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Verschijnt maandelijks

Dag belangenbehartiger!
Elke maand opnieuw bezorgen we je een vleugje zinvolle wetgeving in een notendop.Vandaag
verlaten we die piste even, om jullie te informeren over aankomende veranderingen in onze
basisdienstverlening. Belangrijk voor jou en zeker ook voor alle leden.
Vanaf maart 2020 houdt de postbode immers niet meer dagelijks halt aan jouw deur. We hebben
het immer zo gekend, doch door de afname van het aantal brieven (10 jaar geleden buste een
postbode dagelijks nog in 8 op de 10 brievenbussen, nu in minder dan één bus op de twee), besloot
bpost haar postbedeling aan te passen. Mensen gebruiken steeds meer e-mail en sociale media en
versturen minder brieven, maar ook de oplopende kosten van de dagelijkse postbedeling spelen een
rol. Zeker in het versnipperde Vlaanderen, waar door lintbebouwing en verspreide bebouwing,
postbodes vele kilometers moeten afleggen. Gevolg: meer kosten, minder winst. Een verhaal dat we
eerder hoorden en ook te zien is in de enorme afname van bankkantoren, geldautomaten, lokale
handelaars... dichtbij. Lig jij hier ook wakker van? OKRA ook! In het standpunt in OKRA-Magazine (p.
19) focussen we al een eerste maal op onze acties naar de bankensector toe. Maar wees gerust...
dit wordt niet ons laatste wapenfeit. Heel binnenkort droppen we opnieuw iets in jouw mailbox én
in het volgende OKRA-magazine!
Heb je zelf nog iets waar je meer info over wil of een specifieke vraag van één van jullie leden?
Bezorg ons die dan zeker! We behandelen die graag in deze nieuwsbrief, in "vraag het aan OKRA" in
OKRA-magazine of tijdens onze wekelijkse babbel op radio VBRO.

Nieuw uitreikingsmodel bpost
Door de daling van het brievenpostvolume gedurende de laatste jaren moet bpost zijn
uitreikingsmodel aanpassen. Deze daling werd niet voldoende gecompenseerd door de groei van het
pakjesvolume. Het nieuwe uitreikingsmodel werd al in 2019 in de sporen gezet. Op 1 januari van dat
jaar werd de Priorzegel, voor dringende zendingen, opnieuw ingevoerd. Zendingen met een
Priorzegel bedeelt de post de werkdag na afgifte. Een zending zonder Priorzegel bezorgt ze binnen
de drie werkdagen.*
Vanaf 1 maart 2020 wijzigt de uitreiking nog meer voor de niet-dringende post. Daarvoor komt de
postbode slechts twee maal per week langs.
* Vergeet niet: alle postzegels aangekocht voor 1 januari 2019 worden als Non-Priorzegels beschouwd.

Wat wijzigt er concreet?

Bpost zal elke dag je dringende postproducten blijven uitreiken. Dringende producten zijn
aangetekende brieven, gefrankeerde brieven met priorzegel, kranten, wekelijkse
tijdschriften en pakjes).
De uitreiking van niet-dringende post zal wél worden gewijzigd. Commerciële folders en
gefrankeerde brieven met een non-prior zegel zullen nu slechts tweemaal per week
worden bezorgd:
•
•

een eerste keer in het begin van de week, namelijk maandag of dinsdag;
vervolgens zal de postbode een tweede keer langskomen op het einde van de week,
namelijk woensdag of donderdag.

Indien je je niet-prioritaire post en reclamefolders niet op maandag ontvangen hebt, zal je deze op
dinsdag ontvangen. Indien je je niet-prioritaire post en reclamefolders niet op woensdag ontvangen
hebt, zal je deze op donderdag ontvangen. Je zal steeds dezelfde volgorde ondervinden in verband
met de uitreikingsdagen. Ze kunnen uiteraard onderworpen worden aan wijzigingen, maar dit zal
eerder zeldzaam zijn. Je kan zelf geen wijzigingen van uitreikingsdagen vragen.

Indien je je niet prioritaire post en reclame folders niet op maandag ontvangen hebt,
zal je deze op dinsdag ontvangen. Indien je je niet prioritaire post en reclame folders
niet op woensdag ontvangen hebt, zal je deze op donderdag ontvangen.
Je zal steeds dezelfde volgorde ondervinden in verband met de uitreikingsdagen voor
de niet prioritaire post & reclame folders. Deze uitreikingsdagen kunnen onderworpen
worden aan wijzigingen, maar dit zal eerder zeldzaam zijn.
Je kunt geen wijzigingen van uitreikingsdagen vragen.
Filip, secretaris-generaal van de administratie Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Uitreiking kranten, pensioenen, overlijdensberichten...
Uitreiking kranten
Het nieuwe uitreikingsmodel verandert niets aan de uitreiking van de
kranten. Die moeten op weekdagen nog steeds worden bezorgd voor 7u30
en op zaterdag voor 10u. Dat zal zoals voorheen gebeuren via
afzonderlijke krantenrondes.

Uitreiking pensioenen
De uitreiking van de pensioenen zal niet aangepast worden. De pensioenen aan de rechthebbenden
blijven op vrijdag uitgereikt worden.

Uitreiking overlijdensberichten
Overlijdensberichten kunnen gefrankeerd worden met een Prior- of Non-Priorzegel, afhankelijk van
je keuze:
•
•

Geadresseerde overlijdensberichten, met Priorzegel, worden de eerste werkdag na afgifte
bezorgd;
Geadresseerde overlijdensberichten, met een Non-Priorzegel, worden uitgereikt binnen de
drie werkdagen na afgifte.

Meer info?

Contacteer ons

Meer
info
vind
je
op
de
website
van
bpost:
https://www.bpost.be/nl/2020/nl/particulier/uitreikingsmodel.

PB 40, B-1031 Brussel

Uiteraard beantwoorden we jouw
belangenbehartiging@okra.be!
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