
BAPO-kosten rijzen de pan uit – Gegronde angst? 
 
Inleiding 
“De BAPO-kosten rijzen de pan uit.  
Over drie jaar besteden we 5% van ons budget aan de BAPO.  
We kunnen over een paar jaar een deel van de vacatures niet meer invullen, want we hebben het geld 
nodig om aan onze BAPO-verplichtingen te kunnen voldoen.   
Het Rijk wentelt de risico’s BAPO af op de besturen.” 
 
Zo maar een paar opmerkingen die we in de afgelopen maanden vaak hebben gehoord. Is het nu echt 
zo erg gesteld met de BAPO-kosten en de langetermijnverplichtingen? 
In dit artikel zetten we een en ander op een rij. We gaan allereerst in op het BAPO-deel in de 
lumpsumvergoeding en hoe dit tot stand gekomen is. Vervolgens bespreken we de vraag of de BAPO-
vergoeding in de lumpsum toereikend is. Tot slot gaan we in op de landelijke ontwikkelingen rondom 
de BAPO en hoe deze ontwikkelingen worden gevolgd.  
 
De BAPO-vergoeding in de lumpsum 
De loonkosten die in het meetjaar 2004-2005 zijn gedeclareerd, vormden de basis voor de vaststelling 
van de diverse GPL’s (Gemiddelde PersoneelsLast). Uit deze meetjaargegevens bleek dat 1,8% van 
de totale loonkosten samenhing met het BAPO-verbruik.  
 
In het rapport ‘Raming ILC/BAPO ontwikkeling 2004-2010’, september 2004, CentER Applied 
Research is aangetoond dat het onderwijs te maken krijgt met vergrijzing. 
Het ministerie van OCW heeft daarom met de besturenorganisaties en de bonden het voorstel 
besproken om de stijging van 0,2% als gevolg van de toenemende BAPO-kosten op te nemen in de 
lumpsum, zodat de besturen voor deze stijgende kosten worden gecompenseerd. De organisaties 
konden zich in het voorstel vinden. 
In de totale lumpsumbekostiging is daarom met ingang van 1 augustus 2006 2,0% beschikbaar om de 
loonkosten te kunnen betalen die met het BAPO-verbruik samenhangen.  
 
Alternatieven 
Naar aanleiding van de meetjaargegevens hebben de sociale partners en het ministerie uitgebreid 
gesproken over de BAPO-kosten en hoe deze verwerkt zouden moeten worden in de lumpsum.  
Er is een aantal alternatieven overwogen: 

1. De BAPO-vergoeding uit de lumpsum halen en de BAPO-kosten op declaratiebasis (blijven) 
vergoeden. 

2. De BAPO-vergoeding uit de lumpsum halen en de vergoeding bij de premieopslag VF voegen. 
De vervanging voor BAPO wordt dan uit het Vervangingsfonds vergoed. 

3. De normatieve vergoeding die in de lumpsum zit verlagen en dit geld gebruiken om de 
opgebouwde rechten ‘af te kopen’. 

4. De leeftijdscorrectie zo wijzigen, dat besturen met meer BAPO ook meer bekostiging krijgen. 
 
Alternatief 1 betekende handhaving van het declaratiestelsel op één onderdeel van de salariskosten. 
Sterker nog: het betekende dat een deel van de salariskosten van de BAPO-er declarabel zou zijn en 
een deel niet. De toedeling van die kosten zou problematisch en arbitrair worden. Dat is al eerder 
gebleken, toen extra periodieken van declarabel personeel ten laste van het schoolbudget moesten 
worden gebracht. Dit alternatief zou hoge administratieve lasten geven, immers er blijft een 
voorschotaanvraag nodig en een afrekening (Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding) speciaal voor de 
BAPO. Een dergelijk systeem zou ook weer een eigen regelkader oproepen en weer extra 
controlelasten met zich meebrengen. Er zou bij dit alternatief een declaratiedeel naast lumpsum 
blijven, dat voor het Rijk het risico met zich mee zou kunnen brengen dat niet declarabele kosten ten 
laste van de declaratie worden gebracht en zou daarom complexe administratieve controles vergen.  
Alternatief 2 onderving het probleem van handhaving van het declaratiestelsel op een onderdeel van 
de salariskosten. Niet de BAPO-er zou worden gedeclareerd, maar de vervanger. Dit betekende een 
forse uitbreiding van de taken van het Vervangingsfonds, daar waar juist gezocht wordt naar meer 
werkbare alternatieven voor het Vervangingsfonds. Bovendien zou vastgesteld moeten kunnen 
worden of iemand terecht in aanmerking zou worden gebracht voor vergoeding, dus of iemand 
werkelijk is aangenomen ter vervanging van een BAPO-verlofganger. Ook hier zou weer een eigen 
regelkader ontstaan met veel administratieve rompslomp en extra controlelasten.  
 



