Een nieuw "strafport"-etiket
Als een postzending niet of onvoldoende gefrankeerd is door de afzender, zou de
Post die zending eigenlijk retour moeten sturen. In de praktijk gebeurt dat niet: de
zending wordt bij de geadresseerde afgeleverd met een betalingverzoek. U kent ze
wel, die portkaarten waarop je een aangegeven bedrag aan postzegels moet plakken
en die je terugstuurt aan het postkantoor.
De kaarten hebben het formaat van een briefkaart en worden aan de achterkant van
het poststuk geplakt met twee geperforeerde stickertjes "Hierlangs afscheuren".
Blijkbaar vindt TPG Post die portkaarten niet opvallend genoeg meer. Sinds enige
tijd wordt op onvoldoende gefrankeerde stukken namelijk ook een etiket P 4503 op
de voorkant geplakt. Dit is een zelfklevend etiket van 2,5 cm hoog en 8 cm lang, met
aan de rechterkant een grote "T", de internationale aanduiding voor ontbrekend
port. In de linkerbovenhoek van het etiket staat het embleem van Koninklijke TPG
Post met daarnaast de tekst "portzending", uitgespaard uit een rode balk. De tekst
van het etiket is neutraal gehouden: "De zending voldoet niet aan de voorwaarden
die TPG Post aan de frankering stelt". Alle exemplaren die ik tot nu toe gezien heb,
hebben als drukdatum 1103; misschien is het etiket pas eind vorig jaar
geïntroduceerd.
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We laten twee voorbeelden zien. Het eerste is een klein formaat envelop die door de
Sociale Verzekeringsbank verstrekt wordt aan aanvragers van kinderbijslag. Bij het
insturen van een aanvraagformulier hoeft de afzender alleen het adres van de SVB
aan te vullen en de envelop te frankeren. Het staat duidelijk aangegeven in de
rechterbovenhoek "Let op voldoende frankering". De afzender van dit exemplaar
heeft dat niet gedaan.
Je zou verwachten dat een grote instelling als de SVB ondergefrankeerde zendingen
weigert, maar daarvan is hier geen spoor te vinden. Ook zijn er geen sporen van een
aangehechte portkaart te zien.

Aan de tweede envelop is niet te zien waarom de geadresseerde port moest betalen.
Er staat toch een "Port betaald" in de rechterbovenhoek gedrukt? Dat klopt - maar
dat geldt alleen voor partijenpost die aan een loket wordt ingeleverd. Deze envelop
werd in een brievenbus gegooid en door TPG Post onderschept. Vandaar de
handgeschreven aanduiding "T 57 gr het etiket en de sporen van de aangehechte
portkaart. Op die kaart stond een bedrag vermeld van € 1,28. Dat is gelijk aan het
onbrekende port voor een brief van 20-50 gram (€ 0,78), vermeerderd met € 0,50
strafport. Uiteraard heeft de geadresseerde dat keurig betaald.
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