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Ontwikkeling werkgeverslasten 
 
 
1. Belang werkgeverslasten 
Bij het maken van een meerjarenbegroting speelt de omvang van de werkgeverslasten een 
belangrijke rol. Dat is snel duidelijk te maken aan de hand van de landelijke cijfers.  
Het gaat in totaal om een bedrag van rond de 6 miljard aan loonkosten. Een verschil van 
‘slechts’ één procent betekent dan al 60 miljoen op jaarbasis en dus nog aanzienlijk meer als 
het een meerjarenbegroting betreft. 
Het lastige van werkgeverslasten is dat achteraf pas duidelijk is wat de omvang ervan is 
(geweest), maar het is knap lastig van te voren te ramen hoe deze lasten zich gaan 
ontwikkelen. Er zijn veel diverse componenten die elk op zich veranderen en onderling geen 
(duidelijk) verband hebben. 
In dit artikel toch een poging daartoe, want de meerjarenbegroting moet gemaakt en die 
begroting moet zo nauwkeurig mogelijk zijn. 
 
De gegevens die we hebben laten het volgende beeld zien: 
 
Tabel 1 Declarabele loonkosten PO (in percentage t.o.v. het brutosalaris) 
PLUSPOSTEN 2003 2003-2004 2004 2004-2005 2005 2005-2006 
1. Bruto salaris 100,00  100,00 100,00 100,00 100,00 
2. Vakantie-uitkering 7,81  7,97 8,00 7,98 8,00 
3. Ziektekosten 5,13  5,27 5,88 10,22 9,23 
4. Arbeidsmarkttoelagen 0,43  0,43 0,43 0,00 0,00 
5. Bruto toelagen overig 4,92  4,90 4,86 4,95 4,91 
6. Netto toelagen 1,18  1,08 0,82 0,93 0,86 
7. Werkgeversaandeel Svw 0,27  0,28 0,29 0,30 0,13 
8. Eindheffing (loonheffing spaarloon) 0,20  0,19 0,26 0,30 0,29 
9. WG-deel premie Op/Np 7,08  9,59 10,34 10,81 11,07 
10. WG-deel premie Ip/Bw 0,88  0,83 0,78 0,74 0,69 
11. WG-deel Fpu 3,89  2,47 4,06 4,21 2,82 
12. Premie Wao 8,03  7,78 7,10 6,50 5,93 
13. WG-deel premie UFO 0,81  0,80 0,80 0,79 0,79 
14. Opslag Participatiefonds 0,95  0,93 1,86 2,28 2,91 
15. Opslag Vervangingsfonds 6,96  6,22 5,64 6,38 7,10 
       
MINPOSTEN       
16. Vermindering loonkosten 0,08  0,06 0,05 0,03 0,02 
17. Pseudo-premie WW 3,36  3,30 3,29 3,27 2,78 
18. Bruto kortingen overig 1,82  1,73 1,53 1,71 1,71 
       
Declarabele LOONKOSTEN 143,29  143,66 146,25 151,38 150,21 
Werkgeverslasten 43,29  43,66 46,25 51,38 50,21 
 
Deze tabel is behoorlijk verontrustend op het eerste gezicht. De werkgeverslasten lijken 
gestegen van ruim 43% in kalenderjaar 2003 resp. 2004 naar 46,25% in het schooljaar 04-05 
naar ruim 51% in het kalenderjaar 2005 en vervolgens nog op het niveau gebleven van ruim 
50% in het schooljaar 05-06! 
 
Twee geruststellende opmerkingen vooraf: 
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1. De stijging van de WG-lasten gaat in principe gepaard met een stijging van de 
inkomsten. Tijdens de declaratie merkte je daar weinig van omdat de complete betaling 
door OCW werd afgewikkeld via de declaratie. Met de lumpsumbekostiging volgt de GPL 
in principe de stijging van de werkgeverslasten en kunnen deze wijzigingen dus nog 
steeds ondervangen worden. 

