
 

Gemeentebestuur Oosterzele – Dorp 1 – 9860 Oosterzele – www.oosterzele.be – info@oosterzele.be 

Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 8.45 tot 12 uur – maandagavond van 18 tot 20 uur – dienst 
Burgerzaken is ook geopend op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur en op maandagavond van 17.30 tot 
20 uur. U kan ook gebruikmaken van het digitaal loket op www.oosterzele.be  
Door de corona-maatregelen kan u enkel na afspraak terecht in het gemeentehuis. 

Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen – Dorp 1 -9860 Oosterzele 

 

 

 

uw kenmerk: ons kenmerk: bijlage(n):  datum:  
 2021/U1853 / 23 juni 2021 
contact: 
Secretariaat 

telefoon:  
09 362 50 09 

e-mail:  
secretariaat@oosterzele.be 

 

Betreft: Uw schriftelijke vraag van 8 juni 2021 m.b.t. I-school 

 

Geacht raadslid 

 

Wij hebben uw schrijven van 8 juni 2021 in goede orde ontvangen. 

Uw bezorgdheid is ook de onze: wij wensen ook dat de financiële opvolging van de facturen en de 

betalingsinformatie correct verloopt. En doorgaans is dat ook het geval.  

U verwijst in uw schrijven naar een problematiek uit 2017: het was net met de bedoeling om een 

betere betalingsopvolging te kunnen realiseren dat beslist werd om met een softwareleverancier in 

zee te gaan.  

Hoe dan ook werkt onze financiële dienst als volgt: voor elke ontvangen betaling wordt nagegaan bij 

welke vordering die hoort. Als blijkt dat we dit niet kunnen afpunten ten opzichte van een vordering, 

wordt dat geld teruggestort. Vaak zijn dat gewoon dubbele betalingen. Op deze manier staat er nooit 

geld op onze rekening waarvan de financiële dienst de oorsprong niet kan traceren.  

Met betrekking tot de in uw schrijven geschetste problematiek zijn er drie zaken die we mooi kunnen 

afbakenen. 

1. Fiscale attesten 2020 (opgelost) 
 

Door de foute registratie van de betalingen in I-school waren de fiscale attesten niet correct. Dit is 

ondertussen verholpen door alle betalingen van 2020 opnieuw in te lezen en correct te koppelen 

(uitgevoerd door I-school). 

 

 

dienst Secretariaat 
 

 
Raadslid Filip Michiels Dhr. W. DE Moerloose 
Per mail verzonden 
 

Molenstraat 24 
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2. Onterechte herinneringen (opgelost) 
 

Er zijn enkele onterechte herinneringen verzonden. Dit waren herinneringen voor onder andere 

sportkampen. Deze facturen werden op het I-school platform via bancontact betaald. Die betalingen 

komen in bulk binnen bij de gemeente en worden dan gekoppeld aan de facturen. Hier is iets 

misgelopen aangezien niet alle betalingen aan de juiste factuur gekoppeld werden. We onderzoeken 

nog hoe dit kon gebeuren. Dit probleem werd heel snel opgemerkt. Stand van zaken: 

- De enkelingen die hun factuur naar aanleiding van die problemen dubbel betaald hebben, 
hebben hun betaling al terug ontvangen.  

- Alle betalingen zijn nu correct gekoppeld. 
 

3. Foute weergave van betalingen in I-school voor gebruikers 
 

Hoe zou het moeten werken? I-school maakt facturen en stuurt die door naar ons boekhoudpakket. 

Wij ontvangen de betaling en sturen die door naar I-school. De betalingen worden weergegeven in het 

I-school portaal van de ouders. Met de laatste stap loopt het al geruime tijd mis. Datgene wat de 

mensen zien in I-school komt niet overeen met de werkelijke toestand. Facturen staan dus onterecht 

deels als betaald of als onbetaald weergegeven. Dit is heel vervelend en de oorzaak hiervan ligt bij I-

school. Dit probleem werd reeds meerdere malen in het verleden aangekaart maar nooit ter harte 

genomen door I-school. 

Stand van zaken: voor 2021 zijn alle betalingen verwijderd uit I-school (niet uit onze boekhouding!) en 

deze worden opnieuw verwerkt door I-school tot deze correct staan. Dit is een proces dat wij zelf niet 

in de hand hebben, wij kunnen enkel de data aanleveren. Vanuit de diensten blijven we bij I-school 

aandringen op een snelle oplossing, en we gaan ervan uit dat die ook snel zal komen. 

De foute weergave van de betalingen bij de gebruikers heeft ook een heel vervelend ander gevolg: als 

uit onze boekhouding blijkt dat een factuur niet betaald is, dan krijgen die mensen een herinnering. 

Mensen ontvangen die herinnering en kijken in I-school en zien daar dat die factuur (gedeeltelijk) als 

betaald gemarkeerd staat. Onze dienst financiën kan echter niet nagaan wat de ouders in I-school zien 

en kan dus ook niet weten over welke herinneringen het hier precies gaat. De factuur blijft echter 

onbetaald en er volgt een tweede, aangetekende herinnering, waarbij kosten aangerekend worden. Op 

deze herinnering wordt dan doorgans wel gereageerd. Mensen die in I-school zien dat een factuur 

betaald is begrijpen immers niet dat die kosten aangerekend worden, ook al is die factuur niet betaald. 

Ondertussen werd besloten om de aangerekende kosten te laten vallen voor dergelijke herinneringen.  

