
∑OM  -  Sociaal  Ontzorgend Model

Incassokantoren 
buiten? 

Als schoolhoofd wilt u met betrekking tot 
uw schoolrekeningen maar 1 ding: ‘’Dat ze 
correct betaald worden’.

Wat u niet wilt is dat ouders overladen 
worden met extra kosten. Niet alleen 
worden ze hierdoor nog dieper in de put 
geduwd maar gaan zij u ook beginnen 
mijden terwijl er net communicatie moet 
zijn om het probleem op te lossen.

Correcte betaling

De schuldindustrie is een slang met verschillende hoofden?

Afhankelijk welk uitgangspunt u neemt zijn er diverse actoren.

Spreken we over degene die invorderen dan hebben wij volgende deelnemers:

Sommige scholen doen uiteindelijk een 
beroep op externe dienstverleners om 
hun facturen betaald te krijgen.

Hierover gaat dit artikel vandaag en 
meer nog over de misverstanden en 
onwetendheid rond dit onderwerp.

EXTERN

MINNELIJK

Advocaten

Incassokantoor

Gerechtsdeurwaarder

INTERN

SCHOOL GERECHTELLIJK

Rechtbank / Overheid

Gerechtsdeurwaarder

Advocaten



Wij verwijzen hiervoor naar artikel 5 van ‘De wet betreffende 
minnelijke invordering van schulden van de consument’:

Art. 5.Het is verboden aan de consument enige vergoeding 
te vragen, anders dan de overeengekomen bedragen in de 
onderliggende overeenkomst in geval van niet-naleving van de 
contractuele verbintenissen.

Wetgeving

Een veel belangrijker criterium voor een school is echter: 

Wie zijn de deelnemers die de kosten voor onze ouders (drastisch) doen toenemen?

In dat geval hebben wij volgende actoren:

U ziet dat het minnelijk gedeelte is weggevallen.

De reden is dat het wettelijk verboden is om in dit stadium andere kosten dan de boete en het 
interestbeding die opgenomen zijn in het schoolreglement door te rekenen aan de ouders.

Met andere woorden geen van de partijen die zich bezighoudt met minnelijke 
invordering mag in deze fase een extra vergoeding vragen die betaald wordt 
door de klant.

Dit wil dus zeggen dat het steeds de school is die deze dienstverleners zal moeten betalen.

Een incassokantoor zal dus nooit kostenverhogend werken voor uw ouders. Het zijn enkel uw 
rekeningvoorwaarden uit uw schoolreglement die in deze fase het factuurbedrag en dus de schuld 
mogen verhogen.

In de praktijk treffen we dan ook de volgende systemen: 

  de boetes en interesten een percentage op de 
geïnde bedragen

een forfaitair bedrag per 
factuur of dossier
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Aarzel niet om ons te contacteren 
zodat wij in een persoonlijk 
gesprek onze unieke aanpak 
kunnen toelichten. 

? MEER 
INFORMATIE?

Ik wens een afspraak

Waardoor wordt het bedrag van de schoolrekening 
dan zo extravagant hoog?
Hier is maar 1 oorzaak voor en dat is het gerechtelijk circuit en meer bepaald de 
gerechtsdeurwaarders.

In ons boek ‘Factureren in een moderne schoolom-
geving’ beschrijven wij de verschillende gerechtelijke 

stadia in detail en hun kostenverhogend effect.

Ik wens meer informatie

Laten we even een voorbeeld nemen. Wij starten hierbij met een hoofdsom van € 150 een 
boetebeding van € 40 en 8% nalatigheidsinteresten die inmiddels opliepen tot € 10.

Op het einde van het gerechtelijk circuit is deze som reeds opgelopen tot € 1.375,5. Dit is een 
minimum want hierbij hebben wij geen rekening gehouden met kosten van oplading van de 
inboedel, verkoop en verdeling van de gelden.

Met andere woorden, de rekening is minstens 9 keer hoger geworden.

Bovendien is het ook zo dat deze actoren altijd betaald worden voor u zodat u totaal geen zicht 
hebt op wat de ouders nu in feite reeds betaald hebben in het kader van uw rekening.

Wij raden u dan ook minstens aan om hiervan jaarlijks een overzicht te vragen:

• Wat hebben de ouders al betaald
• Wie heeft hiervan wat gekregen 

Dit zou voor veel schoolhoofden weleens een pijnlijke verassing kunnen zijn.

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


Alternatief BV  | BE 0667.716.326 | Roggestraat 16, 8530 Harelbeke | T. 053 89 35 06 | info@alternatiefbv.be
www.alternatiefbvba.be

Meent u dat wij voor u een meerwaarde 
kunnen betekenen bij deze problematiek, 

contacteer ons dan gerust voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Ik wens een afspraak

In ons volgend artikel zullen we het hebben over ‘Bestaat er een globale oplossing?’ 

Sociaal Ontzorgend Model

De beste manier om niet geconfronteerd te worden met onbetaalde facturen is er voor te zorgen 
dat u facturen betaald worden op vervaldag. 

Met Alternatief hebben wij hiervoor ∑OM, ons Sociaal Ontzorgend Model ontwikkeld. Dit model 
neemt niet alleen de administratieve werklast van het versturen uit uw handen maar ook de 
volledige betalingsopvolging en opvolging van afbetalingsplannen. Het resultaat is dat u een 
maximum aan betalingen op vervaldag krijgt.

Wat u ook doet, één ding is zeker: U moet zoveel mogelijk uit het gerechtelijk circuit blijven. 

Wie de minnelijke invordering doet is uiteindelijk om het even. Hierbij echter de kanttekening dat 
een incassokantoor al het mogelijke zal doen om in minnelijke fase een oplossing te vinden. Dit is 
immers hun reden van bestaan, hun verdienmodel. Commercieel gerichte gerechtelijke actoren 
hebben veel minder deze neiging gezien in het gerechtelijk circuit hun vergoeding ettelijke keren 
hoger ligt dan in het minnelijke.

Wilt u weten hoe u dit allemaal in detail moet aanpakken lees dan zeker ons boek ‘Factureren in 
een moderne schoolomgeving’.

Onze vorige artikels gemist? Herbekijk ze hier:
• Een moderne aantrekkelijke school

• Factuurvoorwaarden en schoolreglement
• Verjaringstermijnen en hoe hiermee om te gaan

Een leuke tip die wij u in ieder geval als afsluiter willen 
meegeven is het MyTrusto platform. Deze ethisch geschoolde 
gerechtsdeurwaarder gaat bij de ouders het totale schuldprobleem 
in kaart brengen en een globale oplossing uitwerken. Dit alles met 
het oog om uit de vicieuze generatiearmoede te geraken.

Dit zijn oplossingen die wij van uit onze ethische ingesteldheid 
ondersteunen en waarvan wij hopen dat u deze instelling met ons 
deelt.

Ik wens het boek te bestellen
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