2. Er is met name in 2005 sprake van bijzondere omstandigheden waardoor de omvang van 
de WG-lasten een vertekend beeld geeft. Dit heeft te maken met de beëindiging van de 
ZKOO-regeling en de complete afrekening ervan in dat kalenderjaar. De 
werkgeverslasten zijn in het schooljaar 2005-2006 en in het kalenderjaar 2005 daardoor 
eenmalig sterk verhoogd. 

 
Maar de tendens lijkt te gaan in de richting van een forse stijging en uiteraard is het daarbij 
de vraag of de raming van de WG-lasten in de gemaakte begrotingen over 2006-2007 wel op 
het juiste niveau heeft plaats gevonden. Wij hebben als VOS/ABB steeds aangegeven dat 
voor dat schooljaar het beste uitgegaan kon worden van WG-lasten van 48%. Is dat niet te 
laag geweest? 
Hierna een nadere analyse omtrent de ontwikkeling en de raming voor 2006-2007 en een 
vooruitblik naar 2007-2008. 
 
2. Nadere analyse1 
Voor de nadere analyse zullen we de afzonderlijke posten bezien waarbij we met name 
aandacht besteden aan die posten die aan verandering onderhevig zijn geweest of zijn. 
Posten die stabiel zijn geweest en dat ook zullen blijven, zullen we kort behandelen.  
Bij de overige posten kijken we naar de ontwikkeling in de afgelopen jaren en eveneens naar 
de actuele ontwikkeling in het schooljaar 2006-2007 en geven een vooruitblik over 2007-
2008. Achtereenvolgens behandelen we de plusposten en de minposten. 
 
Plusposten 
Brutosalaris: Wijziging van het brutosalaris is aan de orde bij algemene salarismaatregelen. 
Omdat het vertrekpunt van de berekening van de werkgeverslasten gebaseerd is op het 
brutosalaris als 100%, zou een salarismaatregel een verlagend effect moeten hebben. De 
werkgeverslasten zijn echter meestal te herleiden als een percentage van het brutosalaris. 
Bij de volgende onderdelen wordt dat duidelijk. Daarom heeft een salarismaatregel zo goed 
als geen effect op het percentage werkgeverslasten. 
 
Vakantie-uitkering: De vakantie-uitkering is een in de CAO PO vastgelegd percentage t.o.v. 
het brutosalaris. Dit aandeel is daarom een vast en stabiel percentage van de 
werkgeverslasten. Dat het niet elk kalenderjaar exact 8,0% is, is het gevolg van het moment 
van uitbetaling waardoor tussentijdse salarismaatregelen zorgen voor een kleine afwijking. 
Per schooljaar bekeken is het wel precies 8%. 
 
Ziektekosten: De beëindiging van de regeling ZKOO heeft geleid tot een sterke afwijking van 
de tamelijk stabiele omvang van de toekenning. De regeling kende enige varianten voor het 
moment van uitbetaling (op wens van de betrokkene) van de tegemoetkoming, maar over het 
algemeen vond uitbetaling twee keer per jaar plaats, in januari en in mei. De 
tegemoetkoming werd achteraf betaald. Voorbeeld:  

                                                
1 Achtergrondinformatie over de wijzigingen in de premieheffingen is opgenomen in de definitieve publicatie 
van OCW ‘Financiële arbeidsvoorwaarden 2007’, in met name bijlage 1. Deze publicatie is te vinden op de 
website van Cfi bij de regelingen en is daar opgenomen op 16 februari 2007. Het ministerie heeft daarvan ook 
een brochure uitgebracht: Financiële arbeidsvoorwaarden sector onderwijs PO en VO, die nabesteld kan worden 
via de Postbus 51-infolijn of www.postbus51.nl. Uiteraard is het bij de nieuwsberichten van februari 2007 ook 
opgenomen op de website: www.vosabb.nl  
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Had een werknemer gekozen voor twee keer per jaar uitbetalen, dan ontving hij in januari T 
de opgebouwde aanspraak over de maanden april tot en met september van het jaar T-1. In 
mei T ontving hij dan de opgebouwde aanspraken over de periode oktober T-1 tot en met 
maart jaar T.de zomerperiode en in de decembermaand.    
Eind 2005 echter zijn de totale aanspraken van iedereen volledig uitbetaald, waardoor in dat 
jaar een extra hoge toekenning heeft plaatsgevonden. Deze afrekening betekende dat de 
betaling aanzienlijk eerder dan anders plaatsvond, maar de omvang als zodanig is niet 
wezenlijk gewijzigd. Door het naar voren halen van de betalingen ontstaat een optisch effect 
waardoor het lijkt of de werkgeverslasten in dat jaar nu opeens aanzienlijk hoger zijn. Dat is 
in dat jaar ook zo maar het is incidenteel en niet structureel.  
In de tabel gaat het om een verhoging van 5,88% in 04-05 naar 9,23% in 05-06. Als 
percentage van de GPL betreft het 4,02% resp. 6,15%: een verschil van 2,1%. In de 
indexering van het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid (budget PB) heeft het effect 
van de regeling ziektekosten geleid tot een indexering van 2,7% in het schooljaar 05-06. Dat 
is dus beduidend hoger. De index werd het jaar daarop weer verminderd met die 2,7%. Het 
structurele effect is dan dus 0,0%. 
 
