
∑OM  -  Sociaal  Ontzorgend Model

Factuurvoorwaarden en 
schoolreglement

Elke school wil een duidelijke en transparante 
communicatie met de ouders van wie de kinderen 
bij hen school lopen.

De wederzijdse rechten en verplichtingen van de 
leerlingen, ouders en school zijn opgenomen in 
het schoolreglement.

Dit schoolreglement is als het ware de handleiding 
voor alle betrokkenen. Zijn ouders hiermee of met 
bepaalde onderdelen niet akkoord dan kunnen zij 
zich niet inschrijven.

Ultiem doel

Problemen
Bij een intake gesprek is het echter onmogelijk om het 
volledig schoolreglement met de ouders te doorlopen.
Er is ook geen enkele ouder die thuiskomt en dit op zijn 
gemak eens zal doornemen. Het is maar wanneer er 
problemen komen dat dit document zal bovengehaald 
worden.

Het gevolg is dan ook dat veel ouders niet weten 
wat de gevolgen zijn wanneer ze niet op tijd de 
schoolrekeningen betalen.

Dit zorgt niet alleen voor frustratie bij de schooldirectie 
wegens het ontbreken van deze cash maar legt ook 
een hypotheek op de vertrouwensrelatie tussen de 
school en de ouders.

Het is de school trouwens ook nooit toegestaan om 
sancties te nemen tegenover de leerling omdat de 
ouders hun betalingsverplichtingen niet nakomen.

Hoe kunnen wij helpen?
Met Alternatief BV volgen wij voor meer dan 60 
scholen de betalingen op. Wij hebben hierbij 
een pak aan ervaring opgedaan die wij hebben 
neergeschreven in ons boek: ’Factureren in een 
moderne schoolomgeving’.

Hierin beschrijven wij hoe u, als moderne school, kan 
omgaan met het optimaliseren en digitaliseren van 
deze administratieve werklast.

Ook geven wij tientallen tips en tricks van dingen 
waarvan wij zien dat zij fout lopen in de praktijk en 
beschrijven wij hoe je deze kan vermijden binnen uw 
eigen schoolomgeving.

Ik wens 
meer informatie

Als kennismaking geven wij u hierbij alvast 5 
facturatietips die u toelaten om te toetsen hoe het bij 
uw eigen school eraan toegaat.

https://www.alternatiefbvba.be/nl/publicaties/boek-factureren-in-een-moderne-schoolomgeving
https://www.alternatiefbvba.be/nl/publicaties/boek-factureren-in-een-moderne-schoolomgeving


Zorg dat uw voorwaarden wettelijk conform zijn

Zorg dat uw voorwaarden in overeenstemming met de wet zijn. Zo is er bij haast 
geen enkele school voorzien dat het boetebeding in geval van niet-betaling weder-
kerig moet zijn om geldig en afdwingbaar te zijn.

01
TIP

Houdt uw vervaldag in de gaten

Ook gaan heel veel scholen licht om met de vervaltermijn van 1 jaar. Dikwijls gaat 
men ervan uit dat het versturen van een aangetekende ingebrekestelling de ver-
valtermijn stopt of schorst wat dus helemaal niet het geval is.

Om de vervaltermijn te schorsen dient u speciale maatregelen te nemen.

Is de factuur éénmaal vervallen, dan is zij niet meer invorderbaar, noch door u 
noch via gerechtelijke weg.
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TIP

Beperk protestmogelijkheid

Mensen met betalingsmoeilijkheden kennen perfect de herinneringsprocedures. 
Zij weten dat, wanneer zij uiteindelijk, na x-aantal herinneringen, in gebreke 
worden gesteld, zij nog extra tijd kunnen winnen door dan plotseling vragen te 
hebben over de factuur of niet akkoord ermee te zijn.

Beperk deze protestmogelijkheid tot x-aantal kalenderdagen na factuurdatum.

03
TIP

Opgelet: Wij maken hier gebruik van de foutieve 
term ‘factuur’. In schoolomgevingen spreekt men 
echter over ‘rekeningen’ om te vermijden dat 
men onder de btw-reglementering rond facturatie 
komt.   

Het is evident dat elke school de betalingsvoor-
waarden opneemt in haar reglement alsook de 
gevolgen in geval van niet-betaling.

Ervaring leert echter dat dit slechts in sporadische 
gevallen aan bod komt tijdens het intake gesprek 
met de ouders.

Factuurvoorwaarden

Ook stellen we in de praktijk vast dat de 
meeste rekeningvoorwaarden niet beant-
woorden aan de wettelijke vereisten.

