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Werkgeverslasten in het primair onderwijs 
 
1 Systematiek bepaling ontwikkeling werkgeverslasten PO 
 
Sinds de invoering van de lumpsumbekostiging wordt de ontwikkeling van de 
werkgeverslasten (WG-lasten) in het PO systematisch gevolgd. De werkgeverslasten zijn 
daarbij gedefinieerd als de kosten die uitstijgen boven het brutosalaris van een werknemer. 
Op die wijze zijn de werkgeverslasten dus alle kosten die direct of indirect uitgaan van het 
brutosalaris zoals die in de salaristabellen zijn opgenomen en omvatten onder meer dus ook 
de vakantie- en eindejaarsuitkeringen plus de premieheffingen. Voor het maken van een 
meerjarenraming van de salariskosten is het actuele brutosalaris een gegeven dat samen 
met de opslag voor de WG-lasten dan leidt tot de salariskosten in de meerjarenbegroting. 
 
De ontwikkeling van de WG-lasten zijn aldoor ontleend aan de gegevens van de 
indexeringen van de GPL zoals die in het overleg met het ministerie bekend werden 
gemaakt. Een algemene salarismaatregel die leidde tot een verhoging van een brutosalaris 
betekende geen verhoging van de WG-lasten, maar een premieverhoging dus wel. 
Het vertrekpunt van de indexering en de bepaling van de WG-lasten waren de gegevens van 
het meetjaar 2004-2005. Sindsdien hebben veel aanpassingen van de GPL plaats gevonden 
en vaak meerdere malen per jaar. Er is sprake geweest van indexeringen die betrekking 
hadden op een deel van het personeel, vaak specifiek voor directie, OP en/of OOP. Ook zijn 
structurele wijzigingen doorgevoerd, bijv. het vervallen van de ZKOO en het afschaffen van 
de pseudo-WW premie met de daarbij behorende compensatiemaatregelen. 
 
Het blijkt dat er de laatste paar jaar meer en meer twijfel is of de raming van de WG-lasten 
de werkelijke stijging van de WG-lasten nog wel in voldoende mate volgt. Het instrument 
waarmee de personele kosten in kaart worden gebracht per individu is niet bedoeld en 
geschikt om de WG-lasten in zijn algemeenheid in kaart te brengen. Maar toepassing ervan 
leert wel dat de uitkomst per individu heel vaak laat zien dat de WG-lasten hoger zijn dan de 
WG-lasten zoals die op basis van de ontwikkeling van de indexering van de GPL zijn 
afgeleid. Ook dat roept de vraag op of de stijging van de WG-lasten wel in voldoende mate in 
de indexering van de GPL worden meegenomen. Er zijn redenen om daaraan te twijfelen. 
Die redenen zullen we hierna achtereenvolgens aan de orde stellen.  
 
Daarbij komen aan de orde: 
A. de geldende uitgangspunten voor de indexering 
B. de systematiek van de verwerking van premiemutaties in de indexering 
C. de compensatie voor het afschaffen van de pseudo-WW premie 
D. de afschaffing van de vrijstelling van de WAO-WIA basispremie voor de oudere 

werknemers 
E. de stijging van de deelname aan de BAPO 
F. de wijziging van de premies van vervangings- en participatiefonds in relatie tot de 

toekenning van de opslag ervoor 
G. de kosten van het Convenant LeerKracht 
H. WGA werkgeversopslag 
 