De regeling tegemoetkoming ziektekosten is met ingang van 1 januari 2006 opgevolgd door 
de nieuwe zorgverzekering. In de toelichting op de ontwikkeling van de GPL per 1 januari 
2006 wordt daarover in de Regeling aanpassing bekostiging personeel PO 2006-2007 het 
volgende gemeld: 
“Voor alle personeelscategorieën zijn de volgende maatregelen van invloed op de GPL per 1 
januari 2006: 
CAO: Compensatie voor de inkomensgevolgen als gevolg van de invoering van de nieuwe 
zorgverzekering. Deze post bestaat uit diverse maatregelen.  
Enerzijds is er sprake van een verlaging van de werkgeverslasten omdat het nieuwe 
zorgstelsel iets goedkoper uitvalt dan het systeem van de ZKOO en een stijging als gevolg 
van de meerkosten door verhoging van de premie van de zorgverzekeringswet. Anderzijds 
wordt voor werknemers een compensatie beschikbaar gesteld van � 30 bruto per maand bij 
een normbetrekking.  
CAO: Vanaf 1 januari 2006 wordt, in plaats van de bijdrage van de werkgever in de 
ziektekosten op basis van de ZKOO-regeling, de procentuele premie voor de 
basisverzekering verplicht vergoed door de werkgever. Feitelijk betekent dit dat de 
werkgever uit de beschikbare ZKOO-middelen die structureel in de GPL bedragen zijn 
verwerkt, de verplichte procentuele premie voor de basispremie kan financieren.” 
 
Het voorgaande is niet erg transparant, maar betekent dat het budget dat voor de ZKOO 
beschikbaar was, structureel in de GPL blijft opgenomen en dat daaraan nog middelen zijn 
toegevoegd met het oog op de compensatie van � 30 per maand. 
Volgens de gegevens omtrent de stijging van de GPL-bedragen is het totale effect voor de 
GPL van de functie LA gelijk aan een ophoging van (0,49%+0,35%=) 0,84% tot 1 januari 
2007 (dit is uitgedrukt in brutosalarislast ongeveer 1,2%). Zo geredeneerd lijkt de nieuwe 
ziektekostenregeling structureel dus duidelijk duurder te zijn geworden. 
 
Arbeidsmarkttoelagen: Het betreft hier met name de bindingstoelage. De wijziging van 04-05 
naar 05-06 van 0,43% naar 0,0% komt voort uit het kennelijk anders onderbrengen van de 
bindingstoelage. 
 
Bruto toelagen overig: Dit omvat diverse zaken met als belangrijkste de reguliere 
eindejaarsuitkering (13e maand) plus de specifieke eindejaarsuitkering voor OOP met de 
schalen 1 t/m 8, en de uitlooptoeslag. Het percentage oogt tamelijk stabiel maar gegeven het 
feit dat hier diverse zaken zijn samengevoegd plus de inschatting dat de 
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arbeidsmarkttoelagen er nu mogelijk ook onderdeel van uitmaken, is dit vooral schijnbaar. 
Hoe dan ook, in de periode van de tabel is het percentage stabiel. 
 
