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INLEIDING 

 

Deze sessie zet in op een van de basisvaardigheden waar toch heel veel mensen mee worstelen. Post 

en administratie sorteren en bijhouden is en blijft voor heel wat mensen een moeilijke opdracht. 

Financiële problemen beginnen dikwijls aan de brievenbus. 

Door het geven van deze sessie, proberen we de deelnemers op weg te helpen om het sorteren van 

post en administratie eenvoudiger, aangenamer en overzichtelijker te maken. 

 

Verloop van de sessie 

De deelnemers maken kennis met elkaars ervaringen omtrent hun post en administratie via een 

groepsgesprek. Daarna ontvangen ze brieven om te sorteren. Dit klasseersysteem is gebaseerd op de 

budgetmap met tabbladen. 

Daarna maken we oefeningen rond het lezen van een overschrijvingsformulier en facturen. Belangrijke 

begrippen worden toegelicht zoals het verschil tussen een IBAN, domiciliëring, doorlopende opdracht, 

enz. We staan ook stil bij het lezen van een aangetekende zending, opstellen van een opzegbrief en 

digitale administratie.  

Ter afsluiting reflecteren we over de sessie en delen we extra informatie uit: bewaartermijnen van 

documenten, tips voor het klasseren van inkomende post, enz. 

 

Doelstellingen 

 Deelnemers kunnen de brieven sorteren volgens het klasseersysteem van de budgetmap 

 Deelnemers kunnen een factuur lezen en de belangrijke elementen uitleggen 

 Deelnemers kunnen een overschrijving lezen en de belangrijke elementen uitleggen 

 Deelnemers kunnen een overschrijving opmaken aan de hand van een factuur 

 Deelnemers kennen het verschil tussen domiciliëring en doorlopende opdracht. 

 Deelnemers maken kennis met het sorteren van digitale post  

 Deelnemers kennen de voor-en nadelen van een domiciliëring en doorlopende opdracht 
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1 Intro: filmpje Karen Damen  

Om deze sessie in te leiden kijken we samen naar een filmpje met Karen Damen. Aan de hand van dit 

fragment willen we meegeven dat post en administratie bijhouden niet eenvoudig is en veel mensen 

hier moeite mee hebben. Het niet of onregelmatig opvolgen en klasseren van de dagdagelijkse 

administratie kan heel wat problemen veroorzaken. Niet alleen verlies je soms heel wat tijd (en geduld) 

in het zoeken naar bepaalde documenten, ook riskeer je belangrijke betalingen uit het oog te verliezen.  

https://www.vijf.be/video/perfect/zo-organiseer-je-je-post 

 

2 Bespreking filmpje 

 
Na het filmpje bespreken we het onderwerp aan de hand van volgende vragen:  

- Welke post ontvang je graag? Waarom?  

- Welke post ontvang je niet graag? Waarom?  

- Wat doe je met je post?  

- Wat doe je met betaalde en niet-betaalde facturen?  

- Wat doe je met reclame?  

- Hoe sorteer jij je post? 

- Ken je alternatieve manieren van sorteren?  

- … 

 

3 Deelnemers ontvangen pakketje brieven  

 
Na de bespreking van het filmpje laat je de deelnemers een partner zoeken. Deze kunnen ze zelf kiezen. 

De deelnemers (per 2) krijgen een stapel brieven die bestaat uit reclamefolders, kaartjes, aangetekende 

brieven, facturen, … Ze krijgen de opdracht om de brieven te sorteren volgens het sorteersysteem 

dat Karen gebruikte in het videofragment:  

 Post die (binnenkort) moet worden betaald 

 Persoonlijke post 
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 Reclame 

Na het sorteren van de post volgens het sorteersysteem van Karen, vragen we de deelnemers wat ze 

zullen doen met elk onderdeel.  

 Persoonlijke post: het postkaartje. Dit kunnen ze bijvoorbeeld aan hun koelkast hangen. 

 Reclame: de reclamefolders kunnen ze lezen bij het ontbijt of kunnen ze wegsmijten. 

 Post die (binnenkort) moet worden betaald: bewaren ze om de betaling te kunnen uitvoeren. 

We vertellen de deelnemers dat we ervanuit gaan dat alle facturen werden betaald en dat we met 

het pakketje facturen verder aan de slag gaan.  

(Benodigdheden: pakketje brieven per 2, budgetmap met tabbladen of eigen tabbladen) 

  

4 Uitleg tabbladen + sorteren brieven  

 
Het is belangrijk om bepaalde facturen gedurende een periode bij te houden als bewijs. Hoelang je 

bepaalde papieren moet bijhouden, hangt af van het soort document (voor meer uitleg: zie bijlage 

‘Bewaartermijnen documenten’). 

