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Inleiding 
In praktisch elke lumpsumbijeenkomst komt de BAPO aan de orde:  
Hoe moeten we de rechten uitrekenen?  
Hoeveel geld gaat die BAPO ons kosten?  
Wat moeten we met personeelsleden die zeggen dat ze nog rechten hebben?  
Zijn we verplicht alle uren sinds 1998 alsnog toe te kennen?  
Krijgen we er voldoende middelen voor? 
In dit artikel zetten we een aantal zaken op een rij. In paragraaf 1 besteden we aandacht aan 
de wet- en regelgeving en in paragraaf 2 komt de praktijk van alledag aan de orde. In de 
laatste paragraaf laten we aan de hand van een tabel zien, hoe u het verlof voor de komende 
jaren in kaart kunt brengen.  
De kosten die met het BAPO-verlof samenhangen worden uitgebreid beschreven in 
hoofdstuk 3 van de brochure ‘Personele kosten onder lumpsum’ (toegestuurd met de 
Nieuwsbrief PO nr. 12 van 9 september 2005. U kunt deze brochure ook vinden op onze site 
www.vosabb.nl. In dit artikel verwijzen we regelmatig naar deze brochure. 
 
1. De regels 
1.1 Algemeen 
De huidige BAPO-regeling is op 1 augustus 1998 in werking getreden. Om in aanmerking te 
komen voor BAPO moet een personeelslid aan twee voorwaarden voldoen: 

a. het personeelslid moet 52 jaar (of ouder) zijn; 
b. het personeelslid moet direct voorafgaand aan het moment waarop hij gebruik wil 

maken van de BAPO minstens 5 jaar in dienst zijn geweest bij een door de 
minister bekostigde instelling. 

 
Personeelsleden van 52 t/m 55 jaar met een volledig dienstverband hebben recht op 170 
uren BAPO per jaar. Is het personeelslid 56 jaar of ouder dan heeft hij recht op 340 uur 
BAPO per jaar. Voor het onderwijzend personeel en het onderwijsondersteunend personeel 
met les- of behandeltaken komen deze uren overeen met resp. 104 of 208 lesgebonden 
uren.  
Bij een deeltijd dienstverband wordt het recht vastgesteld naar rato van de werktijdfactor en 
afgerond op een half uur. Een 56-jarige met een werktijdfactor van 0,7500 heeft recht op 
0,7500 x 340 = 255 uur BAPO (ofwel 156 lesgevende uren BAPO).  
Hierbij geldt wel dat de uitkomst minimaal 45 uur (ofwel 27,5 lesgevende uren BAPO) moet 
zijn. Is de uitkomst minder dan 45 uur, dan vervalt het recht op BAPO.  
 
1.2 Onderwijsondersteunend personeel zonder les- en behandeltaken 
Het onderwijsondersteunend personeel zonder les- en behandeltaken behoudt naast het 
BAPO-verlof, het recht op de leeftijdsvakantie-uren en de arbeidstijdverkorting voor 60-
jarigen en ouder. Het BAPO-verlof wordt berekend met de formule: 
    

   wtf x (1659 - (a + b))  x  L = U 
             1659 
 
Hierin is:   
 wtf: werktijdfactor 
 a: leeftijdsvakantie-uren 

b: 112,5 (geldt alleen voor betrokkenen waarop artikel 184 van het 
Rechtspositiebesluit WPO/WEC van toepassing is. Betrokkene heeft 
werktijdfactor 1,0000. Voor een parttimer is b altijd 0.) 



 L: BAPO-verlof behorend bij de leeftijd, resp. 170 of 340 uur. 
 
Voorbeeld: 
 
Leeftijd    60 jaar 
Normjaartaak    1659 uur 
Leeftijdsuren    48 uur 
Arbeidsduurverkorting 60-jarigen 112,5 uur 
 
Aantal uren BAPO: 
 

   1659 - (48 + 112,5)   X 340  = 307 uur 
    1659 
 
N.B. Voor onderwijsondersteunend personeel met les- en behandeltaken gelden dezelfde 
regels als voor het onderwijzend personeel. 
 