Een bijkomend probleem was de decentralisatie van het hele Rechtspositiebesluit (RPB) WPO/WEC 
per 01-08-06, inclusief de BAPO-regeling. Als na die datum de vervangers van BAPO-gangers zouden 
worden gedeclareerd bij het Rijk of het Vervangingsfonds, zou het Rijk of het Vervangingsfonds 
belang hebben bij het centraal vaststellen van de BAPO-regeling. Het BAPO-deel van het RPB 
WPO/WEC zou in dat geval niet gedecentraliseerd kunnen worden. 
 
Het derde alternatief was niet uitvoerbaar omdat allerminst eenduidig was vast te stellen wat de 
omvang van het opgebouwde verlof is. Bovendien werd het probleem er niet mee opgelost. Als ouder 
personeel van werkgever verandert, blijft de afkoopsom achter. Er zou daarmee sprake zijn van een 
afkoop op basis van een momentopname. 
 
Ook alternatief 4 is onderzocht. Het probleem bij alternatief 4 was dat de herverdeeleffecten in totaal 
groter worden als de scholen met een hogere leeftijd meer profiteren van de leeftijdscorrectie. Het 
alternatief loste daarmee een probleem van een beperkte groep op, maar vergrootte de problemen als 
gevolg van de herverdeeleffecten bij een grotere groep andere scholen. 
 
De overwogen alternatieven 1 en 2 zijn niet gekozen vanwege de administratieve last, de controlelast, 
of het gevaar van misbruik. Bovenal gold echter als argument dat de genoemde alternatieven in strijd 
zijn met het streven achter lumpsum: financiële vrijheid door vermindering van bestedingsregels, 
vereenvoudiging van het bekostigingsstelsel en administratieve lastenverlichting. Alternatief 3 was niet 
uitvoerbaar en alternatief 4 vergrootte de totale herverdeeleffecten. 
 
Uiteindelijke keuze 
Uiteindelijk is ervoor gekozen om de BAPO-vergoeding op te nemen in de lumpsum. Daardoor 
ontvangen ook scholen die geen BAPO-kosten hebben toch een BAPO-vergoeding. Omgekeerd zijn 
er scholen waar de BAPO-kosten hoger liggen dan de vergoeding in de lumpsum. Vanaf 52 jaar heeft 
men recht op 170 uren verlof per jaar met doorbetaling van tenminste 65% over deze uren. Vanaf 56 
jaar worden het 340 uren verlof. De uren kunnen gespaard worden.  
 
Voldoende vergoeding? 
Gespaard BAPO-verlof kan gezien worden als een aanspraak van de werknemer ten opzichte van die 
werkgever. De omvang van die aanspraak is niet eenvoudig te bepalen, want het opnemen van 
BAPO-verlof kost ook de werknemer geld. Het OP, de directie en het OOP vanaf schaal 9 krijgen een 
korting van 35% op het salaris dat samenhangt met de BAPO-factor. Voor het OOP tot en met schaal 
8 geldt een korting van 25%. De ervaring leert wel dat niet alle opgebouwde rechten geëffectueerd 
worden.  
Besturen met veel opgebouwde BAPO-rechten kunnen in de eerste jaren van lumpsum 
geconfronteerd worden met BAPO-kosten die (veel) hoger liggen dan de normatieve vergoeding in de 
lumpsum. 
 
Het is echter ook belangrijk te onderkennen dat de kosten van BAPO in de tijd zullen veranderen. 
Heeft men een relatief grote groep oudere personeelsleden die voor BAPO in aanmerking komen dan 
zal door natuurlijk verloop deze groep in omvang afnemen en daarmee ook de kosten van BAPO. 
Omgekeerd geldt ook dat als men weinig oudere personeelsleden heeft dit na verloop van tijd ‘vanzelf’ 
leidt tot een grotere groep ouderen en daarmee dan stijging van kosten.  
De gegevens omtrent de leeftijd van het personeel in het PO laten ook zien dat over zo’n tien jaar de 
feitelijke gemiddelde leeftijd van het personeel gedaald zal zijn doordat een grote ‘jonge golf 
binnenkomt’. 
 
De gemiddelde BAPO-vergoeding, zoals deze vanaf 1 augustus 2006 in de lumpsum is begrepen, is 
voldoende om de kosten te dekken. In de bekostiging is rekening gehouden met de leeftijd van het 
personeel. Deze leeftijdscorrectie compenseert de besturen met meer BAPO daardoor enigszins. 
Zoals al eerder is gezegd zit in de lumpsum een vergoeding van 2,0% om de BAPO te kunnen 
bekostigen.  
 