Er zijn verschillende manieren om facturen bij te houden. Je kan facturen bijhouden in een map (met 

tabbladen), maar ook in een doos, een lade, ... Het is belangrijk om te kiezen voor een manier die voor 

jou het best werkt. AIs dat de lade onder het fornuis is, dan is dit zo. Zolang je maar je brieven op een 

vaste plaats bewaart en je de nodige brief/factuur makkelijk terugvindt.  

Tijdens deze sessie werken we met het klasseersysteem van de budgetmap. Elk duo krijgt een 

budgetmap met daarin tabbladen. De tabbladen helpen je om je post te sorteren. Als de budgetmap 

volgens jou onvoldoende tabbladen heeft of er juist te veel heeft, kan je steeds zelf een map 

samenstellen met de tabbladen die voor jou relevant zijn. Indien je niet voldoende budgetmappen hebt 

voor iedereen, kan je natuurlijk ook werken met zelfgekozen tabbladen waar je per tab zelf een noemer 

opschrijft. 

We bespreken kort de verschillende tabbladen. 

 Inkomsten 
Documenten over allerlei inkomsten: loonfiches, uitkeringen, kindergeld, belastingteruggave... 

 Uitgaven 
Rekeningen die binnenkort moeten worden betaald. 

 Wonen 
Huurcontract, hypotheeklening, herstellingen aan huis, ... 
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 Energie 
Voorschotfacturen en jaarlijkse afrekeningen van elektriciteit, gas en water, ... 

 Telecom 
Facturen en contracten voor GSM, TV, internet, ... 

 Gezondheid 
Documenten van mutualiteit, ziekenhuis, artsen, bril, ... 

 Vervoer 
Documenten van openbaar vervoer, benzine, onderhoudskosten, autolening, ... 

 Verzekeringen 
Documenten van brandverzekering, autoverzekering, hospitalisatieverzekering, ... 

 Belastingen 
Documenten van personenbelasting, onroerende voorheffing, gemeentebelasting , ... 

 Kinderen 
Documenten van opvang, schoolkosten, lidgeld, ... 

 Garantiebewijzen  
Aankoopbewijzen van allerhande zaken. 

 Bankdocumenten 
Documenten van bank, bankafschriften, lening, ... 

 Varia 
Documenten van krantabonnement, vakbond, boetes, ... 

 Afbetalingen 
Documenten van afbetalingsplannen van een of meerdere schuld, lening, ... 

 

We halen de brieven uit de enveloppen en sorteren die volgens de tabbladen.  

Als elk groepje de brieven in de map heeft gesorteerd, overlopen we kort welke brief we achter welk 

tabblad steken. Het sorteren van brieven steunt niet op exacte logica. Er zijn vaak verschillende 

mogelijkheden. De factuur van CM over een hospitaalplan kan zowel bij ‘gezondheid’ als bij 

‘verzekeringen’ zitten. Waar je de brief sorteert, is een persoonlijke keuze. Zolang de factuur door jou 

makkelijk terug te vinden is.  

De budgetmap heeft slechts ruimte om brieven te bewaren van het afgelopen jaar. Het is de bedoeling 

dat je na het verstrijken van 1 jaar de brieven uit de map haalt. Je kan de brieven waarvan de 

bewaartermijn reeds is verstreken, vernietigen of je kan ze samen met de andere documenten (waarvan 

de bewaartermijn nog niet is verstreken) in een doos of andere map steken.  

(Benodigdheden: enveloppen met logo, brieven, tabbladen) 
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5 Herinneringsbrief Farys + voorstel tot 
domiciliëring  

 
Wanneer elk duo de brieven in de map met tabbladen heeft geklasseerd, krijgen ze een 

herinneringsbrief van Farys. Dit is een onbetaalde factuur. 

Bij de herinneringsbrief zit een voorstel tot domiciliëring.  

De deelnemers zoeken de eerste onbetaalde factuur op in hun map.  

We maken samen een analyse van de nieuwe factuur. Elke duo krijgt een fluostift en moet volgende 

zaken op de factuur aanduiden:  

 De datum van de factuur 
 De datum waarop de factuur moet worden betaald 
 Klantnummer 
 Bedrag 
 Omschrijving van wat er moet worden betaald 
 Rekeningnummer waarop het bedrag moet worden overgeschreven 
 Gestructureerde mededeling of vrije mededeling 
 Organisatie of persoon aan wie je moet betalen (begunstigde)  

 

We bespreken kort waarom bovenstaande zaken belangrijk zijn en wat ze betekenen: 

Klantnummer 

Wanneer je vragen hebt over een factuur en je wil bellen naar de organisatie, dan hou je best je factuur 

bij de hand. Ze vragen vaak om voor het gesprek je klantnummer in te geven. Op die manier kan de 

persoon die wordt doorverbonden met jou, je elektronisch dossier erbij nemen. 

