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Extra toelichting vanuit de RJ-werkgroep Onderwijs met betrekking tot de 
bepaling van de BAPO-voorziening (9 december 2008) 
 
Achtergrond 
 
Met ingang van 1 januari 2008 zijn Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving (RJ-richtlijnen) op basis van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs voor de 
onderwijsinstellingen in werking getreden. Het is daarbij op basis van RJ 271 Personeelsbeloningen 
voor onderwijsinstellingen voorgeschreven een voorziening te treffen inzake toekomstige 
verplichtingen voortvloeiende uit de Regeling Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (BAPO). 
 
De toepassing hiervan leidt naar het oordeel van instellingen in het primair onderwijs (PO) en 
voortgezet onderwijs (VO) alsmede de koepelorganisaties PO-Raad en VO-raad echter tot een 
voorziening waarvan de omvang (te treffen als een éénmalige dotatie ten laste van het eigen 
vermogen) als onevenredig groot wordt ervaren en niet leidt tot een juiste weergave van de 
vermogensposities van de onderwijsinstellingen.  De toekomstige BAPO-verplichtingen worden als 
reëel verondersteld, maar daartegenover staat echter een toekomstige zo goed als gegarandeerde 
financiering vanuit de lumpsumbekostiging. In de lumpsumbekostiging is destijds namelijk rekening 
gehouden met een vergoeding voor de BAPO-regeling. Het Ministerie van OCW onderschrijft deze 
problematiek. 
 
Naar aanleiding van deze problematiek heeft de RJ-werkgroep Onderwijs met diverse 
belanghebbenden (koepelorganisaties, instellingen, ministerie als enkele accountantskantoren)  
overleg gevoerd. Dit overleg heeft ertoe geleid om deze extra toelichting vanuit de werkgroep uit te 
brengen. In deze notitie blijven de overige niet genoemde onderwijssectoren buiten beschouwing. 
 
Bepaling omvang BAPO-voorziening (verplichting) 
 
De BAPO-regeling betreft een vorm van een personeelsbeloning tijdens dienstverband voor de 
sectoren PO en VO waarmee RJ 271 Personeelsbeloningen dan ook van toepassing is. De BAPO-
regeling is aan te merken als een personeelsbeloning als gevolg van het feit dat de korting op het 
salaris minder dan evenredig is met het BAPO-verlof dat wordt verkregen. Omdat eerst van de 
BAPO-regeling gebruik kan worden gemaakt als iemand de 5 jaren voorafgaande aan de 
ingangsdatum van het recht op BAPO-verlof aaneengesloten in dienst is geweest bij een 
onderwijsinstelling (de zogenaamde referte-eis) wordt de regeling aangemerkt als een regeling met 
opbouw van rechten (RJ 271.203). Voor zowel “BAPO-klein” (de eerste tranche van het BAPO 
recht, 170 uur verlof) als “BAPO-groot” (de tweede tranche van het BAPO recht, 340 uur verlof) 
geldt de referte-eis. De referte-eis (5 jaren) kan per onderwijssector verschillen, het principe van het 
opbouwen van rechten is echter voor de sectoren dezelfde. 
 
De verplichting die uit hoofde van de BAPO-regeling moet worden voorzien dient gebaseerd te zijn 
op de beste schatting van de bedragen die nodig zijn om de verplichting af te wikkelen (RJ 271.206). 
Dat kan een actuariële berekening zijn, maar ook een andere berekeningsmethodiek kan toereikend 
zijn. In de berekening dient rekening te worden gehouden met een blijfkans (in de referte-periode) en 
een gebruikkans in de periode erna. 
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Bepalen omvang BAPO-voorziening 
 
Bij het bepalen van de omvang van de BAPO-voorziening komt echter de vraag naar voren of en in 
welke mate rekening kan worden gehouden met de toekomstige bijdrage (als component van de 
lumpsumbekostiging) van het Ministerie van OCW in de kosten van het uitvoeren van de BAPO-
regeling. In de berekening van de (toekomstige) lumpsumbekostiging  is namelijk (verdisconteerd) 
rekening gehouden met een vergoeding voor de (toekomstige) BAPO-lasten. 
 
Het Ministerie van OCW zal de onderwijsinstellingen per brief informeren dat een component van 
een bepaalde omvang in de lumpsumbekostiging betrekking heeft op de financiering van de BAPO-
regeling. Het Ministerie van OCW zal daarbij de volgende passage opnemen: “Bij het bepalen van 
de omvang van de voorziening inzake de BAPO-regeling dient u rekening te houden met een 
toekomstige bate, zoals begrepen in de totale opbouw van de lumpsumbekostiging. Deze vergoeding 
is destijds bepaald op 2% van de GPL-component.” 
 
De Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving 
 
Om de toekomstige baten in het kader van de BAPO-regeling mee te kunnen nemen in de 
berekening van de voorziening zal het noodzakelijk zijn dat RJ 660 Onderwijsinstellingen wordt 
aangepast. De huidige Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving bieden hier namelijk 
onvoldoende grondslag voor.  
 
De RJ-werkgroep Onderwijs zal aan de Raad voor de Jaarverslaggeving voorstellen de volgende 
wijzigingen in RJ 660 Onderwijsinstellingen via een RJ-uiting te publiceren: 
 

1. toekomstige baten inzake de BAPO-regeling dienen op basis van de brief van OCW te 
worden meegenomen in de berekening van de voorziening. De toekomstige baten leiden 
derhalve niet tot het vormen van een actief maar een saldering met de voorziening; 

2. de voorziening dient in de referteperiode gelijkmatig te worden opgebouwd; 
3. de beste schatting dient te worden toegepast waarbij in ieder geval rekening wordt gehouden 

met een blijf- en gebruikkans. 
 
Benadrukt wordt dat de toekomstige baten slechts kunnen worden meegenomen onder voorwaarde 
dat het Ministerie van OCW een causaal verband heeft aangetoond (door middel van haar brief) en 
de Raad van de Jaarverslaggeving instemt met de voorgestelde wijzigingen. 
 