Netto toelagen: Dit omvat ook diverse zaken zoals gratificaties (ambtsjubilea), ZVOO-
vergoeding (inmiddels met de nieuwe ziektekostenverzekering beëindigd), besteding t.b.v. 
fiscaal gunstige PC- en fietsregelingen, dienstreizen. Het percentage is de laatste paar 
schooljaren stabiel rond de 0,8%. 
 
Werkgeversaandeel SVW: Dit betreft met name de premiebetaling voor de ziekenfondswet 
voor OOP in het bijzonder onderwijs. Dat verklaart ook de daling in het schooljaar 05-06 
t.o.v. het jaar daarvoor, omdat vanaf 1 januari 2006 de nieuwe ziektekostenverzekering de 
ziekenfondswet vervangt. Voor het schooljaar 06-07 zal daarom naar verwachting het 
percentage op 0,0% uitkomen. 
 
Eindheffing (loonheffing spaarloon): Ook dit percentage is relatief gering en tamelijk stabiel.  
 
WG-deel premie Pensioenregelingen: De laatste jaren zijn de premies voor 
pensioenregelingen flink gestegen door de sterke daling van de rendementen van de 
belegde middelen. Inmiddels zijn die rendementen weer beter geworden waardoor de 
premiedruk een voorzichtig dalende lijn heeft ingezet, maar de percentages zijn nog steeds 
hoog. De premie FPU is relatief sterker gedaald, mede als gevolg van het beëindigen van 
deze regeling. Door het langdurige overgangsrecht zal de daling nog een groot aantal jaren 
geleidelijk doorgaan. 
 
Premie WAO/WIA: De forse inperking van de WAO die is doorgevoerd, leidt tot een dalende 
tendens van deze premies. De wetswijziging van de WAO naar WIA betekent ook andere 
wijzigingen, onder andere dat de helft van de specifieke WGA-premie (2007: 0,75%) nu 
verhaald kan worden op de werknemer. 
 
WG-deel premie UFO: De premie van het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (UFO) betreft 
de uitvoering van de WW en de Ziektewet ten behoeve van het overheidspersoneel. 
Materieel gaat het met name om uitkering bij zwangerschap en bevalling, ziekte als gevolg 
van zwangerschap of bevalling en ziekte van herintredende arbeidsgehandicapten. Het 
percentage is behoorlijk stabiel door de jaren heen. 
 
Opslag Participatiefonds en opslag Vervangingsfonds: Het betreft hier de opslag en niet de 
premiebetaling die het Rijk voor zijn rekening neemt. In principe spoort de opslag met de 
gevraagde premie voor het niet-gedecentraliseerde deel van de verlofregelingen. Het 
gedecentraliseerde deel (voormalig hoofdstuk I-C van het RPBO) komt voor een deel nog 
steeds in aanmerking voor vervanging door het Vervangingsfonds, maar sinds de lumpsum 
per 1 augustus 2006 komt de vervanging van het lang buitengewoon verlof en het (betaald) 
ouderschapsverlof direct ten laste van de werkgever zelf. In verband daarmee is de betaling 
van de premie voor het gedecentraliseerde deel met ingang van 1 augustus relatief sterk 
gedaald en deze daling is verder doorgezet per 1 januari 2007. 
Voor de betaling van het gedecentraliseerde deel is sinds 1 augustus 2004 een structurele 
bijdrage opgenomen in het budget PB, die de loonindex volgt. Daling van de premie voor het 
gedecentraliseerde deel, levert dus enig voordeel op voor de werkgever. 
In paragraaf 2.1 gaan we verder in op de ontwikkeling van de opslag en premie van het 
Vervangingsfonds en het Participatiefonds. 
 
Minposten 
Vermindering loonkosten: Het gaat hier om bijvoorbeeld loonopschortingen e.d., het betreft 
een heel gering percentage. 



