
EEN mIST ADRES EENSNELLEBEZORGING 

Ten tijde van de PTT was in artikel 454 van de Dienst
voorschriften PTT geregeld dat de postarnbtenaar verplicht was 
bij onbestelbare stukken de reden van niet-uitreiking zoveel 
mogelijk op de voorzijde van het poststuk te vermelden. In de 
regel gebeurde dit door middel van een met de hand geschreven 
aantekening of met een administratief stempel, dat in een in 
vakjes verdeelde rechthoek de verschillende mogelijkheden van 
onbestelbaarheid omschrijft. Aanhalen of aankruisen is dan 
voldoende. 
De goede oude tijd. Er werden nog namen en adressen gelezen 
door de postbesteller. Bij onjuiste adressering was een poststuk 
feitelijk onbestelbaar. 
Reden ten dage wordt uit efficiency overwegingen en 
automatisering nog slechts op postcode en huisnummer gesorteerd 
en besteld. In feite hoefje voor TPG Post nog enkel te adresseren 
met postcode en huisnummer om een poststuk op het juiste adres 
te krijgen. 
De aanvul1ende informatie is feitelijk voor de klant, de 
geadresseerde. Bij aankomst op een adres waar meerdere personen 
post ontvangen is een nadere aanduiding in de adressering zeer 
wenselijk. 

TPG Post heeft de regels van een juiste adressering vastgelegd in 
haar Algemene voorwaarden en alleen postcode en huisnummer is 
niet toegestaan: 
13.3 Adressering Postzendingen moeten zijn voorzien van de 
naam en daaronder een volledig adres van de geadresseerde. 
Onder volledig adres wordt verstaan, straat en huisnummer met 
eventuele huisnummertoevoeging zoals vastgesteld door de 
gemeente waaronder de plaats van bestemming valt, dan weI 
postbusnummer of antwoordnummer als bedoeld in artikel 18.1, 
dan weI een andere door TPG Post aanvaarde wijze van 
adressering, en vervolgens in aIle gevallen de postcode en plaats 
van bestemming, bij voorkeur over twee regels verdeeld 
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Het adres moet op de postzending zelf worden vermeld of op een 
strook, die op de postzending is geplakt. Indien de postzending 
daarvoor onvoldoende ruimte biedt, kan het adres ook worden 
vermeld op een stevig aan de zending bevestigd label. 

Op de intemetsite van TPG Post is een juiste adressering in beeld 
gebracht. 
(http://www.tpgpost.nllbusiness/post versturenloverig 

/tuist adresserenl) 

Gaat er iets fout in de bezorging, bijv. met een onjuiste postcode, 
dan kan een bewoner op het adres, waar het poststuk onjuist is 
bezorgd, de fout van de postbesteller alsnog hersteHen. 

In vroegere tijden van nonnen en waarden was dit vanzelfsprekend. 
Tegenwoordig is het maar afwachten in hoeverre iemand zich nog 
moreel verplicht voelt een fout van een ander te herstellen. 
Hiema wordt een kerstpoststuk getoond dat uiteindelijk toch nog 
correct werd bezorgd volgens de ouderwetse methode van lezen en 
interpreteren door de postbesteller. 

Nieuwjlaarswensen van december 2004. in envelop, gefrankeerd 
met de Decemberzegel or. 2119 van 2002. 
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De envelop is door de posterijen correct gecodeerd op 9712 KW 
26A en macmnaal afgestempeld te Zwolle d.d. 21-12-2004. De 
postbode gooide echter roet in het eten en bezorgde de wensen op 
een onjuist adres: WA Scholtenstraat 26A te Groningen. 

De bewoner op dit adres was zo aardig de foutieve bezorging te 
vermelden op de envelop en postte het poststuk nogmaals. 

De envelop belandde vervolgens wederom in Zwolle, alwaar het 
voor de tweede keer werd afgestempeld en nu op 7-1-2005. 
Uiteindelijk kwamen de groeten van een Oma uit Leeuwarden toch 
na heel veel km's aan bij haar kleinkinderen in Groningen. 

Veendam, 20-12-2005 
Piet Remeijer 

foto: Piet Remeijer 

Zo druk heeft TPG Post het met de kerst dat de kerstman zelf ook aan 
het werk moet. 
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