 
A. Uitgangspunten voor de indexering 
Uitgangspunt bij de indexering is dat de grotere beleidsvrijheid van de besturen onder 
lumpsum als zodanig ook kan leiden tot hogere kosten die niet onder de indexering vallen. 
Een bestuur dat besluit om zwaardere dan de normfuncties in te zetten heeft hogere kosten 
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die niet in de lumpsumbekostiging worden meegenomen. Dat kan bijv. aan de orde zijn als 
de functies op het bestuurskantoor zwaarder zijn dan de normfuncties die in de bekostiging 
zijn opgenomen. Of als schoolleiders bijv. een werktijdfactor krijgen toebedeeld die uitstijgt 
boven de 1,0 fte. Het mag en het kan op basis van de eigen beleidsvrijheid, maar in de 
bekostiging en de daaronder liggende normering wordt het niet meegenomen. Die normering 
gaat uit van de samenstelling van de functies en functiecategorieën zoals die in het meetjaar 
2004-2005 aan de orde waren. De declaratie in dat jaar vond zijn basis in de samenstelling 
aan functies die toen aan de orde was. In principe kan de beleidsvrijheid van een bestuur er 
ook toe leiden dat de kosten lager uitvallen. Bijvoorbeeld als lichtere functies in de plaats 
komen van zwaardere functies. Dat zal in de praktijk weinig aan de orde zijn, maar is in 
principe wel mogelijk. 
Nu met het Convenant functies LA omgezet worden in functies LB is er ook sprake van de 
toekenning van zwaardere functies dan de normfuncties, maar daarvoor wordt extra geld 
beschikbaar gesteld dat ook leidt tot een verhoging van de indexering. Of dat in voldoende 
mate gebeurt, is een vraag waarop verderop wordt ingegaan (onder G.) 
 
Het functiebouwwerk dat op landelijk niveau in het meetjaar 2004-2005 feitelijk aanwezig 
was, is dus vertrekpunt voor de indexering geweest. Daarbij is wel gesteld dat na verloop 
van tijd een nader onderzoek naar de feitelijke ontwikkeling zinvol was, maar dat een 
dergelijk nader onderzoek niet op voorhand leidt tot honorering van hogere lasten die dan 
aan de orde zouden zijn. Met lumpsum is de sector zelf verantwoordelijk voor de invulling 
van de beleidsvrijheid. Nu op termijn de functiemix beoogt dat van de leerkrachten 40% in 
plaats van in schaal LA in schaal LB terechtkomt in de basisschool, is wel geopperd dat deze 
structurele wijziging die voortvloeit uit overheidsbeleid ook in het functiebestand voor de 
indexering verwerkt dient te worden. Bij een dekkende bekostiging van de functiemix hoeft 
echter niet verwacht te worden dat dit tot een wijziging in de indexering van enige betekenis 
zal leiden. De erkenning van de noodzaak van bovenschools management zou echter wel 
enige invloed kunnen hebben op de systematiek van de indexering.  
 
B. Systematiek verwerking premiemutaties 
De verwerking van mutaties in de premies vindt niet plaats door directe verwerking van de 
mutaties die voor de eigen sector gelden, maar volgt de uitkomst in het referentiemodel. Dat 
model geldt voor de overheidssector en volgt het effect van de premiemutaties zoals die zich 
in de marktsector manifesteren. Over het referentiemodel bestaat weinig publieke informatie. 
De wijze waarop de verwerking plaatsvindt, is daardoor niet erg inzichtelijk, maar de 
toepassing van dit model heeft zo’n brede impact dat er vanuit wordt gegaan dat dit 
referentiemodel deugdelijk is. Maar het is bijv. de vraag of mutaties van pensioenpremies 
ook in het referentiemodel worden meegenomen.  
 
Tegelijkertijd roept het wel de vraag op of de ontwikkelingen zoals die specifiek voor een 
sector gelden af kunnen wijken van de landelijke ontwikkeling in de marktsector. Voor het 
onderwijs geldt bijv. dat het loonniveau relatief hoger ligt, omdat het opleidingsniveau van de 
werknemers er ook relatief hoger is. Voor tal van premies die werken met een franchise en 
maximum kan dat invloed hebben, zowel in positieve als in negatieve zin.  
 
