
 
Analyse werkgeverslasten juni 2009  1 

Analyse werkgeverslasten 2008-2009 op basis van definitieve GPL 
 
Nu de definitieve GPL van het schooljaar 08-09 is vastgesteld is het ook mogelijk de 
ontwikkeling van de werkgeverslasten1 over dit schooljaar te volgen. Dat is ook van belang 
om een duidelijk startpunt te hebben voor het komende schooljaar 2009-2010. De 
ontwikkeling van de werkgeverslasten voor dat schooljaar kan worden geanalyseerd zodra 
de gedetailleerde ontwikkeling van de GPL 09-10 bekend wordt gemaakt. Die gegevens 
krijgen we hopelijk nog deze maand.  
 
De ontwikkeling van de werkgeverslasten is met name belangrijk met het oog op het maken 
van de meerjarenbegroting. De loonkosten vormen het overgrote deel van de begroting en 
daardoor is een nauwkeurige raming van de loonkosten wezenlijk. De salarisschalen geven 
het brutoloon aan, maar dan zijn er dus nog tal van loonkosten als uitkeringen, toelagen, 
premies en dergelijke die mede de totale loonlasten bepalen. Als het kengetal bekend is 
waarmee het brutosalaris gemiddeld verhoogd moet worden, is de raming van de loonkosten 
daardoor een stuk eenvoudiger. Vandaar dat het bepalen van dat kengetal, aangeduid als de 
werkgeverslasten, van belang is. Vandaar dat we de ontwikkeling van de werkgeverslasten 
volgen vanaf het moment dat de laatste meting ervan heeft plaats gevonden: het schooljaar 
2004-2005. Die meting was zeer nauwkeurig en gedetailleerd met het oog op de bepaling 
van de eerste GPL voor de lumpsumbekostiging. 
 
De raming van de loonkosten kan ook verkregen worden door de loonkosten te laten 
berekenen door het administratiekantoor. In feite doet die dat niet zelf maar baseert zich op 
de gegevens van het salarisbureau dat dergelijke berekeningen kan uitvoeren. Een bekende 
term in dat verband is de BI-module van CASO (andere salarisbureaus hebben vergelijkbare 
modules). Daarmee kunnen de loonkosten berekend worden van het zittende personeel voor 
het daaropvolgende schooljaar. Daarvoor worden vaak de personeelsgegevens omstreeks 
juni ingevoerd en berekend wat dit personeelsbestand aan loonkosten met zich brengt in het 
daarop volgende schooljaar. Uiteraard zitten hier haken en ogen aan: 
Is het personeelsbestand van juni ook het bestand dat gedurende dat schooljaar aanwezig 
is? Welke personele mutaties vinden nog plaats voor 1 augustus? Welke personeelsleden 
vertrekken of komen gedurende het komende schooljaar? 
Ook andere factoren spelen hierbij een rol: veranderingen in de CAO of in de premies zijn 
vaak al van tevoren enigszins bekend, maar nog niet exact. Dat roept de vraag op of en zo ja 
in welke mate alvast rekening gehouden moet worden met te verwachten veranderingen. 
Meestal werken de salarisbureaus uitsluitend met die gegevens die al zijn vastgesteld en 
zoals ze feitelijk gebruikt worden bij de actuele salarisberekeningen. Dat leidt er dan toe dat 
niet geanticipeerd wordt op wijzigingen die zeker aan de orde zijn. Een actueel voorbeeld 
betreft de aankondiging van de premieverhoging van de pensioenen per 1 juli 2009 en ook 
per 1 januari 2010. Een raming op basis van de gegevens van juni 2009 loopt dan dus 
achter. Een raming met de gegevens van juli is dan duidelijk beter, maar dan moet die 
verhoging per 1 juli 2009 al wel in het systeem zijn ingevoerd.  
 
