Zo stroomt de post
Als filatelisten zijn we niet alleen geïnteresseerd in de nieuwste uitgiften van TPG
Post, maar ook in de manier waarop de posterijen werken. Daar valt veel over te
vertellen, al is het niet altijd gemakkelijk om de juiste informatie te vinden.
TPG Post is niet erg scheutig met informatie. Enerzijds omdat het bedrijf niet wil
dat allerlei interne gegevens op straat komen te liggen, anderzijds omdat de prafdelingen veel meer gericht zijn op de verzamelaar ( = abonnee op nieuwe
uitgiften) dan op de filatelist.
Onlangs kreeg ik van een kennis
een kopie van de Afvoerleidraad
van Postkantoren, een poster op
A3-formaat die duidelijk maakt
hoe men op een postkantoor
met aangeleverde post dient om
te gaan. De poster dateert van
mei 2004 en is in de linkerbenedenhoek voorzien van
het formuliernummer P 4780.
Het is een helder, geïllustreerd
overzicht van allerlei soorten
post, dat je prima kunt
gebruiken om een verzameling
moderne poststukken op te
zetten. Zo'n verzameling kan
aangevuld worden met labels,
etiketten en formulieren. Daarbij kom je veel Engelstalige
termen tegen, want daar is men
bij TPG Post gek op, maar ook
Nederlandse
begrippen
die
uitsluitend bij de posterijen
gebruikt worden.
Poster P 4780 Afvoerleidraad Postkantoren
Het kernbegrip in de leidraad is poststroom. Er worden vier poststromen
(categorieën poststukken) onderscheiden: Depêche, Gefrankeerde baliepost, Partijenpost en
Postzakmeubelpost. Bij elk van deze stromen wordt uitgelegd hoe de betrokken
poststukken te herkennen zijn, hoe ze verpakt moeten worden voor transport en
welk label aan de verpakking bevestigd dient te worden. Bij de meeste (sub-)
categorieën worden nog enkele bijzonderheden vermeld.
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Depêche
Depêche is de verzamelnaam voor wat we in het dagelijkse spraakgebruik
aangetekende en expresbrieven noemen. Deze categorie wordt als volgt
onderverdeeld:
1.

Waarde-aangifte
- Aangetekend waarde-aangifte
- Worldpack Special waarde-aangifte

Etiket P 4527 Aangegeven waarde
2.

3.

Overige (aangetekende) zendingen
- Aangetekend
- Aangetekend verzekerd vervoer
- Aangetekend handtekening retour
- Brief met legitimatie
- GarantiePost

Etiket P 2198 Brief met legitimatie
Express zendingen
- T N T Saturday Prepaid Express
- T N T Overnight Prepaid Express
- TraXity Exprès
- Worldpack Special Express
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Etiket P 2322 Adressticker/ verzendbewijs Worldpack Special
Deze poststukken worden per subcategorie gebundeld en alle bundels worden in een
postzak verpakt met daaraan een postzaklabel P 4702-1 (Depêche voor ....) waarop
de naam van de bestemming ingevuld wordt. Alle aangetekende zendingen uit heel
Nederland worden tegenwoordig in het sorteercentrum in Arnhem verwerkt, dus op
het label zal meestal Arnhem als bestemming vermeld worden.

Label P 4702-1 (Depêche voor Sorteercentrum Aangetekenden Arnhem
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Gefrankeerde baliepost
Gefrankeerde baliepost is de categorie losse poststukken die gefrankeerd aangeleverd
worden door klanten of die aan de balie alsnog van frankering voorzien zijn. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt in:
1.
2.
3.
4.

5.

Rouwbrieven
Postzegels (brievenpost)
Frankeermachine (brievenpost)
Zendingen binnenland (pakketpost)
- Met Aanvullende Dienst
- Zonder Aanvullende Dienst
Zendingen buitenland (pakketpost)
- Worldpack Basic
- Worldpack Special

Deze poststukken worden verpakt in zakken met het postzaklabel P 4750
(Gefrankeerde Baliepost).

Label P 4750 Gefrankeerde Baliepost
Voor rouwbrieven bestaat een apart traject. Vaak worden deze al aangeleverd in de
verzendset voor rouwbrieven die te koop is op het postkantoor. Als dat niet het
geval is, worden ze doorgestuurd in een dienst-envelop P 4605. Het idee hierachter
is niet alleen rouwpost snel bezorgd moet worden, maar ook dat voorkomen moet
worden dat de brieven een ongewenst vlagstempel krijgen.
Voor de pakketten naar binnen- en buitenland uit de categorie Gefrankeerde
Baliepost zal meestal geen postzak, maar een rolcontainer gebruikt worden.

Partijenpost
Partijenpost wordt soms door bedrijven aangeleverd op het postkantoor, maar voor
vaste klanten bestaat ook de mogelijkheid deze post af te laten halen. Het
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postzaklabel dat hierbij hoort is P 4794 (Haalservice). Elke partij is voorzien van een
tweedelig orderformulier. Deel A van dat formulier gaat bij de poststukken in de
postzak, deel B wordt verstuurd naar een interne TPG-afdeling.

Label P 4794 Partijenpost Haalservice

Postzakmeubelpost
In sommige postkantoren staan postzakken opgesteld waar klanten zelf hun
gefrankeerde post in kunnen gooien. De stellage waarin deze postzakken hangen,
heet een "postzakmeubel" of een "postzakinnamewand". In de leidraad wordt deze
categorie post Postzakmeubelpost genoemd, onderverdeeld in:
1.
2.
3.

Postzegels
Brieven Frankeermachine
Pakketten

De postzaklabels die hierbij gebruikt worden, zijn P 4752 (Gefrankeerde post
Postzegels), P 4753 (Gefrankeerde post Frankeermachine) en P 4751 (Gefrankeerde
post Pakketten).

Label P 4752 Postzakmeubel/Postinnamewand Gefrankeerde post Postzegels

J. Spijkerman
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