De mededeling 

De mededeling bij een overschrijving voegen, is niet verplicht, maar wel belangrijk zodat de begunstigde 

je overschrijving makkelijk kan opzoeken. Als je de mededeling vergeet toe te voegen aan je betaling, 

is het mogelijk dat de organisatie (begunstigde) je betaling niet registreert en je binnenkort een 

herinneringsbrief krijgt.   

 

 

Er bestaan twee mogelijke mededelingen:  

 Gestructureerde mededeling 
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Twaalf cijfers die worden bepaald door de begunstigde. Aan de hand van deze twaalf cijfers, 

weet de ontvanger over welke betaling het gaat. Een gestructureerde mededeling ziet er zo 

uit: +++154/0206/01454+++ 

 Vrije mededeling 

In het tekstvlak kan je zelf kiezen welke omschrijving je geeft aan de betaling: je kan zowel 

cijfers als letters gebruiken. 

 

Wat gebeurt er als je niet reageert op de herinneringsbrief en niet betaalt? 

De eerste herinneringsbrief is gratis. Er mag pas een extra kost worden aangerekend vanaf de tweede 

herinnering. Het is belangrijk dat je dit nakijkt op je factuur, want niet elke organisatie houdt zich aan 

die regel.  

Als je de herinneringsbrieven negeert, zal de organisatie je blijven aanmanen om de openstaande schuld 

te betalen. Ze zullen brieven blijven sturen en per brief komen er kosten bij. Als gevolg zal de 

oorspronkelijke schuld stijgen. Vaak schakelen organisaties deurwaarders in om hun schuld te innen bij 

wanbetalers. Indien je na de aanmaningen nog steeds de factuur niet betaalt zullen de deurwaarders 

overgaan tot het in beslag nemen van je goederen om de factuur te betalen. 

(Benodigdheden: Herinneringsbrief Farys, fluostiften, facturen budgetmap met tabbladen) 
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6 Betalen van de factuur (blanco overschrijving)  

 
We betalen de factuur door een overschrijvingsformulier in te vullen met behulp van de gegevens op 

de nieuwe factuur.  

Niet veel mensen betalen hun factuur a.d.h.v. een overschrijvingsformulier. Dit is ook niet nodig, want 

per overschrijvingsformulier dat je afgeeft aan de bank, wordt er een verwerkingskost door de bank 

aangerekend. Langzaam zal die mogelijkheid om te betalen via een overschrijvingsformulier verdwijnen.  

Betalen aan de bankautomaat of online betalen steunt op hetzelfde principe als van een 

overschrijvingsformulier. Dezelfde gegevens die je invult op een overschrijvingsformulier, moeten 

worden ingevoerd in de bankautomaat of bij het online bankieren.  

Correctiesleutel: 

  

 
We bespreken kort de verschillende noemers op een overschrijving:  

Begunstigde 

Dit is de partij (persoon/organisatie) die het geld ontvangt. 

Opdrachtgever  

Dit is de partij (persoon/organisatie) die de opdracht geeft om het geld over te schrijven. 

 

IBAN 
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International Bank Account Number (jouw persoonlijk bankrekeningnummer) bestaat in België uit 16 

tekens: eerst de letters ‘BE’ gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van het rekeningnummer.  

 

Memodatum (niet verplicht) 

Als de overschrijving niet direct moet worden uitgevoerd, kan je een memodatum ingeven. Op die 
manier zet je de overschrijving klaar, maar wordt de overschrijving op het door jou gekozen tijdstip 
uitgevoerd. 

 

(Benodigdheden: Farys-factuur, lege overschrijvingsformulieren, stylo) 
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7 Voorstel tot domiciliëring en doorlopende 
opdracht bespreken + brieven in map overlopen  

 
Bij de herinneringsbrief zit een voorstel tot domiciliëring: SEPA-formulier. We overlopen kort wat de 

voor-en nadelen van een domiciliëring zijn en wat het verschil is met een doorlopende opdracht. 

Domiciliëring 

Voor de betaling van maandelijkse/periodieke/jaarlijkse facturen die (al dan niet) een vast bedrag 

vermelden. Je geeft via een formulier toestemming aan het bedrijf om je facturen automatisch te 

innen. Als je een domiciliëring wil stopzetten, moet je via de bank de domiciliëring annuleren.  

 

Wanneer kies je voor domiciliëring?  

Voor betalingen die regelmatig terugkomen, zoals je gas-, telefoon-, elektriciteits-, GSM-factuur. Je 

facturen worden automatisch en steeds op tijd betaald, voor zover het saldo op je rekening 

toereikend is. 

 

Wat zijn de voordelen?  

 Je betalingen gebeuren altijd op tijd en je hoeft er zelf niets voor te doen. 

