
∑OM  -  Sociaal  Ontzorgend Model

Verjaringstermijnen en hoe 
hiermee om te gaan? 

Bij heel veel scholen is het een normale aanpak 
om de herinneringsprocedure zoveel mogelijk te 
spreiden over het jaar.

Men gaat ervan uit dat op die manier de ouders 
meer tijd hebben om hun betalingen na te 
komen en te vermijden dat zij in het minnelijk en 
gerechtelijk circuit terechtkomen.

Hieraan hangt echter één belangrijke bemerking: 
schoolfacturen verjaren na 1 jaar.

Verjaring 1 jaar

Wat betekent dit?
Heel concreet betekent dit voor u als school dat deze 
facturen niet meer kunnen geïnd worden.

U als school kan dus geen herinneringen meer sturen. 
Naar de rechtbank stappen zal ook niet helpen want 
daar zal men vaststellen dat de factuur en dus de 
vordering verjaard is.

In de praktijk is echter de kans reëel dat de school 
reeds in communicatie was met deze ouders over het 
probleem en dat men op relatief korte termijn wel een 
oplossing ziet.

Hoe kan men dan deze verjaringstermijn stoppen?

Verjaringstermijn stoppen
Het is duidelijk dat, in geval je vaststelt dat een factuur 
gaat verjaren, dat je dan een actie onderneemt 
waardoor deze periode geschorst wordt.

Je kan daarvoor samen met de ouders een document 
ondertekenen die dit vaststelt en vastlegt.

Bij sommige scholen gaat men ervan uit dat 
een aangetekende ingebrekestelling ook de 
verjaringstermijn zou schorsen.

Dit is echter niet het geval: enkel bevoegde 
ambtenaars zoals een gerechtsdeurwaarder en 
een advocaat kunnen via en aangetekend schrijven 
een verjaringstermijn schorsen. U als school heeft 
hiervoor niet de wettelijke macht.

Schoolrekening

Kan ik na verjaringstermijn nog 
herinneringen sturen?

Dit kun je inderdaad doen. De vraag is echter of de 
ouders hierop nog zullen reageren.

Twee gevallen kunnen zich voordoen:

• De ouders betalen niet: hier kan je niets tegen 
doen – de factuur is definitief verjaard

• De ouders betalen toch: dan heeft u geluk. De 
betaling is dan definitief verworven en kan later 
door de ouders niet meer teruggevorderd worden 
ook niet via de rechtbank



Houd uw herinneringsprocedure zo kort mogelijk

In tegenstelling tot wat velen denken moet je een herinneringsprocedure zo kort 
mogelijk maken. 

Hiervoor zijn diverse redenen.

De voornaamste is dat je op die manier heel snel detecteert waar er problemen 
zijn en voldoende tijd hebt om met de ouders in communicatie om het probleem 
op te lossen.

Reden waarom je niet mag wachten is dat je riskeert dat het probleem (de schulden) 
groter geworden is in plaats van kleiner. Met langer te wachten verminder je aldus 
de kans dat je ooit nog betaald wordt.

01
TIP

Zet uw vervaldatum altijd binnen de maand na het versturen van de factuur

Sommige scholen voorzien als betalingsvoorwaarde: 

• Contante betaling of betaling binnen de 7 dagen
• Betaling binnen de 15 dagen
• …

Allemaal betaaldata die vallen binnen de maand na het versturen van de factuur.

Dit is echter totaal onrealistisch. De ouders moeten de kans hebben om hun loon 
of andere inkomstenbronnen in het begin van de maand op hun rekening te krij-
gen om de schulden van de vorige maand te kunnen betalen.

02
TIP

Gebruik administratiekosten 

Uiteraard ga je dit niet bij de eerste herinnering doen. Iedereen kan weleens een 
betaling vergeten. Waarschuw echter in deze herinnering dat de volgende extra 
kosten met zich gaat meebrengen. 

Ouders die vertrouwd zijn met herinneringsprocedures zullen dan eerst deze fac-
turen betalen die extra kosten met zich meebrengen en de andere nog wat laten 
liggen.

Zoals we vroeger reeds hebben aangehaald is dit een volstrekt ethische benade-
ring: op die vermijd je dat deze ouders later de veel hogere boete en interesten 
moeten betalen of, nog erger, in het gerechtelijk circuit terechtkomen waar, wat 
kosten betreft, de sky the limit is.