 

 
Ontwikkeling werkgeverslasten def  5 

 
Pseudo-premie WW: Werknemers die werkzaam zijn in het onderwijs betalen een 
zogenoemde pseudo-WW premie. Dit is een compenserende premie die gelijk is aan de 
WW-premie in de marktsector. Dit heeft te maken met het feit dat een onderwijswerkgever 
aansprakelijk is voor de kosten die voortvloeien uit werkloosheidsaanspraken. In het 
onderwijs is dat de BWOO-regeling. Er is hier alleen sprake van een werknemerspremie die 
ingehouden wordt. Met de invoering van de lumpsum hoeft de werkgever de ingehouden 
premie niet af te dragen aan het ministerie. In de vaststelling van de GPL is namelijk 
rekening gehouden met deze pseudo-premie WW die rechtstreeks ten goede komt aan de 
werkgever.  
Door invoering van de wet Walvis op 1 januari 2006 treedt echter wel een effect op dat 
nadelig uitpakt voor de werkgever. Per die datum geldt niet langer een franchise naar rato 
van de aanstellingsomvang, maar geldt - ongeacht de deeltijdfactor - een vast 
franchisebedrag. In het onderwijs komt de deeltijdaanstelling veelvuldig voor. Door de vaste 
(hoge) franchise wordt minder pseudo-premie WW bij de werknemer ingehouden, waardoor 
de uiteindelijke werkgeverslasten stijgen. In de tabel blijkt dat ook uit de daling in het 
schooljaar 05-06 na de stabiele ontwikkeling van dit percentage in voorafgaande jaren. Het is 
te verwachten dat deze daling nog doorzet nadat het volle effect over het gehele 
kalenderjaar 2006 is gerealiseerd. Daarna zal het zich weer stabiliseren op een lager niveau. 
Als de percentages van 04-05 en 05-06 worden doorgetrokken is het percentage voor 06-07 
rond de 2,43%. Dan wordt dus rond de 0,9% minder ingehouden op het salaris van de 
werknemer dan voorheen. 
 
Bruto kortingen overig:  
Dit betreft een stabiel en niet al te hoog percentage, dat de weergave is van een groot aantal 
afzonderlijke kortingen. 
 
2.1 Opslag en premie Vervangingsfonds en Participatiefonds 
De opslag en premie van de fondsen is de afgelopen periode nogal aan verandering 
onderhevig geweest. Het meest overzichtelijk is dat te illustreren aan de hand van 
onderstaande tabel. 
 
Premies 03-04 04-05 juli/aug 05-06 06-07 vanaf 1-1-07 07-08 
VF 6,75% 6,75% 9,65% 8,60% 8,83% 7,59%  

regulier  5,10% 8,00% 6,95% 7,64% 6,86%  
‘eigen verlofdeel’  1,40% 1,40% 1,35% 0,89% 0,73%  

eigen bijdrage  0,25% 0,25% 0,30% 0,30% -  
uit budget PB  1,65% 1,65% 1,65% 1,19% 0,73%  

naar budget PB  1,40% 1,40% 1,35% 1,35% 1,35%  
PF 0,28% 1,85% 1,85% 2,85% 2,23% 2,06%  
Totaal 7,03% 8,60% 11,50% 11,45% 11,06% 9,65%  
        
    t.o.v. GPL   
Opslag 03-04 04-05 juli/aug 05-06 06-07 vanaf 1-1-07 07-08 
VF 6,75% 5,10% 8,00% 4,87% 5,32% 4,46% 4,82% 
PF 0,28% 1,82% 1,82% 2,00% 1,55% 1,55% 1,47% 
Totaal 7,03% 6,92% 9,82% 6,87% 6,87% 6,01% 6,29% 
 
In de tabel geven we de ontwikkeling weer van de premies en van de opslag.  
De premies zijn het percentage van het bijdrage-inkomen dat betaald moet worden voor 
degenen die verplicht bij het VF resp. PF zijn aangesloten. Daarbij is afzonderlijk 
gespecificeerd welk deel van de premie betaald moet worden uit het budget PB sinds de 
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decentralisatie van een deel van de kosten van vervanging van verlof vanaf 1 augustus 
2004. Het betreft het verlof dat in de CAO PO nu is opgenomen in de artikelen 8.11 t/m 8.15 
(lang buitengewoon verlof) en 8.19 t/m 8.21 (betaald en onbetaald ouderschapsverlof).  
Voor de betaling van dat deel uit het budget PB is een toekenning gerealiseerd zoals 
eveneens aangegeven in de tabel. Deze toekenning is in 04-05 het percentage van 0,25 en 
in 05-06 het percentage van 0,30 achter gebleven bij de betreffende kosten. 
 
