
14 DONDERDAG 26 OKTOBER 2017

Postbode levert 
pakje voortaan 
ook bij de buren

Voortaan kan je een 
dringend pakje van Bpost 
ook bij de buren laten af-
geven als je niet thuis 
bent op het moment van 
de levering. De postbode 
zal enkel aanbellen bij de 
buur die je zelf hebt door-
gegeven. 

Bpost bezorgt dagelijks 
175.000 pakjes. Bij de eer-
ste thuislevering is 14 
procent van de klanten 
niet aanwezig, waardoor 
de postbode het pakje 
weer moet meenemen en  
in een postpunt achter-
laat. Extra geloop, extra 
rompslomp. Voor de post-
bode, maar ook voor u.

Niet bij eender wie

Daarom maakt Bpost het
nu ook mogelijk om het 
pakket op een plaats of bij 
een buur van keuze af te 
leveren. Tegen maart kan 
dat in het hele land. 
“Maar we zullen alleen 
aanbellen bij de buur die 
de klant op voorhand 
heeft gekozen. Niet bij 
eender wie in de straat, 
zoals sommige van onze 
concurrenten wel doen”, 
zegt woordvoerster Bar-
bara Van Speybroeck. 

Etiquetteconsultant Bri-
gitte Balfoort vindt die 
werkwijze attent. “Voor 
de klant én voor de buur. 
Je wil niet altijd dat een-
der wie weet wat je be-
stelde. Je wil evenmin dat 
mensen in hun rust en 
privacy worden gestoord 
omdat jij iets online 
kocht.”  (thv)

“Je ziet nu al reacties van
mensen die enkel voor het geld
in hun vrije tijd willen werken.
De regering creëert een echte
mentaliteitswijziging.” Sandra
Rosvelds van Beweging.net ver-
woordt een wijdverspreid ge-
voel binnen het Vlaamse ver-
enigingsleven. Volgens ver-
schillende organisaties wordt
hun werking ondermijnd door
de mogelijkheid om tot 500 eu-
ro per maand onbelast bij te
verdienen, een maatregel van
de regering-Michel om de grijze
zone tussen vrijwilligers en
werknemers aan te pakken. 

“Vrijwillig engagement kun je
niet vertalen in economische
begrippen”, reageert jeugdbe-
weging Chiro. Natuurpunt
vreest dat dit het vrijwilligers-
weefsel “kapot zal maken”. Vol-
gens Beweging.net was nie-
mand vragende partij voor dezeTEX VAN BERLAER

“Binnenkort enkel 
nog vrijwilligers 
tegen betaling”

Vrijwilligers aan het werk voor Natuurpunt – 
voorlopig nog gratis. Verschillende verenigingen 
vrezen het einde van onbetaald vrijwilligerswerk.
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Verenigingen vrezen mentaliteitswijziging nu regering belastingvrij laat bijklussen

Een klusje opknappen bij de grootouders, of 
voor de hond van de buren zorgen: voortaan 
kan je er tot 6.000 euro per jaar mee verdie-
nen. Vrijwilligersorganisaties reageren onge-
rust op de hervorming en vrezen een heuse 
mentaliteitsverandering. “Binnenkort zullen 
we tegen elkaar moeten opbieden om de bes-
te vrijwilligers aan te trekken.” 

hervorming – afgezien van de
sportsector. “De rest wacht met
een bang hartje af.”

Naast de bekommernissen om
de vrijwilligerscultuur zijn er
ook bezorgdheden over de kwa-
liteit van het werk. Die vrees is
het grootst in de zorg. “Wat als
onze mensen geld beginnen te
vragen?”, klinkt het bij de Ge-
zinsbond en ouderenvereniging
Okra. “Er zal een opbod ont-
staan. Wie het meeste biedt, zal
de beste mensen aantrekken.”
Bovendien stelt men zich vra-
gen over de kwalificaties van
bijklussers. De Vereniging voor
Social Profit Ondernemingen
zegt dat de regering “de deur
wagenwijd openzet naar kwali-
teitsverlies”. 

Volgens moraalfilosoof Stijn
Bruers kan de kwaliteit van
vrijwilligerswerk inderdaad da-
len. “Sommige mensen zullen
niet meer vanuit hun hart, maar
vanuit hun portemonnee han-
delen.” 

”Geen concurrentieslag”

Vlaams minister van Welzijn
Jo Vandeurzen (CD&V) weet
van de ongerustheid. “Ik ben
vragende partij om de Vlaamse
kwaliteitscriteria toe te passen
op de activiteiten die onder
Vlaamse bevoegdheid vallen.”
Vandeurzen overlegt hierover
met de federale regering. Hij
sluit bijkomende kwaliteitsei-
sen niet uit. Op het kabinet van
minister De Block (Open VLD)
zegt men open te staan voor
aanpassingen. Maar van een
concurrentieslag tussen vereni-
gingen zal geen sprake zijn,
klinkt het. “Wij kennen weinig
non-profitorganisaties die met
veel geld kunnen zwaaien.”