Tegelijkertijd moet een afweging worden gemaakt of het rekening houden met komende 
ontwikkelingen wel of niet moet worden verwerkt. In principe worden veranderingen in de 
uitgaven als gevolg van salarismaatregelen en premieaanpassingen door het ministerie 
keurig en in gelijke mate vertaald naar een ophoging van de GPL. Dan betekent een 
verandering aan de uitgavenkant dus ook een verandering aan de inkomstenkant. 
Veranderingen die elkaar meestal in evenwicht houden, mits: 
- de ingezette formatie in overeenstemming is met de normatieve formatie die bekostigd 

wordt, zowel in kwantitatieve zin als in kwalitatieve zin 

                                                
1 We spreken hier over werkgeverslasten bij gebrek aan een betere term. Bedoeld wordt het percentage op het 

brutoloon dat samen alle loonkosten weergeeft. Daarin zitten dus ook de componenten vakantie-uitkering en 

eindejaarsuitkering.  
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- de gemiddelde kosten van het personeel sporen goed met de gemiddelde bekostiging 
van het personeel. In andere woorden de Bestuurs GPL is vrijwel gelijk aan de 
gerealiseerde Feitelijke GPL2 

- de tijdstippen van verandering gelijk dan wel vrijwel gelijktijdig zijn 
 
Gegeven de beleidsvrijheid van een bestuur zal aan de eerste voorwaarde niet altijd voldaan 
hoeven te worden. De samenstelling van een bovenschools bureau is bijv. helemaal niet 
genormeerd, maar over het algemeen zal het financiële effect van de kwalitatieve afwijking 
meestal nog heel gering zijn. De aanstelling van meer of minder formatie dan volgens de 
norm geldt heeft daarbij uiteraard een effect waarmee rekening moet worden gehouden.  
 
Belangrijk is ook het tweede punt, namelijk of de Bestuurs-GPL afwijkt van de Feitelijke GPL. 
Als dat het geval is moet daar uiteraard rekening mee worden gehouden. Als met de 
verkregen middelen voor 100 formatieplaatsen slechts 98 formatieplaatsen kunnen worden 
bekostigd omdat het geld dan op is, is het duidelijk dat elke formatieplaats gemiddeld 2% 
duurder is dan het gemiddelde waar de bekostiging van uitgaat. Dat kan alleen in evenwicht 
met elkaar worden gebracht door 2% minder formatieplaatsen in te zetten, bijv. door elke 
school een korting van 2% op de formatie op te leggen of in het equivalent daarvan in geld: 
bij de uitgaven wordt 2% per school gekort op het totaal aan de personele bekostiging. 
 
Het derde punt is ook een lastige zaak. Men volgt de uitgaven nauwkeurig maar moet tevens 
rekening houden met bijv. nog een te verwachten ophoging van de GPL waarvan de omvang 
nog niet nauwkeurig bekend is. Dit probleem bleek in het schooljaar 08-09 een duidelijke 
kwestie. De premieverandering per 1 januari 2009 had een stevig effect met name door de 
afschaffing van de pseudo-WW premie waarvoor gecompenseerd zou worden, maar de 
omvang van deze compensatie was niet echt bekend. Nu weten we dat de achteraf 
veranderingen zorgen voor een verhoging van de GPL over 08-09 van rond 1 % van de 
bekostiging. Voor een bestuur met een personele bekostiging van 10 mln. is dit dus een 
bedrag van € 100.000 en dan praat je dus al bijna over twee formatieplaatsen. Het bestuur 
dat een en ander dus goed op orde heeft en de middelen optimaal inzet liep dit voorjaar dus 
tegen de vraag op of het resultaat over 08-09 niet dusdanig negatief werd en wellicht 
structureel (!), dat een vermindering van de formatie voor 09-10 onontkoombaar werd. 
Wellicht goed op te vangen met natuurlijk verloop maar bij een krimpend aantal leerlingen 
kan dat net niet meer aan de orde zijn. En dan betekent het dat het werkgelegenheidsbeleid 
dat met de bonden in de CAO afgesproken was, opgezegd moet worden en rddf-plaatsing 
per 1 augustus 2009 aangekondigd moet worden! De procedures moeten dus ingezet 
worden en zijn gestart en dan blijkt dat het tekort vrijwel geheel opgelost wordt met een heel 
late bekendmaking van het ministerie dat de bekostiging met € 100.000 wordt verhoogd! 
Op dit punt is het daarom het dringende advies aan besturen om de informatie van de PO-
Raad over dit soort ontwikkelingen nauwgezet te volgen. 
 
Na deze inleiding meer concrete informatie over de ontwikkeling van de werkgeverslasten. 
 
