
 

Normen voor BAPO worden aangepast! 
 

Al sinds de invoering van de Richtlijn Jaarverslag in 2008 is er onduidelijkheid 
ten aanzien van de toekomst van de BAPO-voorziening. Nu lijkt er dan toch een 
definitieve oplossing te komen. Beleidsmedewerker Reinier Goedhart van 
VOS/ABB licht toe. 
 
Het uitgangspunt voor de Richtlijn Jaarverslag is het Burgerlijk Wetboek (Boek 2, 
Titel 9) en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Volgens de RJ 
moest de voorziening BAPO worden gevormd voor het gehele personeelsbestand. 
Niet alleen op basis van verplichtingen jegens medewerkers die nu gebruik (kunnen) 
maken van de BAPO, maar óók voor personeelsleden die nog niet kunnen opteren, 
maar dat in de toekomst wel zouden kunnen doen. Dit zou in veel gevallen leiden tot 
een zeer forse verschuiving van Eigen Vermogen naar de post Voorzieningen. Eén 
en ander leidde tot nogal wat discussie, aangezien dit de vermogenspositie van 
onderwijsinstellingen behoorlijk beïnvloedt. Om daar een indruk van te geven: Voor 
het primair en het voortgezet onderwijs gaat het dan – voor elke afzonderlijke sector 
– om een bedrag van meer dan 1 miljard euro dat in zo’n voorziening gestopt zou 
moeten worden! 
 
Vandaar dat het ministerie van OCW in overleg met betrokken partijen gezocht heeft 
naar een oplossingsrichting, die tegemoet zou komen aan de wens van 
schoolbesturen dat de vermogenspositie zoveel mogelijk intact blijft zonder afbreuk 
te doen aan RJ271. Dit resulteerde in een brief aan de schoolbesturen in oktober 
2008 van het ministerie van OCW met als titel “RJ 271 en BAPO”. Daarin werd 
aangegeven dat gedacht werd in de richting van het vormen van een BAPO-
voorziening met een opbouw voor degenen die 47 jaar en ouder waren, terwijl ook 
rekening gehouden mocht worden met toekomstige BAPO-baten, gebaseerd op 2% 
van de personele bekostiging (GPL).  
 
Deze oplossingsrichting zou inderdaad de vermogenspositie slechts in geringe mate 
beïnvloeden. Echter met de invoering van de Richtlijn Jaarverslag 2008 is niet (meer) 
het  ministerie van OCW, maar de Raad voor de Jaarverslaggeving degene die in 
principe het voortouw heeft bij de regels hoe schoolbesturen verantwoording moeten 
afleggen. 
 
Om uit de ontstane impasse te komen heeft het ministerie van OCW de Regeling 
Jaarverslag Onderwijs gewijzigd (zie CFI d.d. 28 april 2009, kenmerk: VO/FBI-
2009/107875). Hierdoor is de toepassing van RJ 271 voor wat betreft de BAPO-
voorziening tijdelijk opgeschort voor de verslagjaren 2008 en 2009. Voor beide jaren 
werd aangegeven dat een besturen op de voor hen gebruikelijke wijze dienden om te 
gaan met de huidige en toekomstige kosten van de BAPO en in de ‘Niet in de balans 
opgenomen verplichting’ de berekening dienden op te nemen voor de bepaling van 
de omvang van de BAPO-voorziening voor de 47-jarigen en rekening houdend met 
de 2% opslag in de toekomstige bekostiging. In de tussentijd zou worden gezocht 
naar een permanente oplossing voor de jaarrekeningen vanaf het verslagjaar 2010. 
 



 
Die oplossing leek gevonden te zijn. Na nadere bestudering van de Regeling en 
voorafstemming met de RJ leek men tot de conclusie te komen dat de BAPO-kosten 
als periodekosten dienden te worden verwerkt. Dus de BAPO-kosten moeten als 
lasten worden verantwoord in het jaar dat van de BAPO gebruik wordt gemaakt. Dit 
betekent dus ten principale géén voorziening meer. Een toelichting in de ‘Niet in de 
balans opgenomen verplichting’ kan dan natuurlijk achterwege blijven. Een toch nog 
onverwachte ontknoping van de BAPO-discussie leek zo in zicht die stellig positief 
door het onderwijsveld zou zijn ontvangen. 
 