 Je administratie en die van de begunstigde worden vereenvoudigd. 

 Je kan er overal in Europa mee betalen. 

  

Nadelen?  

 Je kan voor verrassingen komen te staan omdat het maandelijks bedrag variabel is. 

 Betalingen via domiciliëring kan je niet even uitstellen omdat je bijvoorbeeld een maand 

financiële pech hebt.  

  

 

 

Doorlopende of permanente opdracht 
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Je geeft je bank de opdracht om voor een bepaalde periode op een vast tijdstip (bijv. 5de van elke 

maand) een vast bedrag te storten op een bepaalde rekening. Je kan deze overschrijving zelf beheren: 

je kan ze onmiddellijk stopzetten wanneer je wil. 

  

Wanneer kies je voor een permanente opdracht?  

Om elke maand een vast bedrag te storten: huur betalen of om elke maand iets opzij te zetten op 

een spaarrekening.  

  

Wat is het verschil tussen een domiciliëring en een permanente opdracht?  

Bij een permanente opdracht gaat het altijd om eenzelfde bedrag op een welbepaald tijdstip, zoals je 

huur, maandelijks een bedrag op een spaarrekening plaatsen, ...  

Voor de automatische betaling van facturen met wisselende bedragen en/of periodes kan je kiezen 

voor domiciliëring.  

Vaak zit er bij een contract of herinneringsbrief een voorstel tot domiciliëring. Bedrijven verkiezen 

domiciliëring omdat de factuur dan gegarandeerd op tijd wordt betaald.  

 

(Benodigdheden: Farysfactuur, voorstel tot domiciliëring) 
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8 Termen verbinden met juiste uitleg 
 

Bij een sterke groep kan je hiermee starten. 

Elke deelnemer krijgt 1 of 2 kaartjes. De deelnemers lopen rond in de ruimte en lezen elkaars kaartjes. 

De deelnemers moeten de kaartjes met de juiste uitleg of correcte term ruilen met een ander zodat 

iedereen op het einde van de oefening 1 term met de juiste uitleg vasthoudt.  

Correctiesleutel: 

Doorlopende opdracht Je geeft je bank de opdracht om voor een bepaalde periode op 
een vast tijdstip (bijv. elke maand) een vast bedrag te storten op 
een bepaalde rekening. Deze overschrijving beheer je zelf.  

Domiciliëring  
 

Voor de betaling van regelmatig terugkerende facturen die (niet 
altijd) een vast bedrag vermelden. Je geeft toestemming aan een 
bedrijf om je facturen automatisch te innen bij je bank.  

Begunstigde  
 

Dit is de partij voor wie het geld bestemd is.  

Opdrachtgever  
 

Dit is de partij die de opdracht geeft om het geld over te 
schrijven.  
 

IBAN  
 

International Bank Account Number bestaat in België uit 16 
tekens: eerst de letters ‘BE’ gevolgd door 2 cijfers en daarna de 
12 cijfers van het rekeningnummer.  

Gestructureerde 
mededeling 
 

Twaalf cijfers die worden bepaald door de begunstigde. Aan de 
hand van deze twaalf cijfers, weet de ontvanger over welke 
betaling het gaat.  
 

Vrije mededeling 
 

Een omschrijving die je zelf geeft aan een betaling.  
 

Zoomit 1 
 

Door deze dienst hou je je facturen digitaal bij.  Je ontvang een 
e-mail wanneer een nieuwe factuur beschikbaar is. Je bekijkt je 
document in Internet of Mobile Banking en indien nodig betaal 
je in een muisklik. Als je je rekeningnummer verandert, verlies 
je wel alle documenten die aan je vorige rekeningnummer zijn 
gekoppeld  
 

Doccle 2 
 

Via deze dienst kan je zowel betalingsdocumenten als andere 
documenten zien, beheren en betalen. Het vereenvoudigt je 
persoonlijke administratie. Al je documenten blijven bewaard 
zolang jij dat wilt, zelfs als je van rekeningnummer verandert.  
 

Bewaartermijn 
 

De termijn waarin je je betalingsbewijzen en/of documenten 
moet bij houden.  
 

                                                           
1 Extra informatie over Zoomit: https://www.youtube.com/watch?v=JYbs6o3YhwM 

2 Extra informatie over Doccle: https://www.youtube.com/watch?v=C9SzKjwzrUA  
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Opzegbrief 
 

Een brief die je richt aan een dienst of persoon waarmee je laat 
weten dat je je lidmaatschap, contract of abonnement wenst 
stop te zetten. 

Aangetekende brief 
 

Een brief waarvan de verzender een bewijs van verzending 
(‘aantekening’) krijgt van het postbedrijf. 