Daarom geven we hierbij alvast 5 tips over 
de manier waarop u hiermee kan omgaan 
alsmede hoe u hierdoor toekomstige prob-
lemen van discussies en niet-betaling kunt 
vermijden.

5 TIP’S

Ik wens een afspraak

https://www.alternatiefbvba.be/nl/contact


Beperk uw boetebeding 

Uw enige doel is : de rekening betaald te krijgen. Een secundair doel kan zijn om een faire ver-
goeding te krijgen voor het extra administratieve werk dat u heeft moeten doen.

Dit werk is echter nooit afhankelijk van de hoogte van het in te vorderen bedrag. Werk dus nooit 
met percentages voor het bepalen van uw boetebeding.

Persoonlijk vinden wij een bedrag van € 40 - € 50 meer dan voldoende om de extra administrati-
eve kosten te dekken.

Verwijs, om redenen van transparantie, nooit naar de wettelijke interestvoet maar benoem hem 
(bijvoorbeeld 8%). 

Opgelet: De meesten denken dan aan 8% zoals in handelstransacties maar voor particulieren 
is de wettelijke intrestvoet maar gelijk aan 1.50% in 2022. Het is deze die zal toegepast worden 
tenzij uzelf een hogere voorziet.

Gebruik ook nooit intrestvoeten hoger dan de wettelijke intrestvoet geldig tussen handelaars 
(8% in 2022). Bij een rechtsgeding is de kans dan immers reëel dat die toch wordt herleidt tot 
dit lagere percentage. 
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TIP

Werk met administratiekosten

Uw doel is niet om mensen in de kosten te jagen. Uw doel is om uw rekening betaald te krijgen.
Om dit te realiseren is er echter maar 1 methode die in de praktijk werkt: ‘Hoe langer u wacht 
met betalen, hoe duurder het wordt’. 

Veel schoolhoofden hebben hier ethische bezwaren tegen. Hiertegenover staat echter dat deze 
heel beperkte kost NOOIT gevraagd wordt bij de eerste herinnering (iedereen kan al eens een 
rekening vergeten betalen) en heel beperkt is in het vervolg van de procedure.

De reden van deze symbolische kost is net om te vermijden dat mensen in de fase van de (aan-
getekende) ingebrekestelling komen waarbij dan wel een substantiële boete wordt gerekend.

Een boete van (bvb) € 50 vragen voor laattijdige betaling en ethische problemen hebben met 
een administratiekost (voor reëel gedane prestaties door uw administratieve mensen) om te 
vermijden dat ze ooit in deze fase komen lijkt toch heel contradictorisch. 
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TIP

Wilt u een volledige handleiding met tientallen tips van 
hoe u uw rekeningprocedure en voorwaarden optimaal 

kunt uitwerken, lees dan ons boek: 

‘Factureren in een moderne schoolomgeving’.

Ik wens het boek te bestellen

https://www.alternatiefbvba.be/nl/publicaties/boek-factureren-in-een-moderne-schoolomgeving
https://www.alternatiefbvba.be/nl/publicaties/boek-factureren-in-een-moderne-schoolomgeving
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Het is aan u, als schoolhoofd, om te 
bepalen wat voor u het belangrijkste is in 

uw relatie met de ouders: een boeman zijn 
of een vertrouwenspersoon.

Ik wens een afspraak

In ons volgend artikel zullen we het hebben over ‘Verjaringstermijnen en hoe hiermee om te gaan’ 

Besluit

Wij stellen vast in de praktijk dat scholen die transparant en duidelijk zijn naar de ouders omtrent 

een substantieel beter betalingsgedrag ervaren dan scholen die deze problematiek uit de weg 
gaan.

Het is echter duidelijk dat, om deze transparantie en duidelijkheid te kunnen uitstralen dat ook 
uw documenten die aan de basis hiervan liggen dezelfde kwaliteiten zullen moeten hebben.

Met onbetaalde schoolrekeningen heeft u twee opties:

  het waarom van hun 
rekeningen

de manier waarop zij 
moeten betaald worden

de gevolgen in geval 
van niet-tijdige of 

niet-correcte betaling

1 2 3

U lost problemen (onbetaalde facturen) op wanneer ze zich stellen:
u moet dan dringend op zoek naar een goede gerechtsdeurwaarder en/of 
advocaat
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U wenst onbetaalde facturen te voorkomen: 
contacteer ons zo snel mogelijk zodat wij u een beeld kunnen geven van hoe onze 
sociale ontzorgingsmodule ∑OM u volledig van deze problematiek kan ontlasten 
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http://www.alternatiefbvba.be
https://www.alternatiefbvba.be/nl/contact
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