Vanaf de invoering van de lumpsumbekostiging bleven de kosten voor vervanging van 
onbetaald verlof en betaald ouderschapsverlof voor rekening van de wekgever zelf. 
Onbetaald verlof houdt immers in dat dan de financiële middelen voor de loonbetaling aan de 
betrokkene vrijvallen en dit geld kan dan dus voor vervanging ingezet worden. Dat geldt ook 
bij betaald ouderschapsverlof.  
Voor de doorbetaling van degene die dat betaalde ouderschapsverlof opneemt, is al sinds 
2001 de bijdrage opgenomen in het budget PB die in principe toereikend is. 
 
De daling van de premie op dat onderdeel naar 1,19% geeft daarom enige verlichting van de 
premiedruk voor de werkgever. We hadden ingeschat dat deze premie nog lager uit zou 
vallen gelet op de omvang van met name het betaald ouderschapsverlof. Die inschatting 
bleek later ook juist met de verdergaande verlaging van de premie per 1 januari 2007. Vanaf 
die datum is de eigen bijdrage van de werkgever van 0,30% stopgezet en is de premie voor 
het verlofdeel gedaald met 0,16%. Daarmee is de bijdrage van het gedecentraliseerde deel 
teruggebracht naar 0,73%.  
Los daarvan is het percentage van de verplichte verzekering met 0,78% gedaald naar 
6,86%. In totaal ondergaat de premie een daling van 1,24%. 
 
De premie voor de vrijwillige verzekering bedraagt 2,5% en vanaf de invoering van lumpsum 
vallen nieuw aangestelde personeelsleden niet langer onder de verplichte verzekering, maar 
komen òf voor eigen rekening òf ze worden vrijwillig verzekerd bij het Vervangingsfonds (of 
desgewenst bij het Risicofonds). De omvang van dit bestand zal dus geleidelijk toenemen en 
de inschatting is dat mede daardoor de kosten van de vervanging van deze groep zullen 
stijgen. Deze stijging is behalve in absolute zin eveneens in relatieve zin en daardoor zal ook 
de premie naar verwachting stijgen. 
 
De daling van de premie voor het reguliere deel is alleen effectief voor de werkgeverslasten 
als de opslag onveranderd gelijk blijft. Deze opslag is voor de GPL van 06-07 vastgesteld 
voor in principe dat gehele schooljaar. De nacalculatie van de GPL waarin de feitelijke 
ontwikkeling van algemene salarismaatregelen en van de diverse premies wordt verwerkt, 
betekent dat deze daling van de premie alsnog leidt tot ook een lagere opslag vanaf 1 januari 
2007. Omdat deze wordt gecompenseerd door verhogingen van andere componenten is dit 
niet direct zichtbaar. Maar in de publicatie Regeling bekostiging personeel PO 07-08 is 
expliciet vermeld dat de opslag per 1 januari 2007 is vastgesteld op 4,46%. Voor de eerste 5 
maanden was dit nog 5,32% en op het gehele jaar komt het uit op 4,82%. Desondanks is het 
door het departement voor het hele jaar vastgesteld op 4,76%, omdat de GPL over het 
gehele schooljaar 06-07 dan helemaal niet meer bijgesteld hoeft te worden. Het verschil is 
gecompenseerd in een iets hogere toekenning van de opslag in het schooljaar 07-08. 
 
De daling van de premie voor het ‘eigen verlofdeel’ (betreft het lang buitengewoon verlof en 
het onbetaalde en betaalde ouderschapsverlof) wordt niet verwerkt in de opslag, omdat de 
middelen voor die premie in het budget PB zijn opgenomen. Dit verlof valt niet onder de 
verzekering en dus zijn die premies vrijgevallen. De kosten van de vervanging van dat verlof 
zijn en blijven voor rekening van de werkgever die dat kan bekostigen met de vrijvallende 
loonkosten van de verlofganger.  
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Dit premiedeel is nu gedaald met 0,16% terwijl de eigen bijdrage van 0,30% is vervallen 
omdat deze bijdrage niet langer nodig bleek voor een sluitende begroting van het 
Vervangingsfonds. Ten opzichte van de periode voor 1 januari 2007 is er dus sprake van een 
verdere (geringe) lastenverlichting.  
 