Ontwikkeling werkgeverslasten 2008-2009 
Voor het bepalen van de werkgeverslasten volgen we de ontwikkelingen zoals die plaats 
vinden en die doorwerken in de 5 maanden van 2008 en de 7 maanden van 2009.  

                                                
2
 De Bestuurs GPL wordt verkregen door de som te nemen van alle werktijdfactoren van de scholen (vermeld op 

de Cfi beschikking per school) en de som te nemen van alle gewogen leeftijden van het onderwijzend personeel 

(ook vermeld op de Cfi beschikking per school). Door deze sommen op elkaar te delen wordt de bestuurs GGL 

verkregen en kan vervolgens de GPL worden berekend die in de bekostiging van het ministerie aan de orde is. 

Men weet dan welk bedrag per formatieplaats OP door het Rijk wordt bekostigd.  

De Feitelijke GPL verkrijgt men door de totale personeelslast van een schooljaar te delen door het feitelijk aantal 

formatieplaatsen OP (met het FPE model worden eerst alle functies omgerekend naar FPE’s en is dat de 

Feitelijke GPL). Dat geeft dus meteen antwoord op de vraag of de kosten per formatieplaats overeenstemmen 

met de bekostiging per formatieplaats.  
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De werkgeverslasten zijn bepaald t.o.v. het salarisniveau zoals dat is vastgesteld voor 1-8-
08. De inkorting van de salarisschalen per 1 januari 2009 betekent in feite een verandering 
van de schalen en de salarissen. Daarop komen we na de bepaling t.o.v. de nu geldende 
schalen nog uitvoerig terug. Ook hebben we te maken met de specifieke toeslag voor 
directeuren vanaf 1 januari 2009 die niet in de GPL als zodanig is verwerkt. Ook daarop 
komen we nog terug. 
 
Tabel Ontwikkeling WG-lasten 
CAO 2007 - 2009  effect effect 

  5 mnd. 08 7 mnd. 09 

Incidentele verhoging 07-08 -0,25% -0,25% -0,25% 

Doorwerking oude CAO 05-07 vanaf 1-1-09   0,02% 

Niet verwerkt deel str EJU per 1-1-08 (1,0%)  0,07% 0,07% 

ASM 2,2% per 1-8-08 2,20% 0,00% 0,00% 

Structurele nabetaling premies 0,05% 0,05% 0,05% 

Incidentele nabetaling premies jan-aug 08 0,03% 0,03% 0,03% 

subtotaal  -0,10% -0,08% 

Schooljaar 08-09 t.o.v. 07-08  -0,08% 

Ontwikkeling sociale lasten per 1-1-09 0,097%  0,10% 

Compensatie afschaffing pseudo-WW premie 1,280%  0,00% 

Schooljaar 08-09 t.o.v. 07-08  -0,02% 

    

Bijstelling opslag VF  0,280% 0,280% 

Bijstelling opslag PF  -0,402% -0,402% 

Bijstelling VF/PF schooljaar 08-09  -0,12% 

Totaal reguliere bijstelling 08-09  -0,14% 

    

Actieplan LeerKracht    

Extra incidentele € 200 (allen)  1,47% 0,00% 

Carrièrepatroon en toeslag maximum (alleen OP)  0,00% 1,41% 

Schooljaar 08-09 effect OP  1,43% 

Schooljaar 08-09 effect DIR en OOP  0,51% 

Gesommeerd:    

Totale effect voor OP  1,29% 

Totale effect voor DIR en OOP  0,37% 

Gemiddeld totaal effect 08-09  1,13% 

   