Specifiek voor de overheidssector geldt daarbij dat de ruimte van het 
arbeidsvoorwaardenbudget afhankelijk is van politieke besluitvorming en daaronder valt ook 
de verwerking van de premiemutaties zoals die in het referentiemodel voor de 
overheidssector gelden. Zo is met de voorjaarsnota 2010 besloten dat voor de gehele 
overheidssector de nullijn zal gelden, ook waar dit het effect van de premiemutaties betreft. 
Dit is een structurele maatregel die blijft doorwerken. De omvang van het effect voor het PO 
is niet bekend gemaakt. Voor het VO is in het begin van dit kalenderjaar aangegeven dat de 
premiemutaties (incl. pensioenen) een effect voor 2010 zouden hebben van 0,3% (Cfi 
mededeling 17 februari 2010), waarbij later is opgemerkt dat dit percentage te hoog is 
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geraamd. Het lijkt redelijk om te veronderstellen dat het effect voor het VO bij benadering 
ook geldt voor het PO. 
Het lijkt wenselijk dat de PO-Raad meer inzicht krijgt in het referentiemodel en de werking 
ervan en in de effecten op de totale loonkosten in het PO. 
 
Er is in elk geval goede reden om te veronderstellen dat het kabinetsbesluit bij de 
voorjaarsnota ervoor zorgt dat de indexering enigszins (wellicht 0,3%) achter blijft bij de 
feitelijke loonontwikkeling en daarmee bij de werkgeverslasten. 
 
C. Compensatie afschaffen pseudo-WW 
Werknemers die werkzaam zijn in het onderwijs betaalden een zogenaamde pseudo-WW 
premie. Dit is een compenserende premie die gelijk was aan de WW-premie in de 
marktsector. Dit heeft te maken met het feit dat een onderwijswerkgever aansprakelijk is voor 
de kosten die voortvloeien uit werkloosheidsaanspraken. In het onderwijs is dat de BWOO-
regeling. Er is hier alleen sprake van een werknemerspremie die ingehouden wordt. Met de 
invoering van de lumpsum hoefde de werkgever de ingehouden premie niet af te dragen aan 
het ministerie. In de vaststelling van de GPL werd daarom rekening gehouden met deze 
pseudo-premie WW die rechtstreeks ten goede komt aan de werkgever.  
Door invoering van de wet Walvis op 1 januari 2006 trad echter wel een effect op dat nadelig 
uitpakte voor de werkgever. Per die datum gold niet langer een franchise naar rato van de 
aanstellingsomvang, maar - ongeacht de deeltijdfactor - een vast franchisebedrag. In het 
onderwijs komt de deeltijdaanstelling veelvuldig voor. Door de vaste (hoge) franchise wordt 
minder pseudo-premie WW bij de werknemer ingehouden, waardoor de uiteindelijke 
werkgeverslasten stijgen. Voor de invoering van de wet Walvis is wel een compensatie 
verstrekt, maar zoals hiervoor onder B. is aangegeven is het lastig na te gaan of die 
compensatie voldoende is geweest. 
 
Nu besloten is dat de WW-premie voor de werknemer op 0% wordt gesteld met ingang van 
2009, heeft dit dus ook een fors effect op het wegvallen van dit deel van de bekostiging. 
Indertijd in het meetjaar 2004-2005 was het effect van de pseudo-WW-premie 3,29% ten 
opzichte van het totale brutosalaris en dit was 2,25% van de GPL van dat schooljaar. In 
latere jaren werd dit percentage iets lager, maar bleef in de buurt van de 2%. Bij de 
afschaffing in 2009 is een compensatie verstrekt van 1,28% op de GPL van 2008-2009. 
Wellicht is dit ook ontleend aan het referentiemodel met alle onduidelijkheid van dien (zie B.). 
De GPL in 2009 is ongelijk aan de GPL van 2004-2005, maar dit grote verschil geeft wel 
aanleiding te veronderstellen dat de feitelijke compensatie achter is gebleven bij de werkelijk 
benodigde compensatie. Een raming van een 0,5% achterstand is dan aan de voorzichtige 
kant.  
 