 

(Benodigdheden: kaartjes met termen en uitleg) 
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9 EXTRA: Opzegbrief Basic-Fit 

 
Een abonnement opzeggen kan op verschillende manieren. Soms is een mondelinge opzeg via de 

telefoon voldoende of kan het digitaal op hun website gebeuren. Een aangetekende brief biedt de 

grootste zekerheid dat de organisatie je opzeg goed heeft ontvangen. Een opzegbrief heeft geen 

vormvereisten en kan dus vrij worden opgesteld.  

De deelnemers krijgen een contract van een fitnessabonnement bij Basic-Fit. Op basis van de gegevens 

in het contract ga je samen met de deelnemers een opzegbrief opstellen.  

Laat eerst de deelnemers de belangrijke zaken in het contract aanduiden met een fluostift: 

 Jouw contactgegevens 
 Het product/de dienst die je wil opzeggen: concrete beschrijving 
 Jouw klantgegevens: lidnummer 
 De datum vanaf wanneer je het product/de dienst wil opzeggen (mits rekening houdend met 

opzegtermijn) 

Op basis van de voorbeeldbrief, stellen we een opzegbrief op: 

Franky Loosveldt 
Zonder haat straat 39 
9100 St-Niklaas 
012/33 44 55 
franky123456@outlook.be 
 
Basic-Fit Belgium BVBA 
Laarbeeklaan 125 
1090 Brussel        St-Niklaas, 9 augustus 2019 
 
Betreft: opzeggen abonnement Basic-Fit met lidnummer 0123456 
 
Geachte heer, geachte mevrouw, 
 
Middels deze brief maak ik u kenbaar dat ik mijn abonnement ‘Basic-Fit Smart met Live 
groepslessen’ wil opzeggen met ingang van 1-9-2019 waarmee ik de opzegtermijn van 30 dagen in 
acht neem. 
 
Gelieve binnen een week na dagtekening van deze brief een bevestiging van mijn opzeggen per post naar 
bovenstaand adres te sturen. 
 
Met vriendelijk groet, 
[Handtekening] 
Franky Loosveldt 

(Benodigdheden: Contract Basic-Fit, voorbeeld opzegbrief, fluostift, stylo) 
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10 Bijlagen mee te geven met deelnemers:  

 
1. Tips om post te sorteren  

2. Uitleg domiciliëring en doorlopende opdracht  

3. Woordenlijst 

4. Voorbeeldbrief opzeggen van een abonnement 

5. Basic-Fit contract 

6. Overschrijvingsformulier 

7. Bewaartermijnen 

8. Lezen van een aangetekende zending 

9. Herinneringsfactuur Farys 

10. Uitleg bij factuur Telenet 

11. Facturen 

12. Etiketten facturen 
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TIPS VOOR HET KLASSEREN VAN 
INKOMENDE POST 
 

Zoals je hebt geleerd bestaan er meerdere goede manieren om post te sorteren. Iedereen heeft zijn 
eigen manier voor het ordenen van administratie. Post en administratie sorteren is en blijft voor heel 
wat mensen een moeilijke opdracht.  

Toch proberen we jullie door het geven van deze tips op weg te helpen om het sorteren van post en 
administratie eenvoudiger, aangenamer en overzichtelijker te maken.  

 

 Probeer dagelijks je inkomende post te openen. 

 Spreek binnen het gezin af wie verantwoordelijk is voor het klasseren. 

 Maak een onderscheid tussen wat je dient te klasseren en wat niet. Haal reclame, kranten, 

tijdschriften,…er van tussenuit. 

 Leg voor jezelf een vast tijdstip vast per week om te klasseren. Indien je dit wekelijks doet, 

neemt dit niet zoveel tijd in beslag en blijft alles overzichtelijk. 

 Maak een duidelijk onderscheid tussen betaalde en niet-betaalde facturen 

 facturen die moeten betaald worden leg je apart op een vaste en zichtbare plaats.  

 Indien een factuur werd betaald, noteer dan de datum van betaling op de factuur en klasseer 

deze daarna in een ringmap/bakje/… 

 Probeer reeds betaalde facturen te klasseren in een map met daarin verschillende 

onderdelen (wonen, energie, telefonie, verzekeringen, belastingen,…). Dit helpt je om het 

overzicht te bewaren. 

 Ook bepaalde brieven die geen facturen zijn, moeten bewaard worden (vb. brieven van RVA, 

VDAB,…). Je kan deze het best klasseren in een aparte map. 

 Gooi geen brieven weg waarover je twijfelt of je ze best bijhoudt of niet. Breng deze ook 

mee naar de afspraak met je begeleider. 

 

 

Veel succes!  