Extra verhoging directietoeslag (€ 275) € 3.091  0,49% 

Gemiddeld effect totaal  1,45% 

Werkgeverslasten 08-09 t.o.v. 07-08   1,45% 

 
Bij deze tabel zelf nog de volgende kanttekeningen: 
a. De ontwikkeling van de sociale lasten per 1 jan. 2009 geeft slechts een gering effect, 
namelijk 0,1%. De afschaffing van de pseudo-premie tikt harder aan. Bij de gelijktrekking van 
de formele zekerheid tussen de markt- en de overheidssector is de heffing van de WW-
premie in de marktsector vertaald naar een pseudo-WW premie in de overheidssector. 
Gegeven het feit van het bestaan van de overheidsregelingen omtrent wachtgeld bij 
werkloosheid hoefde deze premie niet afgedragen te worden aan het WW-fonds maar mocht 
elke overheidswerkgever deze premieheffing zelf houden. Het afschaffen van de premie WW 
betekent daardoor een derving van deze inkomsten en vandaar de afspraak dat er sprake is 
van een compensatie voor het wegvallen van de pseudo-WW premie.  
Het effect van de pseudo-WW premie is afhankelijk van de betrekkingsomvang en de hoogte 
van het salaris. Er speelt daarbij het buiten beschouwing laten van een vloer in de 
premieheffing (de franchise) en er is sprake van een maximum waarover de premie wordt 
geheven. Daardoor varieert het effect in percentage per werknemer. De compensatie is 
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echter een vaste verhoging van de GPL waardoor het effect op de werkgeverslasten nu dus 
ook niet meer varieert, maar ook een vaste verlaging met zich brengt. De compensatie van 
1,28% op de GPL komt gemiddeld overeen met 1,97% t.o.v. het brutoloon. De 
werkgeverslasten kunnen dus met 1,97% verlaagd worden als gevolg van deze 
compensatie. 
b. Het effect van het Actieplan LeerKracht was eerder geraamd op een totaal effect van 
1,27%. Dat is nu verhoogd naar 1,429% (waarbij het effect van het schaal-uitloopbedrag 
wordt geraamd op 0,82% en dat van de inkorting van de schalen op 0,61%. 
 
Inkorting schalen 
De inkorting van de schalen per 1 januari 2009 is in de bekostiging meegenomen als een 
verhoging van de GPL. In feite verkrijgen we per 1 januari 2009 nieuwe salarisschalen door 
de inkorting en zou het percentage WG-lasten afgezet moeten worden t.o.v. de afzonderlijke 
salarisniveaus. Voor het maken van een meerjarenbegroting is dat een lastige zaak. Want 
het betekent dat tot 1 januari 2009 gerekend moet worden met de huidige salarisschalen en 
vanaf 1 januari 2009 met de nieuwe salarisschalen. Als met de nieuwe salarisschalen wordt 
gewerkt vanaf 1 januari 2009 heeft de inkorting van de schalen als zodanig geen gevolgen 
voor de WG-lasten (hoogstens in de toepassing van franchises en maxima in de 
premiebepalingen, waarvan het effect echter heel gering zal zijn). Die blijven dan 
ongewijzigd.  
Maar dan kan het effect van de wijziging van de schalen dus niet verwerkt worden alsof het 
een WG-last zou zijn terwijl we dat in bovenstaande tabel wel hebben gedaan3. 
 
Om de problematiek te voorkomen dat voor het maken van de meerjarenbegrotingen zowel 
met de salaristabel tot 1 januari 2009 als met de tabel na 1 januari 2009 moet worden 
gerekend, kan het inkorten van de salaristabel ook benaderd worden als het ontstaan van 
een extra WG-last t.o.v. de salaristabel van de salaristabel van augustus 2008.  
Op die wijze kan dus een boel extra (en onnodig) rekenwerk achterwege blijven. 
 
Het advies was en is daarom om uit te gaan van de berekening van de WG-lasten t.o.v. het 
salarisniveau per 1 augustus 2008 en de inkorting van de schalen te behandelen als een 
verhoging van de WG-lasten. Voor de instrumenten in de Toolbox die met het maken van 
meerjarenbegrotingen te maken hebben is in elk geval de benadering gekozen om met één 
salaristabel te werken. Deze werkwijze zal volgend jaar in principe ook gehanteerd worden, 
maar dan ten opzichte van de salaristabel die geldt per 1 januari 2010. 
 
Toeslag schoolleider 
Zoals bekend is in het actieplan LeerKracht opgenomen dat in de bekostiging uitgegaan 
wordt van een toeslag van 275 euro per maand per fte voor elke directeur (aan een school4) 
met schaal DA t/m DCuitloop vanaf 1 januari 2009. 
 