 

Verder stelt u de vraag of het uitsturen voor onterechte aanmaningen de principes van redelijkheid en 

zorgvuldigheid correct zijn nageleefd. Dit is een suggestieve vraag en wekt de indruk dat het uw 

intentie is het bestuur te dwingen een of meerdere aannames te bevestigen die het imago van onze 

gemeente schaden.  
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Het is een feit dat er sprake is van een materiële misslag die tot onaangename situaties leidt voor 

zowel onze inwoners als onze medewerkers. Onze diensten proberen dat zo snel mogelijk te 

verhelpen, maar zijn daarbij ook afhankelijk van 2 externe softwareleveranciers waartussen de 

communicatie niet goed blijkt te verlopen.  

Wij streven er steeds naar om de principes van redelijkheid en zorgvuldigheid na te leven en onze 

inwoners op een correcte manier duidelijkheid te verschaffen.  

Van zodra onze diensten merkten dat er enkele onterechte aanmaningen werden uitgestuurd, hebben 

zij de betrokkenen hiervan ingelicht en wie ten onrechte dubbel betaald heeft, werd terugbetaald. 

Wie onze diensten contacteerde ontving een “antwoord op maat”. Zij krijgen een overzicht van de 
facturen en betalingen uit onze boekhouding, waarvan we weten dat het correcte gegevens zijn. 
Eventuele aangerekende kosten worden geschrapt voor de gebruiker. 
 
Alle gebruikers van I-school ontvingen ook volgende communicatie via mail: 

“De betalingen voor 2021 werden nog niet correct verwerkt in I-school. I-school doet er alles aan om die 
betalingen zo snel mogelijk zichtbaar te maken in het ouderportaal. Alle betalingen werden geregistreerd en 
zullen weldra zichtbaar zijn in het ouderportaal.  

De herinneringen die u eventueel ontvangen heeft houden wel rekening met de werkelijk betaalde bedragen.  

Indien u een herinnering ontvangen heeft en daar vragen over heeft kan u steeds contact opnemen met de 
financiële dienst van de gemeente Oosterzele. De juiste contactgegevens worden vermeld op de 
herinneringsbrief. Doe dit bij voorkeur via mail, dan kunnen wij uw vraag grondig onderzoeken. 

Onze excuses voor het ongemak. I-school stelt alles in het werk om dit vervelende probleem zo snel mogelijk te 

verhelpen.” 

U ziet, onze diensten staan in constante communicatie met onze klanten. Alle vragen worden zo snel 

als mogelijk behandeld. Waar mogelijk – en in zover te voorspellen - wordt proactief gecommuniceerd. 

 

Tot slot stelde u nog een vraag of de leverancier in gebreke werd gesteld. Het college van 

burgemeester en schepenen heeft ter zake, en op advies van het managementteam, daar nog mee 

gewacht. Onze diensten werken aan een oplossing met de softwareleveranciers. Een ingebrekestelling 

zou de oplossing enkel maar in de weg staan en daar zijn de inwoners niet mee gebaat.  

Het managementteam hield op 28 mei een overleg met de vertegenwoordigers van I-school, dat 

resulteerde uiteindelijk in een aantal oplossingen zoals hierboven geschetst. Aangezien onze inwoners 

echter op vandaag nog steeds geen correct betalingsoverzicht vinden in het burgerplatform van I-

school zullen onze algemeen en financieel directeur binnenkort een onderhoud hebben met de 

directeur van I-school teneinde definitief komaf te kunnen maken met deze situatie.  

Wij zullen niet nalaten alle raadsleden van het verdere gevolg op de hoogte te houden. 
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Voorts wensen we graag nog volgende kanttekeningen te maken.  

Onze softwareleverancier stelde net als wij vast dat u in naam van Open VLD Plus een persartikel liet 

verschijnen in HLN omtrent deze problematiek. Dit gebeurde kort nadat u de nodige stand van zaken 

had ontvangen van onze diensten. U werd toen bovendien op de hoogte gesteld van het overleg van 28 

mei. Tussen onze diensten en die van de softwareleverancier werd en wordt naarstig gewerkt aan het 

oplossen van de technische problemen en het wegnemen van de spanning die de problematiek met 

zich meebrengt.  

Met uw tussenkomst in de pers hebt u de oplossing van dit probleem eerder belemmerd dan 

gefaciliteerd.  De softwareleverancier vindt de vermelding van hun naam in de pers in elk geval totaal 

ongepast en wij hebben begrip voor dat standpunt. Zij vragen tevens een rechtzetting van de 

beweerde feiten. 

U wacht zelfs niet eens met het verspreiden van uw persartikel tot de gemeentelijke diensten voor ons 

de nodige informatie hebben kunnen aanleveren om u een gefundeerd antwoord te bezorgen. 

Wij stellen ons ook een vraag  bij de manier waarop u uw diverse vragen formuleert. Zoals hoger reeds 

aangegeven is deze bijzonder suggestief: de verwijzing naar principes van redelijkheid en 

zorgvuldigheid, de vraag om meer proactief naar de ouders te communiceren, de herinnering aan het 

besluit van de minister van Binnenlands Bestuur uit de vorige legislatuur kunnen bij onwetende lezers 

de indruk wekken dat er kwade wil speelt in onze dienstverlenging. Wij stellen ons dan ook de vraag 

met welke bedoeling u deze vragen op deze manier formuleert, wetende dat schriftelijke vragen van 

gemeenteraadsleden en de antwoorden daarop een vaste vermelding op onze website krijgen.  

Wij krijgen de indruk dat u met uw stem en invloed als fractieleider van de grootste oppositiepartij 

eerder probeert het imago van de bestuursmeerderheid en de gemeentelijke diensten in diskrediet te 

brengen dan een probleem voor de inwoners op te lossen. Dat laatste lijkt ons een overtreding op onze 

deontologische code. 

  

Met de meeste hoogachting en vriendelijke groeten, 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

In opdracht:  

 

 

Borchert Beliën Johan Van Durme 

Algemeen directeur Burgemeester 

  