  



  

© BudgetInZicht Oost-Vlaanderen 
 

18 

DOMICILIËRING EN 
DOORLOPENDE OPDRACHT  
 

EEN DOMICILIËRING: 
 
Met een domiciliëring geef je toestemming aan een bedrijf om je facturen automatisch bij je bank te 
innen. 

 
Wanneer kies je voor domiciliëring? 

Voor betalingen die regelmatig terugkomen, zoals je gas-, telefoon-, elektriciteits-, GSM factuur. Je 
facturen worden automatisch en steeds op tijd betaald, voor zover het saldo op je rekening 
toereikend is. 
 

Wat zijn de voordelen? 

 Je betalingen gebeuren altijd op tijd en je hoeft er zelf niets voor te doen 

 Jouw administratie en die van de begunstigde worden vereenvoudigd 

 Je kan er overal in Europa mee betalen 
 

Nadelen? 

 Je kan voor verrassingen komen te staan omdat het maandelijks bedrag variabel is 

 Betalingen via domiciliëring kan je niet even uitstellen omdat je bijvoorbeeld een maand 
financiële pech hebt. 
 

Kan ik de betaling terugvorderen? 

Indien je niet akkoord gaat met de invordering van de domiciliëring, heb je steeds 8 weken tijd na de 
betaling om je bank te verzoeken tot terugbetaling van het gedebiteerde bedrag (indien de 
toestemming niet geldig is, bedraagt de periode 13 maanden). 
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EEN PERMANENTE OF DOORLOPENDE OPDRACHT: 
 

Met een permanente opdracht geef je jouw bank de opdracht om periodiek op een vast tijdstip 
(bijv. elke maand) een vast bedrag te storten op een bepaalde rekening. 

 
Wanneer kies je voor een permanente opdracht? 

Om bijvoorbeeld de huur te betalen of om elke maand iets opzij te zetten op een spaarrekening. De 
overschrijving gebeurt automatisch, je hoeft hiervoor zelf niets te doen. 

 

Wat is het verschil tussen een domiciliëring en een permanente opdracht? 

Bij een permanente opdracht gaat het altijd om eenzelfde bedrag op een welbepaald tijdstip, zoals je 
huur, maandelijks iets op een spaarrekening zetten,... 

Voor de automatische betaling van facturen met wisselende bedragen en/of periodes dien je te kiezen 
voor domiciliëring. 
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WOORDENLIJST 
 

Doorlopende opdracht 

Je geeft je bank de opdracht om voor een bepaalde periode op een vast tijdstip (bijv. elke maand) een 
vast bedrag te storten op een bepaalde rekening. Deze overschrijving beheer je zelf. 
 

Domiciliëring 

Voor de betaling van regelmatig terugkerende facturen die (niet altijd) een vast bedrag vermelden. Je 
geeft toestemming aan een bedrijf om uw facturen automatisch te innen bij je bank. 

 

Begunstigde  

Dit is de partij voor wie het geld bestemd is. 

 

Opdrachtgever 

Dit is de partij die de opdracht geeft om het geld over te schrijven. 

 

IBAN 

International Bank Account Number bestaat in België uit 16 tekens: eerst de letters ‘BE’ gevolgd 
door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van het rekeningnummer. 

 

Gestructureerde mededeling 

Twaalf cijfers die worden bepaald door de begunstigde. aan de hand van deze twaalf cijfers, weet de 
ontvanger over welke betaling het gaat. 

 

Vrije mededeling 

Een omschrijving die je zelf geeft aan een betaling. 

 

Zoomit 

Door deze dienst hou je je facturen digitaal bij.  Je ontvang een e-mail wanneer een nieuwe factuur 
beschikbaar is. je bekijkt uw document in Internet of Mobile Banking en indien nodig betaal je in een 
muisklik. Als je je rekeningnummer veranderd, verlies je alle documenten die aan je vorige 
rekeningnummer gekoppeld zijn 

 

Doccle  



  

© BudgetInZicht Oost-Vlaanderen 
 

21 

Via deze dienst kan je zowel betalingsdocumenten als andere documenten zien, beheren en betalen. 
Het vereenvoudigt je persoonlijke administratie. Al je documenten blijven bewaard zolang jij dat wilt, 
zelfs als je van rekeningnummer verandert.  

 

Bewaartermijn 

De termijn waarin je je betalingsbewijzen en/of documenten moet bij houden.  

 

Opzegbrief 

Een brief die je richt aan een dienst of persoon waarmee je laat weten dat je je lidmaatschap, 
contract of abonnement wenst stop te zetten. 

