
Lumpsumprijzen voor 08-09 bekend 
 
Door senior beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB 
De GPL bedragen voor het PO zijn vastgesteld voor de publicatie van alle bedragen 
waarmee gerekend moet worden. Deze publicatie is gedateerd op 26 maart 2008 op de 
website van CFI te vinden, in de staatscourant per 10 april 08.  
Deze GPL bedragen zijn allemaal verhoogd met 1,4% en aangepast aan de gemiddelde 
landelijke leeftijdsontwikkeling. Deze laat een iets dalende tendens zien, maar het is 
zeer gering (het meest bij SBO van 41,38 naar 41,24). De daling zorgt voor een iets 
ophogend effect op de GPL omdat het macrobudget als zodanig gelijk blijft. 
De prijsaanpassing van de GPL vergt een nadere analyse, ook met betrekking tot de 
doorwerking van de werkgeverslasten. Daarover is op www.vosabb.nl ook een artikel 
gepubliceerd. 
 
In bijgaand Excelbestand vindt u alle nieuwe bedragen uit de publicatie per schoolsoort 
(basisschool, SBO en (V)SO) weergegeven en voor de samenwerkingsverbanden WSNS. 
De Regeling bekostiging personeel PO 2008-2009 is als Word-bestand in de rechterkolom 
hiernaast eveneens opgenomen. 
 
Er zijn enkele kanttekeningen te plaatsen rond de nu gepubliceerde bedragen: 
 
Bijstelling GPL 07-08 noodzakelijk 
De bedragen voor 07-08 moeten ook nog opnieuw worden vastgesteld en vervolgens ook 
weer de bedragen voor 08-09. De GPL bedragen voor 07-08 die gepubliceerd zijn in 
november 2007 zijn op zich wel goed, maar het effect van de premiewijzigingen voor 
pensioenen en sociale voorzieningen die per 1 januari 2008 hebben plaats gevonden 
moeten nog verwerkt worden. Vorig jaar bleek het mogelijk het effect van deze 
premiewijzigingen te compenseren met de aanpassing van de premie voor het 
Vervangingsfonds zodat de GPL-waarden niet opnieuw hoefden te worden berekend.  
Dat bleek nu niet mogelijk te zijn. Het effect doet zich voor vanaf 1 januari 2008 zodat voor 
de GPL 07-08 het effect van de 7 maanden van dat schooljaar omgerekend moet worden 
naar het effect op het gehele schooljaar. Ruwweg dus 7/12e van het premie-effect dat zich 
per 1 januari 2008 manifesteert. 
De effecten van de premiewijzigingen worden in de Voorjaarsnota vastgesteld zodat eind juni 
pas bekend wordt hoe de definitieve GPL waarden 07-08 voor het PO zullen zijn. 
 
Bijstelling GPL 08-09 vervolgens ook nodig 
Na de bijstelling van de GPL waarden voor 07-08 moeten de GPL waarden voor 08-09 
(uiteraard) ook weer opnieuw worden vastgesteld omdat de premiewijzigingen ook 
doorwerken in die bedragen. Het effect zal dan groter zijn dan op de GPL 07-08 omdat het 
effect niet betrekking heeft op 7 maanden maar op de volledige 12 maanden van het 
schooljaar 08-09.  
 
Beschikkingen 
Het voorgaande betekent dat in april 2008 de beschikkingen zullen verschijnen op basis van 
de nieuwe tarieven voor 08-09. De tarieven zijn allemaal 1,4% hoger (behalve enkele waarop 
we hierna nog terug zullen komen), zodat de bedragen voor 08-09 per school ook ongeveer 
1,4% hoger zijn bij gelijkblijvende leerlingaantallen. 
Aan de uitgavenkant weten we dat de salarissen per 1 augustus 2008 verhoogd worden met 
2,2% zodat in principe weer aan het maken van de nieuwe meerjarenbegrotingen voor het 
schooljaar 08-09 en het kalenderjaar 2009 gewerkt kan gaan worden. Maar gegeven het feit 
dat in juli al weer nieuwe tarieven worden vastgesteld, adviseren we daar nog even mee te 
wachten.  
 

http://www.vosabb.nl/


Doordat de tarieven voor 07-08 ook nog moeten worden bijgesteld zal in juli eerst de 
definitieve beschikking over 07-08 worden toegezonden. Die gegevens hebben prioriteit 
omdat de jaarrekening over 2007 afgesloten moet worden, inclusief een zo correct mogelijke 
vordering op het ministerie omtrent de bijgestelde GPL 07-08 die leidt tot een nabetaling ook 
over 2007. Uiteraard kan een bestuur – om tijdig voor 1 juli 2007 het jaarverslag opgestuurd 
te hebben naar Cfi - er ook voor kiezen om in het jaarverslag te vermelden dat er sprake is 
van een gebeurtenis na balansdatum met de vermelding dat de GPL 07-08 nog nader 
definitief wordt vastgesteld en zal leiden tot een nabetaling. Omtrent de omvang ontstaat pas 
in juni enige duidelijkheid. 
 
