
 

Meerjarenbegroting 2010 en later 
 
Door senior beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB 

Doorwerking Intensivering Convenant LeerKracht 
Voor de meerjarenbegroting 2010 die een bestuur moet maken heeft de doorwerking 
van de Intensivering Convenant LeerKracht uiteraard ook gevolgen. Het is daarbij 
niet goed mogelijk om vooruit te lopen op de indexering die nog in juni moet 
plaatsvinden. Wel kan geconstateerd worden dat de extra toekenning van 76 miljoen 
euro in verband met het actieplan LeerKracht, die structureel per 1 januari 2009 is 
gestart, tot eenzelfde toekenning zal leiden in 2010. In de begroting die uitgaat van 
de GPL zoals die momenteel bekend is, kan dus rekening worden gehouden met 
extra baten van deze 76 miljoen euro. Dit betreft het landelijk vastgestelde budget. 
Voor een afzonderlijk bestuur komt dit budget ongeveer overeen met een verhoging 
van 1% op de gehele personele bekostiging van de beschikking 09-10. 
 
Overige mutaties 
Ook is het van belang (kort) stil te staan bij de veranderingen in premies en dergelijke 
en aangekondigde veranderingen in de bekostiging (bijvoorbeeld de functiemix). 
Zoals eerder bericht (14 januari 2010), over de premieveranderingen per 1 januari 
2010 hebben wijzigingen plaatsgevonden.  
 
ABP 

De verhoging van de pensioenpremie per 1 juli 2009 is gepaard gegaan met een 
kleine verlaging van de overgangspremie VPL. In totaal een wijziging van 25,10% 
(WG: 16,10%, WN: 9,00%) naar 25,80% (WG: 16,70%, WN: 9,10%).  
Het effect van deze premiewijziging is nog niet verwerkt -  via het referentiemodel - in 
de indexering van de GPL 09-10. 
Per 1 januari zijn deze premies weer aangepast en is de premiedruk verlaagd naar 
25,00% (WG: 16,185% en WN: 8,815%). Ook deze premiewijziging moet nog 
verwerkt - via het referentiemodel - in de indexering van de GPL. 
 
Vervangingsfonds en Participatiefonds 
De premie van het Vervangingsfonds (verplichte aansluiting) is per 1 augustus 2009 
verlaagd met 0,3% van 7,98% naar 7,68%. Deze verlaging heeft als zodanig geen 
effect gehad op de opslag in de GPL. Die was uit andere overwegingen al verlaagd 
(0,36%) terwijl ook de opslag voor het Participatiefonds verlaagd was (0,06%), 
samen zo’n 0,42%. Deze verlaging van de opslag betekent simpelweg een lagere 
bekostiging waarbij het ministerie ervan uitgaat dat dit opgevangen kan worden door 
bijstelling van de premies voor Vf/Pf. 
 
De premies zijn per 1 januari 2010 aangepast: Voor het Vf is het nu 7,65% en voor 
het Pf 1,68%. Een nettostijging van 0,05%. Deze mutatie is nog niet verwerkt in de 
GPL voor 09-10. 
 
WAO/WIA en ZVW 
Er is sprake van een premieverzwaring van 0,04% voor de WAO/WIA en van 0,15% 
voor de ZVW. Deze mutaties moeten ook nog verwerkt worden in de GPL-
aanpassing voor 2009-2010.  



 
Daarnaast leidt de overgang van de premievrijstelling naar de premiekorting (zie 
bericht van 1 februari jl.) ook tot een effect dat moeilijk is te kwantificeren. Het effect 
van deze verandering is voor een deel verwerkt in de GPL 09-10 (eerste zeven 
maanden 2009) maar voor een nog groter deel (12 maanden schooljaar 09-10) moet 
dit nog plaatsvinden -  via het referentiemodel - in de indexering van de GPL 09-10. 
 
In het bekostigingsoverleg van maart 2010 krijgen we een eerste indicatie van het 
effect van deze mutaties van de premies op de indexering van de GPL.  
 