 

Aangetekende brief 

Een brief waarvan de verzender een bewijs van verzending (‘aantekening’) krijgt van het postbedrijf. 
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VOORBEELDBRIEF OPZEGGEN 
VAN EEN ABONNEMENT 

 

Naam 

Adres 

Postcode + Plaats 

Evt. Tel. Nr. 
Evt. e-mailadres 
 

Naam bedrijf 
Adres/postbus 

Postcode + Plaats 
 

Plaats 

Datum 

 

Betreft: opzeggen abonnement [vermelden klantnummer/lidnummer] 
 

Geachte heer, geachte mevrouw, 
 

Middels deze brief maak ik u kenbaar dat ik mijn abonnement op [Naam product/dienst] wil opzeggen 
met ingang van [Datum afloop contract] waarmee ik de opzegtermijn van [Aantal weken/maanden] in 
acht neem. 
 

Gelieve binnen een week na dagtekening van deze brief een bevestiging van mijn opzeggen per post 
naar bovenstaand adres te sturen. 
 

Met vriendelijk groet, 
[Handtekening] 
[Naam] 
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HET 
OVERSCHRIJVINGSFORMULIER  
 

Met een overschrijvingsformulier kan je geld rechtstreeks overmaken van jouw rekening naar de 
rekening van de begunstigde (dit is de persoon die de som uiteindelijk krijgt).  
 

 
 

Wie betaalt de som? Janssens Jan 
 

Hoe wordt degene die betaalt nog genoemd? Opdrachtgever  
 
Welk rekeningnummer heeft hij? BE12012345678901  
 
Wie zal het geld op de lopende rekening ontvangen? VVKM Andromeda  
 
Hoe wordt deze persoon op het overschrijvingsformulier genoemd? Begunstigde  
 
Welk rekeningnummer heeft hij? BE92068211430523 
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BEWAARTERMIJNEN 
DOCUMENTEN  
 

Betalingsbewijzen en documenten hou je vooral bij om ze als bewijs te kunnen gebruiken. Hoelang je 
bepaalde papieren moet bijhouden, hangt af van het soort document.  

Hieronder een lijst met de bewaartermijnen van de meest gebruikelijke documenten.  

1 MAAND  
 Kastickets van de winkels:  

- Om een gekocht artikel (bvb. bij schade) om te ruilen heb je meestal je kasticket nodig.  
- Sommige kastickets gelden als garantiebewijs (bvb. bij dure voorwerpen) en is meestal 2 

jaar.  
 Oproepingsbrief voor de verkiezingen  

6 MAANDEN  
 Hotel- en restaurantrekeningen en betalingsbewijzen.  

1 JAAR  
 Getuigschrift van onderhoud van de verwarmingsketel en/of schoorsteen. 
 Een ontslagbrief  

Te rekenen vanaf het einde van de opzeggingstermijn (zowel als je zelf ontslag neemt of 
ontslagen wordt).  

 Jaarlijks overzicht van een groepsverzekering  
Bij houden tot volgend overzicht.  

 Gerechtsdeurwaarderkosten.  

2 JAAR 
 Ziekenhuisfacturen en betalingsbewijzen van andere medische kosten.  

Bvb. arts, kinesist, apotheker, tandarts, … enz. Te rekenen vanaf het einde van de maand 
waarin deze zorgen werden verleend.  

 Facturen van een reisagentschap.  
 Aankoopfacturen en/of garantiebewijzen.  

Bvb. elektrische toestellen, meubels, … (wettelijke garantietermijn bedraagt minimum 2 jaar).  
 

WEETJE: als er binnen de 6 maanden na de levering een gebrek opduikt, dan wordt dit 
gebrek geacht al van bij de levering te bestaan. Eens de termijn van 6 maanden is verstreken, 
moet je als koper bewijzen dat het gebrek reeds bestond en de garantie dus geldt. Voor 
producten met een lange levensduur geldt vaak een langere garantieperiode of kan je de 
garantieperiode verlengen door een extra verzekering te betalen.  

3 JAAR  
 Strookje van de postassignatie waarmee het pension betaald wordt.  
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 Verzekeringen:  
- Contracten en betalingsbewijzen van verzekeringen inzake woning, gezin, auto, … en 

kopie van de brief waarmee u een verzekeringsovereenkomst opzegt.  
- Contracten van levens- en/of overlijdensverzekering: onbepaalde termijn. Belangrijk dat 

de begunstigde het document kan terugvinden.  

5 JAAR  
 Betalingen van kinderbijslag, onderhoudsgeld, werkloosheidsuitkeringen, 

vakantiegeld, eventuele andere uitkeringen.  
 Documenten die te maken hebben met de huur 

- Huurovereenkomst, plaatsbeschrijving, betalingsbewijzen van huurwaarborg en 
maandelijkse huur, kopie van de opzeggingsbrief (met ontvangstbewijs).  

- De termijn begint telkens te lopen vanaf het einde van de huurovereenkomst.  
 Facturen en betalingsbewijzen van gas, water, elektriciteit, telefoon, gsm, 

internet, teledistributie.  
 Rekeninguittreksels en andere bankdocumenten 

Je houdt ze langer dan 5 jaar bij wanneer ze als bewijs kunnen dienen van de terugbetaling 
van een schuld die over een langere periode gespreid is (zie bij: 10 jaar).  