In de bekostiging is daartoe een bedrag opgenomen van € 3.091 als extra toevoeging aan de 
eerste directietoeslag in de bekostiging. Ten opzichte van de GPL voor de directie 
basisschool komt dit bedrag overeen met 4,4%, een forse stijging. In de bekostiging is macro 
daarvoor zo’n 23 mln. opgenomen voor de eerste 7 maanden van 2009 hetgeen voldoende 
lijkt. 
 

                                                
3
 Berekening leert dat het effect van de inkorting van de schalen per 1 januari ‘09 als zodanig een effect heeft 

voor de categorie OP van 0,61% vanaf 1 januari 2009 en van 0,40% voor het gehele schooljaar 08-09 ten 

opzichte van de schalen per 1 augustus 2008. Het gemiddelde effect op de WG-lasten voor al het personeel (OP, 

Directie en OOP) wordt dan 0,33%. 
4
 Dit betekent dat een directeur in schaal DD of DE niet in aanmerking komt, noch directie die niet aan een 

(brinnummer van een) school is verbonden, zoals bijv. bovenschools management. 
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In de meerjarenbegroting komt de complete directietoeslag binnen inclusief de verhoging. 
Aan de uitgavenkant zal het veelal bij het salaris verwerkt worden en in dat kader geboekt 
worden als de toelage directeur.  
 
Deze toekenning wordt dus in het geheel niet verwerkt in de GPL als zodanig. In het 
voorgaande is het ook niet verwerkt als een onderdeel van de berekening van de WG-lasten. 
In feite zou dat wel moeten gebeuren zoals dat ook gebeurt met andere toelagen. Daarom is 
het in de tabel aan het eind wel opgenomen. 
 
Berekening leert dat het overeenkomt met een WG-last van 0,32% op jaarbasis (0,49% 
vanaf 1 januari 2009). Samen met de eerdere stijging van de WG-lasten komen we dus uit 
op een stijging van 1,45%. De totale stijging is aanzienlijk en wordt dus vooral veroorzaakt 
door de maatregelen uit het actieplan LeerKracht. 
 
Totale stijging WG-lasten 
De ontwikkeling vanaf 2004 is in onderstaande grafiek tot en met 08-09 weergegeven: 

Indexering loonkosten 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 

WG-lasten 46,25% 47,17% 47,93% 50,30% 51,75% 
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In de instrumenten in de Toolbox zullen we als percentage WG-lasten 51,8% opnemen als 
de weergave van de gemiddelde werkgeverslasten voor 08-09. 
Zoals wel vaker gemeld, adviseren we om zo enigszins mogelijk zelf het percentage van de 
WG-lasten te berekenen die voor de eigen organisatie van toepassing is. 
 
Verhoudingstabel in het FPE-model 
In het FPE-model worden de kosten van functies omgerekend naar de standaardeenheid LA 
voor de basisschool en LB voor de SBO en de school voor (V)SO. De directietoeslag voor de 
functies DA t/m DCuit heeft uiteraard effect op deze verhouding. Voor de toeslag van € 3091 
voor de eerste 7 maanden van 2009 kan de nieuwe verhouding t.o.v. de functie LA resp. LB 
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echter niet simpel afgeleid worden door dit bedrag op jaarbasis toe te voegen aan het 
maximum maandsalaris van de betreffende schalen. Voor de toeslag geldt namelijk niet dat 
daarover ook de vakantie-uitkering, noch de eindejaarsuitkering berekend wordt. De WG-
lasten wijken dus af van die voor het brutosalaris. Daarom moet eerst een lastige 
omrekening plaatsvinden. Het blijkt dat deze omrekening betekent dat de directiefuncties DA 
t/m DCuit in de verhoudingstabel verhoogd worden met 0,04 t.o.v. LA en met 0,03 of 0,04 
t.o.v. LB. 
De aandacht wordt nog gevraagd voor de afspraak in het actieplan LeerKracht dat deze 
toelage bedoeld is voor de directeur van de school zodat degenen op directiefuncties die 
geen directeur van een school zijn niet in aanmerking komen. Directiefuncties op een 
bestuurskantoor bijvoorbeeld doen niet mee. Daarom is de FPE-tabel voor het 
sommatiemodel niet aangepast. 
 
 
Bé Keizer, senior beleidsadviseur  
 