BAPO 
De opslag voor de BAPO-kosten bedraagt 2% in de GPL. Dit percentage is indertijd 
vastgesteld op basis van de gemeten omvang van 1,8% in het meetjaar 2004-2005. 
Op grond van de verwachting dat het gebruik van de BAPO-regeling toe zou nemen 
is toen geraamd dat dit per 1 augustus 2006 2,0% zou zijn. Sindsdien is het gebruik 
van de BAPO verder toegenomen. Zowel wat het aantal mensen betreft (er zijn meer 
mensen van 52 jaar en ouder dan in 2006), als de duur van het gebruik (men treedt 
later uit het arbeidsproces). Ook bestaat de indruk dat de omvang van het verlof 
toeneemt. 
Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat deze stijgende tendens van het BAPO-gebruik 
samenvalt met een lichte daling van de incidentele looncomponent (ILC, dit is het 
totale effect van alle personele mutaties op de arbeidsmarkt). Dat blijkt bijvoorbeeld 
ook uit de lichte daling van de landelijke GGL door de jaren heen. De stijging in 
kosten van de BAPO worden dus iets gecompenseerd door deze daling van de ILC.  
Om een scherper zicht te krijgen op deze ontwikkelingen en het netto-effect ervan is 
in het overleg gevraagd om een nader actueel onderzoek naar de BAPO en de ILC. 
Op grond van dat onderzoek dient dan nader gekeken te worden naar de verwerking 
daarvan. 
 
Kosten Convenant 
De kosten van het Convenant LeerKracht zijn zorgvuldig geraamd en verwerkt in de 
ontwikkeling van de GPL. Dat betreft de inkorting van de schalen, de schaal-
uitlooptoeslag en de verwerking van de directietoeslag. Niet geheel duidelijk is de 
verwerking van de verbetering van de salariëring van de adjunct-directeuren, een 
relatief gering macrobudget.  
Lastiger wordt het met de functiemix en de kosten daarvan. Dat is met de indexering 
voor de GPL van 09-10 nog niet aan de orde, maar start pas per 1 augustus 2010 en 
is dus voor het eerst aan de orde bij de bepaling van de indexering van de GPL voor 
2010-2011.  
De verwachting is dat in het overleg in maart 2010 deze indexering aan de orde 
komt.  
 
Over de kosten van de functiemix en de toedeling van de kosten naar OCW (75%) en 
naar de werkgevers (25%, onder verwijzing naar de gelden die indertijd toegekend 
zijn door de commissie-Van Rijn in het budget PAB) wordt momenteel gestudeerd. 
Heel lastig daarbij is – technisch gezien - het gegeven dat bij overgang van schaal 
LA naar schaal LB er sprake is van vrijval van de kosten van de schaal-uitlooptoeslag 
die gekoppeld is aan het maximum van schaal LA in de basisschool. En analoog 
voor de SBO en de school voor (V)SO met betrekking tot de schaal-uitlooptoeslag 
voor de schaal LB. Die vrijval moet dus meegerekend worden, of beter gezegd 



 
verrekend worden, met de kosten van de hogere inschaling. In dat verhaal van de 
hogere inschaling speelt tegelijkertijd het al dan niet meetellen van de uitlooptoeslag, 
de bindingstoelage en de schaal-uitlooptoeslag (CAO-PO art. 6.13, art. 6.14 en 
6.14b) bij de vaststelling van het naasthogere bedrag in schaal LB resp. schaal LC 
ook een complicerende rol. Op korte termijn hopen we meer zicht te kunnen bieden 
op de kosten die met de functiemix samenhangen. 
 
Bezuinigingen 
Het is duidelijk dat de reeds doorgevoerde bezuinigingen op het budget B&M en de 
groeiregeling de begroting voor 2010 en de jaren daarna negatief beïnvloeden. Op 
zich leidt het niet tot een lagere indexering van de GPL maar er komt wel in totaal 
zo’n 150 miljoen euro structureel minder naar de scholen in het PO. 
Dan hebben we het nog niet gehad over de dreiging van de bezuiniging van 35 
miljard euro op de overheidsfinanciën, waarbij het irreëel lijkt dat onderwijs zonder 
meer gespaard zou gaan worden. 
Al met al is er dus reden om zorgvuldig aandacht te besteden aan de 
meerjarenbegrotingen. 
 
Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl  