1.3 Eigen bijdrage over het verlof 
Over het gedeelte van de werktijdfactor waarover verlof is verleend, vindt een inhouding op 
het salaris plaats van 35% of 25%. Het inhoudingspercentage is afhankelijk van de 
maximumschaal van de functie waarin betrokkene is benoemd.  
- bij een functie met maximumschaal 1 t/m 8 vindt een inhouding plaats van 25%; 
- directie, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel met een functie 

met maximumschaal 9 of hoger betalen een eigen bijdrage van 35%.  
 
1.4 Flexibele BAPO 
Flexibele BAPO geeft de mogelijkheid om het BAPO-verlof geheel of gedeeltelijk op een 
ander tijdstip op te nemen dan in het jaar waarin men recht heeft op het BAPO-verlof. Het 
niet verbruikte verlof in een schooljaar kan worden toegevoegd aan een ander schooljaar. 
Betrokkene kan op enig moment niet meer BAPO-uren opnemen dan waar hij tot op dat 
moment recht heeft. Wel geldt hierbij dat het totale verlof nooit meer mag bedragen dan 50% 
van de betrekkingsomvang. 
Als een werknemer gebruik wil maken van de FPU-regeling en op zijn spilleeftijd wil 
uittreden, dan krijgt hij bovenop de gebruikelijke BAPO-uren 170 bonus uren. Deze bonus-
uren kunnen op elk gewenst moment opgenomen worden. Maakt betrokkene uiteindelijk 
geen gebruik van de FPU op zijn spilleeftijd, dan moeten de bonus-uren terugbetaald 
worden.  
 
N.B. Op dit moment vinden de CAO-onderhandelingen plaats, waarin o.a. wordt gesproken 
over de levensloopregeling en de BAPO. Het ziet ernaar uit dat de bonus-uren zullen 
verdwijnen. Voor een verdere toelichting op de levensloopregeling en de rol van de BAPO 
verwijzen wij u naar bijlage 9 bij de brochure ‘Personele kosten onder lumpsum’. 
 
1.5 Procedure 
Het personeelslid dat gebruik wil maken van de BAPO-regeling, maakt zijn keuze ten minste 
10 weken vóór de gewenste ingangsdatum aan het bevoegd gezag kenbaar. Bij een flexibele 
invulling van de BAPO-regeling moet worden aangegeven in welk schooljaar hij het verlof wil 
opnemen en hoe de verdeling van de verlof-uren over de schooljaren moet plaatsvinden.  
 
 
2. Praktijk 
2.1 Personeelsleden nemen jaarlijkse BAPO-verlof op. 
Tot 1 augustus 2006 kunnen de extra kosten die gepaard gaan met het BAPO-verlof 
gedeclareerd worden bij het ministerie, mits betrokkene aangesteld is ten laste van de fre’s.  



De werkgever heeft nauwelijks kosten, omdat het fre-verbruik samenhangend met het 
BAPO-verlof afgetrokken wordt van het oorspronkelijke aantal fre’s. De vrijgekomen fre’s 
kunnen opnieuw ingezet worden. 
 
Voorbeeld (salarispeil per 1-8-05): 
leerkracht 57 jaar, wtf 1,0000, salarisschaal LA18 (= � 3089), fre-verbruik 179, BAPO-verlof 
340 uur, BAPO-factor is 0,2049, fre-verbruik BAPO-factor 36,68.  
Deze leerkracht heeft een dienstverband met werktijdfactor 1,0000. Over 0,2049 van deze 
wtf vindt een inhouding plaats van 35%.   
Betrokkene ontvangt dus aan bruto-salaris:  
1,0000 x 3089 - 0,2049 x 3089 x 35% = 3089 - 222 = 2867. 
Het fre-verbruik van deze leerkracht wordt echter 179 - 36,68 = 142,32.  
De vrijgekomen 36,68 fre’s zijn weer vrij besteedbaar. Ze kunnen gebruikt worden om de 
BAPO-verlofuren van deze leerkracht in te vullen, maar ze mogen ook voor andere 
doeleinden gebruikt worden. De bijbehorende loonkosten worden in ieder geval gedeclareerd 
bij het ministerie. Ook is het nog mogelijk om ze te verzilveren.  
 
