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Onbetaalde schoolfacturen - Stand van zaken
In 2018 trokken 960 basis- en secundaire scholen naar een incassobureau voor
onbetaalde schoolfacturen. In het totaal werden 12.569 claims ingediend. Dat was een
stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Scholen schakelen niet voor niets een
incassobureau of deurwaarder in bij onbetaalde schoolfacturen. Koepels, scholen en
onlangs nog de directeurs waarschuwden al dat ze op hun tandvlees zitten. Aan de ene
kant wordt al 10 jaar bespaard op de werkingsmiddelen van het onderwijs. Daar komt
deze legislatuur nog eens een besparing van 100 miljoen euro bij in het secundair
onderwijs.
In zijn beleidsnota Onderwijs vraagt de minister “scholen zelf actief aan
kostenbeheersing te doen door aan het begin van het jaar een kostenraming mee te
geven, te voorzien in gespreide betalingen en in dialoog te treden met ouders met
betalingsmoeilijkheden”. Dat is de hete aardappel doorschuiven naar de school en de
ouders. De Christelijke Onderwijscentrale (COC), het katholiek onderwijs, het
gemeenschapsonderwijs en ook de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) waarschuwden tijdens
de afgelopen weken voor de gevolgen van de besparingen. Scholen vrezen dat ze de
factuur naar de ouders zullen moeten doorschuiven. Te vrezen valt dat het aantal ouders
met betalingsproblemen zal toenemen door de besparingen.
1.

Wat is de evolutie van onbetaalde schoolfacturen en openstaande schuld tijdens de
afgelopen vijf jaar (2014-2019) per onderwijsnet en -koepel?

2.

Welke stappen
schoolfacturen?

3.

Hoeveel ouders hebben een afbetalingsplan lopen (evolutie laatste vijf schooljaren)?

4.

Hoeveel dossiers werden de afgelopen vijf schooljaren (vanaf 2014 tot heden)
ingediend bij een deurwaarder of incassobureau wegens onbetaalde schoolfacturen?

5.

Hoeveel leerlingen kregen tijdens vorige schooljaren hun rapport niet mee als gevolg
van onbetaalde facturen?

6.

In hoeveel gevallen krijgen leerlingen geen studieboeken geleverd omdat er nog
onbetaalde facturen zijn in het gezin (in het geval van externe firma’s die boeken
leveren)?
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ANTWOORD

op vraag nr. 442 van 9 maart 2020
van KIM DE WITTE

Ik beantwoord alle vragen samen. Er worden binnen het beleidsdomein Onderwijs en
Vorming niet systematisch cijfers bijgehouden wat betreft het aantal onbetaalde
schoolfacturen in scholen of de manier waarop de scholen hiermee omgaan.
Bij de afname van de studiekostenmonitor in de eerste graad secundair onderwijs,
schooljaar 2016-2017, werd er wel bij 47 directeurs gepolst naar het beleid rond
studiekosten in hun school.
Onbetaalde facturen zijn een probleem waarmee de scholen van alle ondervraagde
directeurs in contact komen. Volgens de schattingen van de directeurs heeft ongeveer 11%
van de leerlingen problemen met het betalen van schoolfacturen. In 87% van de scholen
bestaat er een speciale tegemoetkoming voor ouders met betaalproblemen, de helft van
de scholen heeft een code of beleidsverklaring rond kostenbeheersing. 19% van de scholen
heeft een beleid rond de uitgaven die leerkrachten zelf betalen aan de studiekost. Dit komt
voornamelijk voor bij scholen die TSO en/of BSO in de bovenbouw aanbieden.
Sedert 1 september 2019 zijn scholen verplicht om aan ouders en leerlingen de
mogelijkheid te bieden om schoolfacturen gespreid te betalen zodat niet alles in één keer
moet betaald worden. Ook wordt sedert dit schooljaar de schooltoelage (omgedoopt tot
'schooltoeslag') geïntegreerd bij de hervormde kinderbijslag (omgedoopt tot
'groeipakket'). De schooltoeslag wordt - voor leerlingen/ouders die voldoen aan de
inkomensvoorwaarde - automatisch uitgekeerd. De toeslag ligt gemiddeld ook hoger dan
in de vorige berekeningsmethode.