D. Afschaffing vrijstelling WAO-WIA basispremie voor oudere werknemers 
Sinds 1 januari 2009 is deze premievrijstelling voor oudere werknemers vervangen door de 
premiekorting voor oudere werknemers. In 2008 had u recht op premievrijstelling van de 
basispremie WAO/WIA voor werknemers die op 1 januari 2008 bij u in dienst waren en op 
die datum 54,5 jaar of ouder waren. Sinds 1 januari 2009 is deze premievrijstelling voor 
oudere werknemers vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. 
 
Paste u de premievrijstelling in 2008 toe voor een werknemer en is deze werknemer op 1 
januari 2010 56,5 jaar of ouder, dan mag u de premievrijstelling ook in 2010 blijven 
toepassen. De werknemer moet dan nog wel bij u in dienst zijn en nog geen 62 jaar zijn.  
 
Vanaf het moment dat de werknemer 62 jaar is en nog bij u in dienst is, past u niet meer de 
premievrijstelling toe, maar de premiekorting voor oudere werknemers. Deze premiekorting 
van € 2.750 geldt voor de werknemer van 62 jaar of ouder die u in dienst hebt, mits de 
aanstellingsomvang tenminste 36 uur per week bedraagt.. 
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Deze verandering heeft nogal wat effect op de situatie in het onderwijs. Tot 1 januari 2008 
gold de premievrijstelling. In feite vindt nu een geleidelijke afbouw plaats en resteert dan een 
vergelijkbare korting voor alleen de 62 jaar en ouderen. Voor een grote groep tussen de 54,5 
en 62 jaar raakt  de werkgever dus de premievrijstelling kwijt. Die premie bedraagt in 2010 
5,7% en dat betekent ruwweg een WG-last van 5 à 6% voor de betreffende persoon.  
Het betreft hier een relatief grote groep die volgens de gegevens van OCW de laatste jaren 
is gegroeid, zoals uit onderstaande tabel blijkt. 
 
Onderwijs in Cijfers

05 / 06 06 / 07 07 / 08 08 / 09 09 / 10

leeftijd (in procenten):      

56 - 60 jaar 12% 13% 13% 13% 14%

vanaf 61 jaar 2% 2% 3% 4% 5%

Bron:DUO, Centrale Administartie Salarissen Onderwijs (CASO), Integrale Personeelstelling 

Onderwijs (IPTO)

Leerlingentelling 1 oktober

Kerncijfers onderwijzend personeel

vergelijking

 
Het macro-effect op de WG-lasten neemt van jaar tot jaar toe en is substantieel. Gegeven 
het feit dat volgens bovenstaande tabel het om zo’n 15% gaat (1/6e deel van het totale 
personeelsbestand) mag het structurele effect op een verhoging van 1% worden geraamd. 
Het nadelige effect waarvan op dit moment sprake is, zal - na ruim 2,5 jaar - zo’n 0,3% 
bedragen. 
 
E. Stijging deelname aan de BAPO-regeling 
Er is sprake van stijging op twee fronten: 
- er nemen meer werknemers deel aan de regeling 
- de omvang van de deelname neemt toe 
De groei van het aantal oudere werknemers in het onderwijs blijkt uit bovenstaande tabel. 
Ook uit publicaties van SBO (www.stamos.nl) blijkt sprake van een toename van de BAPO: 
 

