
 

Betaalritme samenwerkingsverbanden 
in relatie tot de liquiditeitsbegroting 
 
Door senior beleidsmedewerker Geke Lexmond 

In de Regeling bekostiging personeel PO (2006-2007 en 2007-2008) is 
vastgelegd hoe de bekostigingsbedragen worden uitbetaald. De 
maandelijkse uitbetaling van de bekostigingsbedragen voor de 
personeelskosten in het primair en het (voortgezet) speciaal onderwijs 
vindt via het zogenaamde betaalritme plaats. 
 
In de maanden augustus tot en met december ontvangt u maandelijks 
6,91%, in januari 10,25% en in de maanden februari tot en met juli 
ontvangt u maandelijks 9,20% van het totaal toegekende budget. De 
uitbetaling van het budget voor bestuur en management kent een eigen 
betaalritme: 70% van het budget in gelijke termijnen in de maanden 
augustus tot en met december en 30% in gelijke termijnen in de maanden 
januari tot en met juli. Alle andere toegekende budgetten worden in 
maandelijkse termijnen van gelijke omvang uitbetaald.  
 
De centrale dienst van het samenwerkingsverband ontvangt rechtstreeks de 
bekostiging zorgvoorzieningen. Voor elke basisschoolleerling in het 
samenwerkingsverband ontvangt de centrale dienst voor het schooljaar 
2007-2008 een bedrag van € 132,41. Een samenwerkingsverband met 
4500 basisschoolleerlingen ontvangt voor de bekostiging zorgvoorzieningen 
in 2007-2008 derhalve een budget van 4500 x € 132,41 = € 595.845,-- 
Dit budget wordt in 12 gelijke termijnen van € 49.653,75 uitbetaald.  
 
Als de centrale dienst zelf personeel in dienst heeft, moet terdege rekening 
worden gehouden met dit betaalritme. Immers: de verplichtingen per maand 
verschillen. In december wordt de eindejaarsuitkering uitgekeerd en in mei 
het vakantiegeld. De afdracht van de diverse premies vindt plaats in de 
maand volgend op de salarisuitbetaling, met andere woorden de afdracht 
van de premies over het salaris in mei (inclusief het vakantiegeld) gebeurt in 
de maand juni en in die maand is de premieafdracht dus aanmerkelijk 
hoger dan in bijvoorbeeld april als de premie over de salarissen in maart 
wordt afgedragen. 
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Op basis van landelijke cijfers omtrent de personele kosten kan gesteld 
worden, dat in de maanden augustus tot en met december 40,67% van de 
totale personele bekostiging nodig is om aan de personele 
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. U hebt over deze periode 
41,67% van het totale budget ontvangen. In de periode januari tot en met 
juli hebt u landelijk gezien 59,33% nodig. U ontvangt over deze maanden 
het resterende gedeelte, namelijk 58,33%.  
 
Voor een centrale dienst is het opstellen van een liquiditeitsbegroting 
daarom belangrijk. Uit vragen die ons daarover bereiken, blijkt dat dit nog 
niet overal gebeurt en dat sommige centrale diensten de indruk hebben dat 
ze onvoldoende bekostigd krijgen. De uitgaven in mei waren namelijk wel 
heel erg hoog. Ook in juni zullen die uitgaven hoger zijn dan in voorgaande 
maanden, vanwege die premieafdracht over de salarisbetaling in de maand 
mei. Indien u een goede personele begroting hebt opgesteld voor het 
schooljaar 2006-2007, zal blijken dat aan het eind van het schooljaar alle 
personele uitgaven weer redelijk in de pas lopen met de begroting.   
 
Het samenwerkingsverband heeft te maken met overdrachtsverplichtingen 
in verband met een groter aantal leerlingen dan 2% op de sbo, met 
grensverkeer en ook met de betaling voor de inzet van personeel voor 
activiteiten van het samenwerkingsverband zelf, zoals in het zorgplan is 
opgenomen. Indien de centrale dienst geen personeel in dienst heeft, wordt 
vaak de inzet van het personeel met behulp van de deelnemende bevoegde 
gezagen geregeld. Op basis van gemaakte afspraken worden dan de 
loonkosten en dergelijke vergoed. Wordt bijvoorbeeld de inzet van personeel 
betrokken van het bestuur dat de sbo in stand houdt, dan zal er sprake zijn 
van het regelmatig overmaken van die kosten aan dat bestuur. Regelmatig 
betekent vaak dat maandelijks aan de sbo de aan het swv toegerekende 
loonkosten overgemaakt worden, en daarbij zijn dan de gemaakte afspraken 
met de sbo bepalend voor de liquiditeitsbegroting. Op diezelfde wijze kan 
het ook gaan om aanzienlijke overdrachten in verband met de 2% 
betalingsverplichtingen. 
 
Hebt u afgesproken dat u maandelijks de daadwerkelijk te betalen 
loonkosten overmaakt, dan zult u elke maand met verschillende afdrachten 
te maken hebben. Uw liquiditeitsbegroting dient hierop dan zijn ingericht. 
Hebt u echter afgesproken dat u de totale verplichting aan de sbo in gelijke 
termijnen overmaakt, dan zal uw liquiditeitsbegroting er eenvoudig uitzien. 
De maandelijkse inkomsten zijn ongeveer gelijk en de maandelijkse 
afdrachten aan de sbo zijn ook gelijk. 
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Om ervoor te zorgen dat het samenwerkingsverband tijdig over de middelen 
beschikt die moeten worden overgedragen of tijdig betaald, dan vindt de 
betaling door CFI aan de centrale dienst enkele dagen eerder plaats dan aan 
de schoolbesturen. Daardoor heeft het verband voldoende tijd om het 
bedrag over te maken dat besturen in principe nodig hebben om ervoor te 
zorgen dat de salarissen op tijd bij de werknemers op de rekening staan. 
 
Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl 
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