In het meetjaar 2004-2005 is natuurlijk ook gebruik gemaakt van BAPO-verlof. Gemeten 
wordt hoeveel fre’s samenhangen met dit BAPO-verlof en welke kosten hieraan verbonden 
zijn. Het gaat hier dan wel om al het BAPO-verlof dat genoten is, ook het hogere BAPO-
verlof van de werknemers die in het meetjaar hun gespaarde (flexibele) BAPO opgenomen 
hebben, is hierin verwerkt.  Deze getallen maken straks onderdeel uit van de vaststelling van 
de GPL voor de lumpsumbekostiging (zie verder 2.4). 
 
2.2 Personeelsleden maken al gebruik van regeling flexibele BAPO 
Vanaf 1 augustus 1998 kunnen de personeelsleden gebruik maken van de flexibele BAPO. 
Ze nemen de BAPO bijvoorbeeld niet op vanaf hun 52ste, maar sparen de uren voor later. 
Wellicht hebt u ook personeelsleden die gebruik maken van de flexibele BAPO en 
bijvoorbeeld tegen u hebben gezegd: “Ik kan BAPO opnemen vanaf 1 maart 2003, maar ik 
spaar de eerste jaren en neem vanaf het schooljaar 2007-2008 alle gespaarde uren op”. U 
bent indertijd hiermee akkoord gegaan.  
Voor de vaststelling van de totale loonkosten gedurende het meetjaar 2004-2005 wordt 
echter geen rekening gehouden met deze nog niet opgenomen flexibele BAPO.  
De BAPO-korting wordt pas ingehouden op het moment dat de BAPO ook daadwerkelijk 
wordt opgenomen. U kunt dus vanaf 1 augustus 2006 met kosten te maken krijgen, die tot 1 
augustus 2006 door het ministerie worden betaald. Omdat u nooit rekening hebt hoeven te 
houden met de kosten die samenhangen met deze flexibele BAPO, hebt u er ook niet voor 
gereserveerd.  
In het meetjaar is natuurlijk ook gebruik gemaakt van de flexibele BAPO. Er is ‘gespaarde’ 
BAPO genoten. Al deze BAPO-kosten worden meegenomen in de bepaling van de 
lumpsum. 
 
In het rapport ‘Raming ILC/BAPO ontwikkeling 2004-2010’, september 2004, CentER 
Applied Research wordt 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 kunnen zich in het voorstel vinden. In de begroting is 
dekking voor deze toenemende BAPO-kosten. 
 
Om goed inzicht te krijgen in de mogelijke BAPO-kosten vanaf 1 augustus 2006 moet u als 
werkgever een overzicht maken van de rechten die uw personeelsleden hebben opgebouwd 
en gaan opbouwen op basis van de afspraken die al zijn gemaakt omtrent het gebruik van de 
BAPO-regeling. Waarschijnlijk moeten die afspraken naar de toekomst toe nog wat nader 
worden ingevuld. (Uw administratiekantoor kan u hierbij behulpzaam zijn.)  