http://www.stamos.nl/
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De toename van het deelnemerspercentage uitgedrukt in personen is 41,6% in 2001 en 
51,2% in 2010. 
Het gaat in deze tabel om het totale aantal uren van alle BAPO-gebruikers waarvoor niet 
meer gewerkt wordt en een uitkering volgens de BAPO-regeling wordt ontvangen. Om 
inzichtelijker te maken om hoeveel werktijd het in totaal gaat, is het aantal uren omgerekend 
naar fte's. Ten opzichte van 2006 is dit aantal uren in twee jaar al met 27,5% toegenomen. 
De toename in 2010 zal naar verwachting dus zeker 50% zijn.  
Het deelnemerspercentage geeft het percentage werknemers weer in het primair onderwijs 
dat deelneemt aan de BAPO-regeling ten opzichte van het totaal aantal werknemers van 52 
jaar en ouder in het primair onderwijs. 
In het meetjaar 2004-2005 bleken de netto-kosten van de BAPO-regeling uit te komen op 
1,82% van de GPL, een jaar later was dit 2,01%. Met ingang van 1 augustus 2006 is daarom 
in de GPL een percentage aan netto-kosten BAPO opgenomen van 2,0%. De raming 
omtrent de ontwikkeling van de BAPO-kosten enerzijds en de incidentele looncomponent1 
anderzijds gaf toentertijd aan dat er weliswaar sprake was van stijging van de BAPO-kosten, 
maar tegelijkertijd ook een daling van de incidentele looncomponent. De ontwikkeling in de 
laatste paar jaar waarbij het doorwerken op oudere leeftijd een maatschappelijk issue is 
geworden en in het onderwijs ook al geleid heeft tot het langer doorwerken dan voorheen, 
maakt de kans op een verdere groei van de BAPO-deelname waarschijnlijk. 
Daarom is ook gevraagd om een nader onderzoek naar de raming van de ontwikkeling van 
de kosten BAPO in relatie tot de ontwikkeling van de ILC zoals dat ook in 2004 en in 2007 
heeft plaats gevonden.  
Vooralsnog lijkt een toename van de kosten in vergelijking met 2006 van ongeveer 0,5% aan 
de voorzichtige kant. 
 

                                                
1
 De incidentele looncomponent (ILC) staat voor het totale effect van de mutaties van personeel. Dus 

instroom- en uitstroom, wijziging betrekkingsomvang etcetera.  
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F. Wijziging premies Vervangings- en Participatiefonds in relatie tot toekenning opslag2 
De mutaties van de premies van het VF en PF zijn in de afgelopen jaren nogal hectisch 
geweest. Daarbij was een deel niet meer verplicht verzekerd en later werd dit vanaf 1 januari 
2009 veranderd in toch weer wel een verplichte verzekering. De vrijwillige verzekering begon 
met een premie van 2,5% maar is inmiddels gelijk getrokken met de premie voor de 
verplichte aansluiting. Gebrek aan nadere gegevens maakt het niet mogelijk een berekening 
te maken van de gemiddelde premiedruk gedurende deze periode in relatie tot de opslag.  
De opslag voor VF was 5,32% van de GPL in 06-07 en 1,55% voor het PF. Die percentages 
zijn momenteel 4,75% resp. 1,00%. 
De premies lijken in ongeveer gelijke mate te zijn gedaald. Voor het VF en PF samen betreft 
het ongeveer een daling van ruim 11% naar ruim 9%. 
 
G. Kosten van het Convenant LeerKracht  
Het Convenant LeerKracht kent verschillende onderdelen, zoals 
- inkorting schalen OP 
- schaal-uitloopbedrag 
- directietoeslag 
- functiemix OP 
De schalen OP gaan van 18 naar 15 regels en daarbij zijn de stappen van 18 naar 17 resp. 
17 naar 16 per kalenderjaar 2009 resp. 2010 geraamd op zo’n 41 mln. per kalenderjaar. 
Opvallend is dat die raming voor 2011 opeens anders uitvalt namelijk op jaarbasis zo’n 16 
mln. In het overleg is gevraagd om opheldering, maar die is nog niet verkregen. Ondertussen 
werkt de indexering voor 10-11 al wel met dit te lage bedrag en betekent het dat de 
indexering structureel zo’n 0,4% te laag is vastgesteld (namelijk 0,23% i.p.v. 0,61%).  
 