In het overzicht van de werkgeverslasten schommelt het percentage voor het 
Vervangingsfonds in de afgelopen periode nogal. Tegelijkertijd is het ziekteverzuim in de 
afgelopen periode gedaald en is er niet noemenswaardig sprake geweest van krapte op de 
arbeidsmarkt. Een geleidelijke daling van het percentage had dus eerder voor de hand 
gelegen. Nu wordt de indruk gewekt van een onduidelijke meerjarenraming met als climax de 
situatie aan het eind van het schooljaar 04-05 toen de premies in een korte periode - en in 
gelijke mate de opslag - fors werden verhoogd. Hopelijk kan in de komende periode 
gerekend worden op een stabielere ontwikkeling met misschien nog een lichte daling van de 
premie en opslag en daarmee dan tevens een (heel) geringe daling van de 
werkgeverslasten. 
 
Voorgaande alinea was nog maar net geschreven toen het Vervangingsfonds besloot om de 
premie met ingang van 1 mei 2007 alsnog te verlagen van 7,59% naar 6,97%! Dat heeft 
uiteraard gevolgen voor de werkgeverslasten die daardoor in principe naar beneden gaan. 
Wanneer echter het ministerie op grond van deze verlaging besluit om de opslag in de GPL 
navenant te verlagen wordt het effect weer teniet gedaan. De verlaging van de premie met 
0,62% t.o.v. het bijdrage-inkomen, komt overeen met een verlaging van 0,65% van de 
werkgeverslasten en dat correspondeert met ongeveer 0,4% t.o.v. de GPL. Deze 
ontwikkeling is nog niet meegenomen in nummer 1 Bedrijfsvoering die medio april is 
verspreid en de conferentie die 18 april heeft plaats gevonden. 
Bij de bepaling van de indexering en de omvang van de werkgeverslasten komen we hier 
nog op terug. 
 
In het overzicht van de werkgeverslasten is het percentage voor het Participatiefonds in de 
afgelopen periode fors gestegen. Dat kan niet verklaard worden uit een feitelijke toename 
van het aantal uitkeringsgerechtigden in dezelfde mate. Het is eerder de neerslag van een 
slechte raming van de kosten waarop stevige correcties zijn doorgevoerd door verhoging van 
de premies en verhoging van de opslag. Na het schooljaar 05-06 is dit percentage weer 
gedaald zoals uit bovenstaande tabel blijkt en daarmee zullen dus ook de werkgeverslasten 
op dit onderdeel iets naar beneden gaan. In gelijke mate is te verwachten dat de index voor 
de GPL iets zal dalen. 
 
2.2 Aanpassing omvang werkgeverslasten 
Het voorgaande maakt duidelijk dat de stijging van de werkgeverslasten naar 50,21 in het 
schooljaar 05-06 correctie behoeft. Dat betreft het percentage van de ziektekosten dat door 
de eenmalige afrekening eind 2005 fors te hoog is vastgesteld. De omvang van deze 
verhoging is in 2005 t.o.v. 2004 bijna 5% omhoog gegaan. Maar de betaling van de 
ziektekosten komt niet precies overeen met het kalenderjaar. 
Vergelijking tussen de schooljaren komt uit op 5,88% resp. 9,23%, een verschil van 3,35%. 
Maar in de vergelijking tussen de schooljaren moet ook rekening gehouden worden met het 
feit dat de systematiek vanaf 1 januari 2006 ingrijpend gewijzigd is en daardoor tevens een 
trendbreuk betekent. Dat maakt vergelijking tussen schooljaren op dit punt niet goed 
mogelijk. 
 