Als u alle rechten in kaart brengt op het moment dat ze volgens die afspraken worden 
opgebouwd, weet u ook ongeveer welke kosten hiermee gepaard gaan en hoeveel u jaarlijks 
kwijt kunt zijn aan BAPO-verlof. U kunt, indien nodig, hiervoor een voorziening treffen. 
Omdat u de rechten op basis van de gemaakte afspraken noteert op het moment dat ze 
ontstaan, hoeft u verder geen rekening meer te houden met flexibele BAPO. Indien een deel 
van de in kaart gebrachte BAPO toch op een later tijdstip opgenomen wordt, is dit geen 
probleem.  Aan de hand van het voorbeeld in paragraaf 3 gaan we nader in op de kosten en 
de voorziening. 
 
Tot zover is er geen probleem. Als u een ouder team hebt, zult u waarschijnlijk even 
schrikken van de totale kosten die straks met het BAPO-verlof gemoeid zijn, echter u hebt 
het in kaart gebracht en kunt in de op te stellen personele begroting rekening houden met 
deze post.  
 
Het grote probleem dat gaat spelen zit bij de groep 52-jarigen en ouder van wie u de wensen 
ten aanzien van het BAPO-verlof niet kent, omdat u ze nog niet samen met hen in kaart hebt 
gebracht door het maken van afspraken over dat verlof.  
 
2.3 Personeelsleden maken nog geen gebruik van de regeling flexibele BAPO. 
Zoals in paragraaf 1.5 is aangegeven, moeten personeelsleden die gebruik willen maken van 
de flexibele BAPO de werkgever hiervan in kennis stellen. Is de werknemer dit echter 
vergeten, dan is hij z’n rechten niet zonder meer kwijt. Belangrijk daarbij is de informatie die 
verstrekt is door de werkgever aan de werknemer over de flexibele BAPO. Gegeven het feit 
dat de kosten van de flexibele BAPO met het declaratiesysteem toch altijd gedekt zijn door 
het ministerie zal in heel veel gevallen niet zorgvuldig aandacht besteed zijn aan een goede 
en deugdelijke informatie aan het personeel. Dan is de kans groot dat de werknemer die een 
beroep doet op BAPO-rechten over voorbije jaren daarbij in het gelijk wordt gesteld, mocht 
het uiteindelijk tot een rechtzaak komen.   
Het is dus zaak om te zorgen voor een goede informatie aan het personeel over de BAPO-
rechten en het is aan te bevelen alsnog daarover duidelijke regels met elkaar af te spreken.  
Onderdeel van die regels kan ook zijn dat systematisch in kaart wordt gebracht op welke 
rechten een werknemer aanspraak wil maken in het kader van de BAPO-regeling en dat voor 
die aanspraken door de werknemer wordt getekend. Uiteraard is dan onderdeel van die 
verklaring dat in onderling overleg afwijking mogelijk is en leidt tot bijstelling van die 
verklaring. 
 
Wij raden u daarom aan jaarlijks op deze wijze te inventariseren wat de wensen van uw 
personeelsleden zijn. Naast vragen over spaarverlof, arbeidsduurvermindering, uitbreiding 
van taakomvang, kunt u zeer nadrukkelijk vragen naar de wensen rondom de BAPO en hoe 
deze wensen ingevuld moeten gaan worden (flexibel, deels nu opnemen, deels later, enz.).  
 
2.4 Aandeel BAPO in de lumpsum 
Een klein deel van het lumpsumbudget dat u straks ontvangt, is dus bedoeld om de BAPO te 
bekostigen. De meetjaargegevens laten zien dat ongeveer 1,8% van de totale loonkosten 
samenhangen met BAPO.  
In paragraaf 2.2 is aangegeven dat in verband met de stijgende BAPO-kosten er 0,2% 
toegevoegd zal worden aan de lumpsum om deze stijging op te kunnen vangen. In de totale 
lumpsumvergoeding kunt u dus uitgaan van een percentage van 2,0 voor de kosten die 
samenhangen met de BAPO. 
 