Het schaal-uitloopbedrag is berekend op basis van de feitelijke gegevens die beschikbaar 
waren en geven in eerste instantie geen aanleiding een achterstand in de indexering te 
veronderstellen. De inkorting van de schalen geeft echter wel het effect dat relatief iets meer 
werknemers in aanmerking komen voor het schaal-uitloopbedrag. Er zou daarom ook sprake 
moeten zijn van een ophoging van het bedrag dat voor de inkorting van het carrièrepatroon 
beschikbaar wordt gesteld of, wellicht correcter, een ophoging van het bedrag dat voor het 
schaal-uitloopbedrag wordt toegekend. Dit effect is echter niet zichtbaar geweest in de 
bedragen die in het kader van het Convenant beschikbaar zijn gesteld voor de ophoging van 
de indexering. Voor beide jaren 2009 en 2010 is eenzelfde bedrag voor de inkorting schalen 
samen met de schaal-uitlooptoeslag beschikbaar gesteld.  
 
De directietoeslag en de aanpassing van de schalen voor de adjuncten geven in eerste 
instantie geen aanleiding een achterstand in de indexering te veronderstellen. 
 
De bekostiging van de functiemix is nog maar net begonnen en vergt een nadere analyse. 
Daarbij is van belang om erop te wijzen dat degene die een schaal-uitloopbedrag heeft en 
overgaat naar een hogere schaal, bij het behalen van het maximum van die hogere schaal 
niet in aanmerking komt voor het schaal-uitloopbedrag van die hogere schaal. De overgang 
naar die hogere schaal betekent op termijn dat voor die leraren het geld voor het schaal-
uitloopbedrag (dat al wel in de bekostiging is opgenomen en verwerkt in de indexering van 
de GPL) vrij komt om de kosten van de functiemix mede te financieren. In de analyse van de 
kosten functiemix moet met dit effect dus ook rekening worden gehouden.  
Voor het schooljaar 2010-2011 is er geen reden om te veronderstellen dat de bekostiging 
voor dit jaar te laag zou zijn. Maar de kosten van de functiemix nemen in de jaren daarna 
snel toe en het ontbreekt aan voldoende inzicht hoe de bekostiging in de daarop volgende 

                                                
2
 De premie is een percentage t.o.v. het bijdrage-inkomen, de opslag is een percentage t.o.v. de GPL. 

De GPL omvat ook de werkgeverslasten, terwijl het bijdrage-inkomen aanzienlijk lager is (bijdrage 
inkomen ZVW).  
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schooljaren zal zijn. Op dat punt is het daarom afwachten waarbij de aangekondigde forse 
bezuinigingen op de rijksbegroting in de komende jaren reden zijn voor enige ongerustheid.  
 
Een effect dat niet zichtbaar is gemaakt in de bekostiging van het Convenant houdt ook 
verband met de inkorting van de schalen. Op het maximum van de schaal gelden een drietal 
extra toekenningen, de bindingstoelage, de uitlooptoeslag en de schaal-uitlooptoeslag. Over 
die laatste hebben we het al gehad, maar de beide eerste spelen ook een rol. In principe 
komen er – omdat zij het maximum eerder bereiken - meer werknemers in aanmerking voor 
deze beide toelagen. Wanneer iemand op het maximum komt is het effect van alleen de drie 
toelagen ruim 6%. De overgang naar het maximum levert dus een forse verhoging. Het 
macro effect van de inkorting van de schalen is moeilijk te bepalen. In plaats van 18 regels 
zijn er binnenkort nog 15. Degenen die op de regels 15, 16 en 17 zouden uitkomen zitten nu 
dus meteen op het maximum. Het is zeer de vraag of dit effect is meegenomen in de 
toekenning van de bedragen voor de indexering. Samen genomen kan het macro-effect op 
termijn neerkomen op 1/6e van de mensen onder het maximum die eerder 6% omhooggaan. 
Ruwweg betreft dit 1/6e van de helft van de OP-ers. Dan zou het effect dus ongeveer op 
0,5% uitkomen dat in 2011 aan de orde is. 
 

2 Toepassing instrument personele kosten PO 
 
De toepassing van het instrument personele kosten PO geeft in principe per werknemer de 
WG-lasten aan. Het instrument maakt ook inzichtelijk welke variatie in WG-lasten daarbij aan 
de orde kan zijn.  
 