Of de vergoeding per bevoegd gezag voldoende is, is afhankelijk van de personele situatie. 
De loonkosten voor een volledige fte in schaal LA18 zonder BAPO bedragen ongeveer € 54.500.  
Berekend is dat een volledige fte BAPO 72,69% van deze loonkosten bedraagt. De werknemer krijgt 
over de BAPO-factor 65% doorbetaald, maar de werkgever draagt over de 35% inhouding wel de 
pensioenpremies e.d. af. De totale loonkosten komen daarmee voor de werkgever uit op 72,69%. 



1 fte BAPO ‘kost’ het bevoegd gezag dus ongeveer € 39.600. 
    
Voorbeeld: 
Het bevoegd gezag ontvangt een lumpsumbudget van € 5.520.000.  
Aantal personeelsleden ten laste van dit budget: 145 
Totaal aantal fte’s: 107 
Totale BAPO-factor: 3,3 fte 
BAPO-factor van totaal aantal fte:  3,3/107 = 3,08% 
 
2% van € 5.520.000:   € 110.400 
3,3 fte BAPO kosten:  € 54.500 x 72,69% = € 130.733,-.   
 
Meerkosten: € 20.333,- (= 0,37% van de totale lumpsumbudget) 
 
Regelmatig horen we de verzuchting: ik krijg 2% BAPO-vergoeding, mijn BAPO-factor bedraagt 3% 
van het totale aantal fte’s, dus ik kom 1% vergoeding tekort. Uit het voorbeeld blijkt, dat deze 
constatering niet correct is. Er wordt dan geen rekening gehouden met de vermindering van de 
loonkosten als gevolg van de eigen bijdrage. 
Wilt u globaal nagaan of de BAPO-vergoeding in de lumpsum toereikend is om de BAPO-kosten te 
kunnen betalen uit deze vergoeding, dan kunt u het aantal BAPO-fte’s afzetten tegen het totale aantal 
fte’s BAPO. Het omslagpunt uitgedrukt in fte’s ligt rond de 2,75%. Is die BAPO-factor hoger ten 
opzichte van het totale aantal fte’s, dan is de lumpsumvergoeding niet toereikend.  
 
Landelijke ontwikkelingen 
Het rapport ‘Raming ILC/BAPO ontwikkeling 2004-2010’, september 2004, CentER Applied is gebruikt 
om enerzijds de BAPO-ontwikkeling en anderzijds ontwikkeling van de incidentele looncomponent 
(ILC) na te gaan. Dit rapport is mede gebruikt voor de vaststelling van de BAPO-vergoeding in de 
lumpsum.  
Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder. In opdracht van het ministerie is daarom een eerste, 
voorlopige raming ILC/BAPO ontwikkeling 2006-2015 opgesteld door CentERdata.  
De ontwikkeling van de ILC, dit is de ontwikkeling van de salariskosten ten gevolge van vertrek en 
komst van personeel alsmede periodieken en bevorderingen, is nauw gerelateerd aan werkervaring 
en daarmee aan de leeftijdsopbouw van het personeel in het PO. Een goede prognose van deze 
leeftijdsopbouw is daarom van essentieel belang om de toekomstige salariskosten in te kunnen 
schatten.  
Uit deze voorlopige raming blijkt dat er de komende jaren een verschuiving wordt verwacht in de 
leeftijdsopbouw. Er zullen aanzienlijk meer jong volwassenen (20-30 jaar) in het PO werken dan nu 
het geval is, de leeftijdsgroep 40-55 jarigen zal kleiner worden, maar de groep 56-65 jarigen zal nog 
niet afnemen.  
Ondanks deze toename van de groep 56-65 jarigen blijkt uit de raming dat er de komende jaren een 
algehele verjonging van het personeelsbestand verwacht wordt. Daardoor zullen de gemiddelde 
werkgeverslasten wat betreft de ILC dalen. Het BAPO-gebruik zal door de groei van de groep 56-65 
jarigen echter toenemen en pas na 2012 licht gaan dalen. Als beide componenten samengevoegd 
worden, is de verwachting dat de totale gemiddelde loonkosten als gevolg van de ILC ontwikkeling 
inclusief de BAPO over de gehele periode 2006-2015 licht zullen dalen ten opzichte van de 
loonkosten 2005/2006.  
 
Conclusie 
De landelijke ontwikkelingen laten zien dat het landelijk gezien wel meevalt met het de pan uitrijzen 
van de BAPO-kosten. Dat neemt natuurlijk niet weg dat een afzonderlijk bestuur in de komende jaren 
wel te maken kan krijgen met een forse toename van de BAPO-kosten. Dit geldt met name voor de 
kleinere besturen. Als personeelsleden langer blijven werken en er daardoor minder snel een 
verjonging kan plaatsvinden van het personeelsbestand, dan zullen de BAPO-uitgaven en daarmee 
de totale kosten voor het bevoegd gezag, toenemen.  
Ondertussen zullen we nauwgezet volgen of de 2,0% die nu in de GPL is opgenomen, overeenkomt 
met de feitelijk uitgaven op landelijk niveau en daarover zo nodig aan de bel trekken.  
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