 Erelonen en kostennota’s van advocaten en notarissen.  

7 JAAR  
  Directe belastingen 

- Kopie van de belastingaangifte  
- Bewijsstukken van de kosten die u fiscaal in mindering bracht  
- Alle documenten in verband met belastbare inkomsten (beroeps-, roerende- en 

onroerende) 
- Het aanslagbiljet en betalingsbewijzen van alle belastingen en taksen.  

 Btw  
Documenten in verband met de boekhouding, facturen en andere stukken die te maken 
hebben met uw activiteit.  
 

WEETJE: Zowel voor de inkomstenbelastingen als voor de btw is de verjaringstermijn op 7 
jaar gebracht. Dit met de bedoeling van de minister van Financiën om over een langere 
onderzoekstermijn te kunnen laten beschikken.  
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10 JAAR  
 Leningovereenkomsten en betalingsbewijzen 

Te rekenen vanaf de betaling van de laatste schijf.  
 Documenten in verband met bouw- en renovatiewerken 

- De overeenkomst met de architect, de aannemer en alle facturen die daarmee te maken 
hebben.  

- Te rekenen vanaf de definitieve oplevering.  
 Documenten die te maken hebben met het beheer van mede-eigendom 

Proces-verbaal van de algemene vergadering, briefwisseling met de syndicus, ….  
 Akte van de hypothecaire lening en betalingsbewijs.  
 Kredietovereenkomsten en betalingsbewijzen  
 Aankoopbordellen van effecten (eventueel langer te bewaren als je het effect nog niet 

verkocht hebt).  
 Schadedossiers 

10 jaar na het beëindigen van de vergoeding, maar langer als er medische gevolgen mogelijk 
zijn.  

 Ontvangstbewijzen van niet-belastbare inkomsten  

LEVENSLANG  
 Diploma’s en professionele certificaten  
 Medische documenten  

Bloedgroepkaart, vaccinatiekaart, resultaten van analyses van onderzoeken, eventueel 
radiografieën.  

 Rijbewijs  
 Documenten in verband met huwelijk, samenwoning (wettelijk of feitelijk), 

echtscheiding (definitief vonnis, echtscheidingsovereenkomst), 
samenlevingscontract.  

 Notariële akten.  
 Schenkingsakten.  
 Testamenten, documenten in verband met successie.  
 Levensverzekering.  

ANDERE TERMIJNEN 
 Jaarlijkse loonfiches en jaarlijks uittreksel van de CIMIRe (Multisectoriële individuele 

rekening – de dienst die uw loongegevens voor de pensioenberekening bijhoudt).  
o Tot uw pensioen.  

 Overeenkomst voor een levens-/overlijdensverzekering 
o Tot de begunstigden uitbetaald zijn.  

 Basisakte van een (mede)eigendom 
o Zolang u (mede)eigenaar blijft.  

 Aankoopfactuur en boorddocumenten van uw wagen 
o Zolang u eigenaar bent.  
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LEZEN VAN EEN AANGETEKENDE 
ZENDING 
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Meer info:  

Vragen? www.farys.be/facturatie 
078/35 35 99 
ma-vr: 8u – 20u 
za: 9u – 13u 

 

Defect? 078/ 35 35 88 

 

 

 

 

9000 Gent 

Factuurnummer: 1.104.655.701 Contractrekening: 20.906.111 Klantnummer: 10.787.055 

 

Betreft: Betalingsherinnering 

Mevrouw, Mijnheer, 

Uit onze administratie blijkt dat er één of meerdere facturen van u openstaan. Een overzicht van de 
openstaande facturen treft u hierna aan.  

Wij verzoeken u vriendelijk het openstaande bedrag binnen de 14 dagen na dagtekening van deze 
herinneringsbrief te betalen naar rekeningnummer BE61 0910 1709 0217. Gelieve bij betaling de 
gestructureerde mededeling 110/4655/70110 te vermelden. 

Bij de openstaande schuld wordt een kost van 7,50 EUR verrekend omwille van deze herinneringsbrief. 

Indien uw betaling en deze brief elkaar hebben gekruist, dan kunt u deze brief als niet verzonden 
beschouwen.  

 

Factuur van leveringsadres:  

Totaal voor de periode:  
15/11/2015 tot 28/02/2016 

Excl BTW BTW Totaal 

 66,98 EUR 4,02 EUR 71,00 EUR 

Nummer watermeter (enkel 4 laatste cijfers): 9745 

Kosten herinneringsbrief   7,50 EUR 

Totaal   78,50 EUR 
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