Als u dus wilt bepalen welk deel van de lumpsum toegeschreven kan worden aan BAPO, 
dan is dat ongeveer 2,0% van het bedrag dat u straks uitgekeerd krijgt. 
Dit bedrag (aangevuld met de inhouding over het salaris van de BAPO-verlofganger) kunt u 
dan gebruiken om de BAPO-verlofuren in te vullen. Of u als werkgever hieraan voldoende 
heeft, hangt natuurlijk af van de situatie binnen uw organisatie. 



 
3. Voorbeeld 
Onderstaande tabel laat zien hoe de BAPO-rechten in kaart kunnen worden gebracht. De 
afspraken die in het verleden met betrokkenen zijn gemaakt, zijn in dit voorbeeld verwerkt. 
Voor personeelsleden die nog geen 52 jaar zijn, worden de rechten opgenomen zodra ze 52 
zijn als dat de afspraak is. Om niet onnodig geld op de plank te laten liggen, adviseren wij u 
regelmatig te vragen of uw personeelsleden gebruik willen maken van de BAPO en zo ja, in 
welke omvang. Personeelsleden met een kleine aanstelling maken weinig gebruik van de 
regeling. Tal van personeelsleden maken ook maar deels gebruik van het maximale 
urenaantal waar ze in principe recht op hebben. 
 
In de meerjarenbegroting kunt u de BAPO als een voorziening opnemen. Dit hoeft u 
natuurlijk alleen te doen als u verwacht (veel) meer dan het landelijke gemiddelde aan BAPO 
uit te moeten geven. Aan het hebben van voorzieningen zijn namelijk voorwaarden 
verbonden. U hebt een voorziening voor toekomstige feitelijke of juridische verplichtingen. 
De waarderingsgrondslag vereist dat de berekening gebaseerd dient te zijn op concrete 
risico’s en een reële kostenverwachting. Een voorziening is dus geen reserve. Het zijn geen 
vrije middelen, maar ten laste van de exploitatierekening gebrachte middelen voor 
daadwerkelijke kosten die in een ander verslagjaar worden gerealiseerd, maar in het lopende 
of voorafgaande jaar/jaren hun oorsprong hebben. 
Bestedingen (onttrekkingen) vinden rechtstreeks plaats en niet meer via de 
exploitatierekening. Anders zouden de lasten tweemaal op de exploitatie drukken.  
Indien u kiest voor een voorziening, dan adviseren wij u van jaar tot jaar te beoordelen 
hoeveel u aan de voorziening BAPO moet doteren. Op deze manier voorkomt u dat de 
voorziening te groot wordt en er, zoals al gezegd, onnodig geld op de plank blijft liggen. 
 
Als blijkt dat uw personeel niet of nauwelijks meer dan het landelijke gemiddelde gebruik 
maakt van de BAPO-regeling, dan is het (nog) niet nodig een voorziening te treffen. Immers 
in de lumpsum die u ontvangt, is globaal genomen 2,0% beschikbaar voor de BAPO.  
 
naam wtf leeftijd op  

1-8-2005 
bapo 1-8-05 bapo 1-8-06 bapo 1-8-07 bapo 1-8-08 

leerkracht 1 1,0000 54 0,1025 0,1025 0,2049 0,2049 
leerkracht 2 1,0000 54 0,0603 0,0603 0,1206 0,1206 
leerkracht 3 0,5963 50 nvt nvt 0,0612 0,0612 
leerkracht 4 1,0000 52 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
leerkracht 5 1,0000 53 0,0603 0,1447 0,1025 0,1025 
leerkracht 6 0,8900 51 nvt 0,0000 0,0000 0,0913 
leerkracht 7 0,1628 53 nvt (< 45 uur)* nvt nvt 0,0335 
leerkracht 8 1,0000 54 nvt nvt 0,2782 0,2782 
leerkracht 9 1,0000 60 0,2049 uit dienst uit dienst uit dienst 
directeur 1,0000 49 nvt nvt nvt 0,1025 
adm.med.** 0,5000 56 0,1001 0,1001 0,1001 0,1001 
totaal   0,5281 0,4076 0,8675 1,0948 
*: Geen recht op BAPO omdat het verlof minder dan 45 uur is.  
**: BAPO wordt vastgesteld volgens formule:   0,5 x (1659 - 40) / 1659 x 340 / 1659  
 