Voor de functie LA met wtf 1,0 variëren de WG-lasten in regel 1 t/m regel 16 relatief weinig, 
van 56,5% naar 55,5%. Bij een deeltijdbetrekking van 0,7 fte blijken de WG-lasten te 
variëren van regel 1 56,5% tot 57,2% in regel 16.  Ook geen groot verschil. 
Eenmaal op het maximum blijken de toelagen als zodanig te zorgen voor een verhoging van 
ruim 6% hoger.  
De vrijstelling/korting van de WAO-WIA basispremie geeft een effect van een verlaging van 
ook ruim 6%.  
 
Eenzelfde exercitie voor de functie DB wtf 1,0 zorgt voor WG-lasten in regel 1 van ruim 70% 
en dat daalt in regel 15 naar 62%. Bij een deeltijdbetrekking van 0,7 fte blijken de WG-lasten 
zo’n 2,5% hoger uit te vallen. Op het maximum leidt de bindingstoelage tot een kleine 
verhoging van 0,5%. De vrijstelling/korting WAO-WIA basispremie zorgt voor een verlaging 
van ongeveer 6%. De oorzaak van de relatief hoge WG-lasten voor directiefuncties hangt 
(uiteraard) direct samen met de toekenning van de (forse) directietoeslag. Die alleen al zorgt 
voor een effect van rond de 9%! 
  
Al die afzonderlijke effecten die samenhangen met franchises, deeltijdbetrekking, toelagen 
en toeslagen, vrijstelling/korting premie maken het niet mogelijk zo maar een gemiddelde uit 
te rekenen. Daarbij moet ook nog bedacht worden dat enkele kostenposten van geringe 
omvang (nog geen 1% samen) nog niet zijn meegenomen zoals de jubileumgratificatie en de 
normatieve reiskosten woon-werkverkeer.  Door veel variaties in beeld te brengen wordt 
echter wel een indruk verkregen van de orde van grootte van de WG-lasten die aan de orde 
zijn. Maar ook dan wordt in principe een gemiddelde verkregen dat per bestuur toch nog 
sterk kan variëren.  
 
3 Gemiddelde WG-lasten 2010-2011 

 
De WG-lasten zoals die de laatste keer zijn geraamd op basis van de gegevens uit de 
indexering (voor 2010-2011 geraamd op 52,6%) blijken niet meer voldoende onderbouwing 
te hebben. De hiervoor gegeven analyse van de effecten onder A t/m G maken het 
waarschijnlijk dat de werkelijke WG-lasten rond de 2 à 3 procent te laag zijn geraamd. Die 
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uitkomst spoort ook redelijk met de uitkomsten van de variaties met het instrument personele 
kosten PO. Daarom stellen we de gemiddelde normering van de WG-lasten voor 2010-2011 
nu op 55%. Dit percentage zullen we opnemen in de instrumenten waarbij WG-lasten aan de 
orde zijn. 
 
In plaats van uit te gaan van een gemiddelde, is het nog veel verstandiger om de WG-lasten 
binnen de eigen organisatie zelf vast te stellen. Daarom is het dringende advies aan ieder 
bestuur om dit zelf ter hand te nemen. De WG-lasten kunnen vastgesteld worden aan de 
hand van de vergelijking tussen de totale loonkosten van de organisatie en de bruto 
salarissen. Die vergelijking dient wel gemaakt te worden over een vaste periode waarbij 
natuurlijk zoveel mogelijk de allerlaatste periode wordt betrokken. Bij zo’n vergelijking kan 
uiteraard ook de inschakeling van een AK nuttig en nodig zijn. De uitkomst van het 
percentage WG-lasten dat het bestuur op deze wijze zelf bepaalt, kan dan gebruikt worden 
in het instrument waarmee de meerjarenbegroting gemaakt wordt.  
 
 
Bé Keizer, 
September 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