Het Overzicht financiële beschikkingen (OFB) dat per bestuur wordt gemaakt over de 
bijgestelde bedragen 07-08 zal dus in juli 2008 verschijnen. Het rekenwerk en de productie is 
dusdanig omvangrijk dat het OFB met de nieuwe bedragen 08-09 later zal verschijnen. 
Bovendien moeten in deze beschikkingen nog de mutaties verwerkt worden die uit de 
accountantscontroles voortkomen en dat leidt vaak ook tot heel wat bijstellingen zodat ook 
dit een bewerkelijke operatie is. Op basis van de nieuwe tarieven voor 08-09 die in juli 2008 
bekend worden en de mutaties die de accountants leveren, komt er hoogstwaarschijnlijk 
direct na de zomervakantie in september 2008 de OFB waarin beide wijzigingen compleet 
zijn verwerkt. 
 
Daarom adviseren we niet al heel snel aan de nieuwe meerjarenbegroting te gaan werken, 
maar in elk geval de nieuwe tarieven af te wachten die in juli 2008 bekend worden.  
Ondertussen zullen we als VOS/ABB ernaar streven dat de instrumenten voor het maken 
van de meerjarenbegrotingen voor 2009 deze zomer tijdig worden geactualiseerd. 
De bijstelling van de bestaande meerjarenbegrotingen kan alvast wel plaatsvinden op basis 
van de instrumenten die nu reeds beschikbaar zijn en die tijdig zullen worden geactualiseerd. 
(Over de actualisatie van instrumenten met de nieuwe aprilgegevens, volgt nog een nader 
bericht). 
 
Prijsaanpassingen 
De maatregelen die prijsaanpassingen veroorzaken, vloeien vooral voort uit de 
overeengekomen sector CAO PO voor 2007-2009. Het effect van de premieaanpassingen is 
daarbij nog niet verwerkt zoals al eerder aan de orde is geweest. 
Daardoor gaat het bij de prijsaanpassingen vooral om het effect voor het schooljaar 08-09 
t.o.v. het schooljaar 07-08.De salarisverhoging per 1 augustus 2008 met 2,2% heeft 
daardoor niet het effect dat alle prijzen ook 2,2% omhoog gaan. In de prijsaanpassing voor 
07-08 zaten ook componenten die tijdelijk een ophogend effect hadden doordat bijv. de EJU 
2007 voor de volle twaalf maanden van 2007 waar die betrekking op had, voor dat jaar 
toegerekend moest worden aan de vijf maanden van 2007 die deel uitmaken van het 
schooljaar 07-08.  
Bij de prijsaanpassing geldt ook dat de verlaging van de opslag voor het participatiefonds 
(conform de verlaging van de premie PF) zorgt voor een verlaging van 0,4%. 
Al met al is het effect van de prijsaanpassing 1,4% t.o.v. de bedragen voor 07-08. Voor een 
meer gedetailleerde analyse van de prijsaanpassing zie het afzonderlijke bericht over de 
ontwikkeling van de werkgeverslasten. 
De ophoging geldt ook voor het budget B&M en in principe ook voor het budget PAB. 
Ook het bedrag voor het compensatie verlof is in principe met 1,4% verhoogd van € 3.007,02 
naar 3.049,21 per schoolgewicht.  
  
Budget Personeelsbeleid (PAB) 
Dit jaar gelukkig geen bezuiniging op het budget personeelsbeleid! Alle bedragen volgen 
keurig de index van 1,4% terwijl de overdracht van de bekostiging OBD zorgt voor een extra 
aanpassing. In de berichtgeving over de publicatie van november 2007 was al bericht dat het 
per 1 januari 2008 zou leiden tot een toekenning van € 44,73. De combinatie van 5 maanden 
€ 20,78 en 7 maanden € 44,73 geeft over het gehele schooljaar een bedrag van € 34,75 



gedurende die 12 maanden. Met ingang van 1 augustus 2008 is het volle bedrag van € 44,73 
aan de orde en dat leidt dus tot een ophoging van het bedrag per leerling van € 9,98. Voor 
de toekenning geldt ook de indexering en dus wordt het bedrag nog verhoogd met 1,4% tot 
(44,73 x 1,014 =) € 45,36. Dit bedrag geldt zowel voor de basisschool, de SBO als het 
(V)SO. 
In het budget personeelsbeleid wordt de Zwartescholentoeslag (ZST) – zoals aangekondigd 
– afgebouwd. Het komt er op neer dat de oude bedragen voor 2/3e resp. 1/3e in de 
schooljaren 08-09 resp. 09-10 nog worden toegekend, waarbij die bedragen nog wel met de 
index worden verhoogd. Dat betreft zowel de regeling voor de basisschool, de SBO als het 
(V)SO. Daarna is het afgelopen. 
Formeel is de besluitvorming nog niet geheel rond wat er met deze vrijvallende gelden gaat 
gebeuren, maar het is wel duidelijk dat de ZST van de basisschool ingezet blijft worden voor 
het onderwijsachterstandenbeleid in het kader van de komende Impulsgebieden. Voor de 
SBO en het (V)SO is het plan dat deze gelden ingezet gaan worden in het kader van 
passend onderwijs. 
 
(V)SO 
De wetswijzigingen in het (V)SO hebben geleid tot enkele aanpassingen in de regelingen. 
Doordat het nu mogelijk is weer afdelingen voor VSO te stichten binnen bepaalde condities, 
is het niet langer nodig dat de aparte regeling voor oudere leerlingen op een ZMLK school 
nog van toepassing bleef. Die is dus nu vervallen. 
De wetswijziging heeft ook gezorgd voor een nadere regeling van de telling van residentiele 
leerlingen, waarbij er nu ook sprake is van een groeiregeling voor (V)SO scholen met 
residentiële leerlingen in artikel 37. 
 
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
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