postwet moet een brievenbus aangebracht zijn op een hoogte tussen
de 60 en 180 cm (ideale hoogte voor de besteller is 110 cm) en een formaat
hebben van 26,5x3,2x38 cm. De brievenbus moet zich op minder dan 10 meter
van de openbare weg bevinden.
Afwijkende brievenbussen of onjuiste plaatsing van brievenbussen brengt voor
de PTT veel extra werk met zich mee. (bv in flats waar de brievenbussen niet
op een centrale plaats in de hal zijn geplaatst.)
PTT heeft besloten om eigenaren van brievenbussen welke niet aan de normen
voldoen, te vragen de brievenbussen binnen 6 maanden aan te passen. Is binnen
die tijd aanpassing niet gerealiseerd, dan stuurt PTT de busstukken retour
afzender (afb. 1).
Art 9A 4e lid Postbesluit 1980 bepaalt "Het als onbestelbaar aanmerken zal niet
eerder plaatsvinden dan nadat de bewoner schriftelijk is medegedeeld, dat zijn
brievenbus niet aan de gestelde normen voldoet en nadat door gezamenlijk
overleg is getracht een redelijke oplossing te vinden" Deze handelwijze is
toegepast op het afgebeelde krantebandje. De ambtelijke taal op dit etiket is
mischien niet direkt voor iedereen duidelijk, anders is het bij het volgende etiket
(afb. 2) dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.
Voor huiseigenaren die een te kleine brievenbus of een vertikale bus hebben,
hanteert de PTT een afwijkende regeling. Busstukken die niet in de te kleine
bus passen worden door PTT s'avonds niet nog een keer aangeboden. In plaats
daarvan laat de besteller een bericht achter, waarin gevraagd wordt het poststuk
af te halen op kantoor. "Als uw brievenbus aan de standaardmaten had voldaan,
was de zending gewoon in uw brievenbus bezorgd", zo staat er te lezen.

afb 1 Etiket vanwege weigering buitenbus te plaatsen.
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Aft 2 Etiket vanwege het niet hebben van een juiste brievenbus.

De etiketten van afbeelding 1 en 2 kunnen ondertussen alweer als verouderd
worden beschouwd, want er is inmiddels ook een etiket gevonden met nummering P4950 (0993) (afb. 3).
Herman Geurts.

Aft. 3 Etiket P 4590 gebruikt op een brief van 14-12-'93.
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