Wij hebben het dan nog niet over de eigen extra kosten die u heeft moeten maken 
om deze herinneringen op te maken en te versturen

03
TIP

De bedoeling moet echter zijn dat u niet geconfronteerd 
wordt met de problematiek van de vervaltermijn.

U zal dit inderdaad kunnen voorkomen door de volgende 
tips in acht te nemen.

Herinneringsprocedure

6 TIP’S



Stuur bij elke correspondentie de factuur of een link naar de factuur mee

Ga proactief te werk tegen redenen waarom een factuur niet wordt betaald. Hierbij is de 
moeder van alle opmerkingen: ‘Ik heb die nooit ontvangen’.

Zorg er dus voor dat in elk schrijven er ofwel een Pdf bijzit van de oorspronkelijke factuur 
of een link naar de oorspronkelijke factuur waar deze kan gedownload worden.

05
TIP

Maak de betaling zo gemakkelijk mogelijk

Biedt oplossingen aan in uw herinneringen.

Zorg dat er steeds een betaalknop is voorzien zodat de ouders op een simpele manier 
kunnen betalen. 

Gebruik diverse kanalen. Werk niet alleen met E-mail maar maak bijvoorbeeld ook gebruik 
van SMS.

04
TIP

Werk met afbetalingsplannen

Uiteindelijk zal u waarschijnlijk komen tot een situatie waarbij de ouders wel willen betalen 
maar niet kunnen betalen. In dat geval zal u moeten gaan naar de oplossing van het af-
betalingsplan.

Zorg ervoor dat u hiervoor een procedure hebt voorzien zodat u op een gemakkelijke 
manier het juridisch document en het financieel document kunt genereren.

Weet echter dat elke factuur die u in deelbetalingen trekt allemaal aparte betalingen zijn 
die u in de toekomst zal moeten opvolgen.

Zonder digitale oplossing is dit in de praktijk een enorme extra belasting.

05
TIP

Aarzel niet om ons te contacteren 
zodat wij in een persoonlijk 
gesprek onze unieke aanpak 
kunnen toelichten. 

? MEER 
INFORMATIE?

Ik wens een afspraak

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


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

Aarzel dus niet om ons te contacteren. 
Wij komen u met plezier de nodige 

toelichtingen geven.

Ik wens een afspraak

In ons volgend artikel zullen we het hebben over ‘Incassokantoren buiten?’ 

Wilt u meer weten van hoe u op een efficiënte manier uw 
digitalisatie en factuurproblematiek kan aanpakken? 

Lees dan ons boek:
‘Factureren in een moderne schoolomgeving’.

Voor het luttele bedrag van € 20 krijgt u een enorme 
meerwaarde aan informatie om van uw factuurverzend-

ing en opvolging van betalingen één gestroomlijnd 
geheel te maken.

Ik wens het boek te bestellen

Praktisch
U vraagt zich terecht af: ik deel bovenstaande uitspraken en aanpak wel maar hoe moet ik dit in 
hemelsnaam in de praktijk gaan brengen?

Dat is het ogenblik waarop wij u kunnen helpen. Via het ∑OM platform zitten alle tips die u hiervoor 
hebt gelezen automatisch verwerkt in de flow die op maat van uw school wordt aangemaakt.

U hoeft hiervoor geen opleidingen te volgen of zaken te installeren op uw netwerk. Alles gebeurt 
automatisch in the cloud. De opleiding zelf wordt beperkt tot een halfuurtje waarin wordt uitgelegd 
hoe de interface werkt.

En de prijs? Door onze unieke aanpak kunnen wij u deze oplossing budgetneutraal aanbieden. U 
hoeft geen extra budget te voorzien.

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

• Factuurvoorwaarden en schoolreglement

http://www.alternatiefbvba.be
https://www.alternatiefbvba.be/nl/contact
https://www.alternatiefbvba.be/nl/publicaties/boek-factureren-in-een-moderne-schoolomgeving
https://www.alternatiefbvba.be/nl/publicaties/boek-factureren-in-een-moderne-schoolomgeving
https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/alternatiefkopie/Whitepapers/SOM%20-%20Een%20moderne%20aantrekkelijke%20school.pdf?1653910756
https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/alternatiefkopie/Whitepapers/Factuurvoorwaarden%20en%20schoolreglement.pdf?1653911061