Op 27 januari jl. is nader overleg gevoerd in de Raad voor de Jaarverslaggeving over 
een mogelijke oplossing voor de verwerking van de BAPO. Het voorstel behelsde 
een heroverweging van de aard van de BAPO-lasten met de vraag of deze 
inderdaad onder de werkingssfeer van RJ 271 zou moeten vallen of dat er gronden 
zijn om de kosten anderszins te benaderen, bijvoorbeeld door ze te beschouwen als 
‘out of pocket’-kosten. Dat houdt in dat de scholen geen voorziening (meer) 
behoeven in te richten voor het opvangen van de BAPO-kosten in latere jaren en dat 
daarmee ook alle discussie over de al dan niet gewenste forse omboeking vanuit het 
EV zou worden voorkomen. Na intensieve afstemming vooraf leek voor deze 
oplossingsrichting voldoende draagvlak te bestaan. 
Tijdens de vergadering van de Raad bleek echter dat dit voorstel onvoldoende 
draagvlak had en dat vastgehouden werd aan de interpretatie dat de BAPO-kosten 
onder de werkingssfeer van RJ 271 dienden te vallen. Dat betekende dus dat er 
ettelijke miljarden in een voorziening moeten worden gestopt. 
 
Het departement van OCW is niet van plan daarin mee te gaan en is van plan de 
gewenste aanpassing nu bij ministeriële regeling op te lossen. De precieze tekst 
steekt nauw en daarom volgt hierna de tekst zoals die door het ministerie is 
vrijgegeven en zoals die vanaf dinsdag 23 februari 2010 op de website van het 
ministerie zal staan: 
 
‘Op 27 januari jl. is inzake de verwerking van de BAPO-regeling in de jaarrekening 
door de RJ-werkgroep Onderwijsinstellingen nader overleg gevoerd met de Raad 
voor de Jaarverslaggeving (RJ). Uit dit overleg is het volgende naar voren gekomen:  
In de praktijk is gebleken dat de BAPO-regeling op basis van “RJ271 
Personeelsbeloningen” voor meerdere interpretaties vatbaar is. Ook is vastgesteld 
dat er geen consensus is voor één verwerkingsmethodiek.  Het is de taak van de RJ 
om richtlijnen voor de (jaar)verslaggeving te maken.  Het is niet haar taak om 
adviezen te verstrekken over de toepassing daarvan. Daarom ligt een aanpassing  
van RJ271 of RJ660 inzake deze specifieke problematiek niet voor de hand. Dat zou 
immers betekenen dat verschillende oplossingen zouden moeten worden 
opgenomen. Het is echter van groot belang voor de sector dat de BAPO-discussie 
wordt beëindigd en dat gekozen wordt voor helderheid en éénduidigheid.  
 
Het ministerie van OC&W heeft dan ook bij de RJ haar voornemen kenbaar gemaakt 
om de verwerking van de BAPO-regeling als periodekosten te regelen door een 
aanpassing van Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO).  Deze aanpassing 
betekent in de praktijk dat schoolbesturen de kosten van de BAPO-regeling in 
principe via de jaarlijkse exploitatie van de scholen kunnen ramen. De RJ kan dat 
volgen, temeer daar een aanpassing van de RJO inzake de BAPO-regeling een 



 
aanpassing betreft van wet- en regelgeving en derhalve van een hogere orde is dan 
de RJ richtlijnen. 
 
De onderwijsinstellingen zullen op korte termijn nader worden geïnformeerd omtrent 
de definitieve verwerkingswijze van de BAPO-regeling.’ 
 
De gang van zaken voor 2009 blijft zoals die ook voor 2008 gold. De verandering 
gaat betekenis krijgen voor de jaarrekening 2010. Eén en ander zal dan 
consequenties hebben voor instellingen die nu een voorziening voor de BAPO 
hebben gevormd. Waarschijnlijk zal deze per 2010 als stelselwijziging rechtstreeks 
vrijvallen ten gunste van het eigen vermogen.  
Om echter zicht te blijven houden op de BAPO-kosten, zullen schoolbesturen in hun 
meerjarenbegroting en liquiditeitsprognoses de (toekomstige) BAPO-kosten uiteraard 
wel in kaart moeten brengen. Daarvoor zullen er dus goede meerjarenramingen 
moeten worden gemaakt omtrent de te verwachten kosten van de BAPO. 
 
Informatie: Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl  
 
 
 