Toelichting bij de tabel: 
Leerkracht 1: Deze leerkracht maakt optimaal gebruik van zijn recht op BAPO. In de praktijk 
gebeurt dat vaak niet. Een rol speelt daarbij uiteraard dat betrokkene zelf een deel van zijn 
salaris daarvoor moet inleveren. 
Leerkracht 2: Betrokkene heeft recht op wtf 0,1025 BAPO maar kiest zelf voor een geringer 
aantal uren dat correspondeert met een wtf van 0,0603 en kiest voor een uitbreiding per 
2007 naar wtf 0,1206 



Leerkracht 4: Betrokkene wil geen BAPO opnemen maar werkt gewoon door tot in elk geval 
zijn 56e jaar (overweging kan bijv. zijn de daling in inkomsten). 
Leerkracht 5: Betrokkene wil variëren in omvang BAPO om hem/haar moverende redenen. 
Continueert ook zijn wtf als hij 56 is geworden. Omdat het geen gevolgen heeft voor het 
ontstaan van een uitkering (getoetst door  werkgever, anders draait de werkgever zelf op 
voor die uitkering als akkoord is gegaan) is de werkgever akkoord gegaan met die variatie. 
Leerkracht 6: Betrokkene maakt pas twee jaar later gebruik van zijn recht maar dan wel in de 
volle omvang. 
Leerkracht 8: In 2003 is afgesproken dat leerkracht 8 met ingang van 1-8-07 de gespaarde 
BAPO opneemt (inclusief de bonus) verdeeld over de jaren tot 1-8-2013. (4 x 170 uur + 170 
uur bonus = 850 uur. Deze uren worden verdeeld over 7 jaar. Vanaf 56-jarige leeftijd komt 
bovenop de reguliere BAPO-factor van 0,2049 dan nog een extra BAPO van 0,0732) 
 
Wanneer treft u een voorziening? 
In hoofdstuk 3 van de brochure “personele kosten onder lumpsum” is een uitgebreide 
beschrijving gegeven van de kosten die samenhangen met het BAPO-verlof. 
  
Uitwerking 1  
Uitgangspunt: volledige herbezetting van de BAPO-uren 
De kosten die samenhangen met dit voorbeeld kunt u als volgt in beeld brengen.  
We gaan uit van volledige herbezetting van alle uren en van een vervanger die is aangesteld 
in salarisschaal  LA10, LA2 en LA18.  Als opslagpercentage werkgeverslasten hanteren we 
het gemiddelde van 46,25% (meetjaargegevens).  
 
Bij een BAPO-factor van 0,5281 horen 876 bruto-uren BAPO-verlof (0,5281 x 1659). Deze 
876 bruto-uren komen overeen met 536 lesgevende uren BAPO (876 x 104 / 170). Er 
moeten 536 lesgevende uren vervangen worden. Hierbij hoort een wtf van 0,5763.  
Het jaarsalaris dat hier dan bij hoort in schaal LA 10 is ongeveer:  
0,5763 x 2541 x 12 x 146,25% = � 25.700 
De verlofgangers leveren 35% over hun verloffactor in. Bij een BAPO-verloffactor van 0,5281 
gaat het dan om een globaal bedrag van � 7.000 waarmee het salaris van de BAPO-
gebruikers wordt gekort.  
De extra kosten die met deze BAPO-factor zijn gemoeid, bedragen derhalve  
� 25.700 - � 7.000 = � 18.700. 
 
Dezelfde berekening passen we toe indien het jaarsalaris van de vervanger conform LA2 
wordt vastgesteld.  
Vervanging kost dan 0,5763 x � 2184 x 12 x 146,25% = � 22.090 
En de meerkosten bedragen � 22.090 - � 7.000 = � 15.090. 
 
Indien de vervanger wordt bekostigd volgens LA18, dan geldt: 
Vervanging kost 0,5763 x � 3089 x 12 x 146,25% = � 31.240. 
En de meerkosten bedragen � 31.240 - � 7.000 = � 24.240. 
 
Uitwerking 2  
Uitgangspunt: kosten BAPO-deel basis voorziening 
In plaats van de herbezetting als basis te gebruiken voor het in beeld brengen van de kosten 
die samenhangen met BAPO, kunt u ook uitgaan van alleen de BAPO-verlofkosten en deze 
kosten als uitgangspunt nemen voor het opzetten van een voorziening. De BAPO-verlofuren 
kosten u geld, zonder dat daar een prestatie tegenover staat. U brengt deze kosten in beeld 
en vergelijkt ze met de BAPO-vergoeding die in de lumpsum is verwerkt. De herbezetting 
komt op deze manier los te staan van de BAPO. U neemt de herbezetting natuurlijk gewoon 
in uw formatieplan op. Daarnaast neemt u in uw formatieplan alleen de in te zetten 
werktijdfactor van de BAPO-gebruikers op.  
Voorbeeld: werknemer heeft werktijdfactor 1,0000 en BAPO-verloffactor van 0,2049. 



Voor de BAPO-voorziening rekent u met de BAPO-verloffactor van 0,2049 
In uw formatieplan neemt u voor deze werknemer een werktijdfactor op van: 
1,0000 – 0,2049 = 0,7951. 
Voordeel van deze methode is dat u de BAPO-kosten zuiver in beeld brengt en uw formatie 
er niet mee belast. In het instrument ‘meerjarenbegroting bas 2006’ wordt deze methode 
gehanteerd.  
 
Voor de bovenstaande tabel geldt dan: 
schooljaar 2006-2007 
BAPO-factor:  0,4076 
BAPO-kosten:  0,4076 x 12 x � 3089 x 111,25%* = � 16.810 
 
schooljaar 2007-2008 
BAPO-factor:  0,8675 
BAPO-kosten:  0,8675 x 12 x � 3089 x 111,25%*  = � 35.775 
 
schooljaar 2008-2009 
BAPO-factor:  1,0948 
BAPO-kosten:  1,0948 x 12 x � 3089 x 111,25%* = � 45.150 
 
* De verlofgangers ontvangen een loondoorbetaling van 65%. De werkgever moet wel de 
volledige werkgeverslasten van 46,25% betalen. 
 
BAPO-inkomsten onder lumpsum 
Bovenstaande tabel is een voorbeeld. Van 11 personeelsleden zijn de BAPO-rechten in 
kaart gebracht. Voor uw eigen organisatie kunt u op eenzelfde manier alle BAPO-rechten in 
kaart brengen. De totale uitgaven vergelijkt u vervolgens met de inkomsten die u via de 
lumpsum ontvangt.  
In de lumpsum zal ongeveer 2,0% opgenomen zijn voor BAPO. Bij een lumpsum van  
  �     300.000   gaat het dan om ongeveer   �    6.000 
  �     500.000        “   �  10.000 
  �  1.000.000    “   �  20.000 
  �  5.000.000     “   �100.000 
  �10.000.000    “   �200.000 
Indien er een negatief verschil is tussen de 2,0% in de lumpsum en het bedrag dat u globaal 
hebt berekend, indien u dus meer BAPO-kosten hebt dan u ontvangt via de lumpsum, dan 
adviseren wij u een voorziening te treffen.  
 
Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl 
 
Bronnen: 
Gele Katern, nummer 12b, 6 mei 1998 
CAO-PO 2002-2006 
Rechtspositiebesluit WPO/WEC 
Personele kosten onder lumpsum 
Het jaarverslag in het PO 
 
 