Er is nog een andere bron zoals we hiervoor al bij ziektekosten hebben gemeld. De 
indexering voor 05-06 van het budget PB is met 2,7% eenmalig verhoogd en het jaar daarna 
weer in gelijke mate gedaald. Deze index omvat de personeelslasten en omgerekend naar 
brutosalaris zou het dan om zo’n kleine 4% gaan.  
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Als we dit percentage aanhouden mogen we dus inschatten dat de werkgeverslasten voor 
05-06 ongeveer 3,9% te hoog zijn weergegeven als gevolg van die eenmalige afrekening 
van de ZKOO. 
 
De overige fluctuaties zijn opvallend voor de pensioenpremies, de premie WAO/WIA, de 
opslag voor de fondsen VF en PF en de pseudo-premie WW, maar deze geven geen 
aanleiding tot correctie in verband met een incidenteel karakter. 
 
Aldus ingeschat komt het percentage van de werkgeverslasten in 2005-2006, na correctie 
voor de ziektekosten, ongeveer uit op hetzelfde niveau als in 2004-2005 namelijk zo’n 
46,30%. 
 
3. Andere methode bepaling werkgeverslasten  
Er is ook nog een andere methode voor de bepaling van de omvang van de ontwikkeling van 
de werkgeverslasten, namelijk door deze te baseren op de methode waarop de indexering 
plaatsvindt. Immers, de indexering geeft de ontwikkeling aan van de omvang van de GPL 
waarbij algemene salarismaatregelen en premieontwikkelingen leiden tot het nieuwe bedrag 
van de GPL. Daarbij wordt dus van te voren ingeschat wat het effect is van deze 
maatregelen op de loonkosten.  
Wanneer in deze indexering de algemene salarismaatregelen buiten beschouwing worden 
gelaten resteert alleen het effect van premies e.d. Achteraf is na te gaan of de ramingen van 
de indexering overeenkomen met de werkelijke ontwikkeling van de werkgeverslasten. 
 
Voor de vergelijking op basis van de indexering moet wel een keuze gemaakt worden welke 
indexering wordt gevolgd. In principe zijn er zeven bedragen die geïndexeerd worden, 
namelijk de GPL van de functie LA basisschool, de functie LB van de SBO, de functie LB van 
het (V)SO, op dezelfde wijze de GPL van de afzonderlijke directies, en de GPL van de OOP-
functie schaal 4 van het (V)SO. 
 
Gekozen wordt hier voor de functie LA basisschool omdat deze kwantitatief de meeste 
invloed uitoefent op de totale ontwikkeling in het PO. We laten in de volgende tabel twee 
indexeringen naast elkaar zien. In de eerste plaats de indexering zoals die wordt gehanteerd 
voor de bepaling van de GPL van de functie LA als gevolg van algemene salarismaatregelen 
en de wijzigingen van premies, franchises, maxima waarover premies worden geheven e.d. 
De tweede indexering volgt de eerste, maar laat de effecten van de algemene 
salarismaatregelen buiten beschouwing. Daardoor is het effect van de ontwikkeling van de 
werkgeverslasten als zodanig zichtbaar omdat deze gebaseerd is op het brutosalaris.  
Deze index geeft dus het effect dat plaatsvindt afgezien van de salarismaatregelen. 
 
Indexering LA Basisschool 
  incl. ASM excl. ASM 
GPL meetjaar  49.178,18 49.178,18 
    
 -/- inc.% en nom EJU  -0,64% -0,64% 
 -/- WAO basispremie 54-56 jarigen -0,16% -0,16% 
pensioenen  0,44% 0,44% 
sociale lasten  -0,44% -0,44% 
fondsen (VF en PF)  1,72% 1,72% 
ultimo meetjaar  0,92% 0,92% 
    
ASM per 1 augustus 2005 van 1% 0,93% 0,00% 
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structurele EJU van 0,50% 0,41% 0,41% 
fondsen  -0,01% -0,01% 
zorgbijdrage  0,49% 0,49% 
afschaffen jeugdschalen 0,01% 0,01% 
pensioenpremies 2006 -0,81% -0,81% 
schooljaar 2005-2006 1,03% 0,09% 
    
doorwerking ASM en structurele EJU 0,09% 0,03% 
zorgbijdrage  0,35% 0,35% 
afschaffen jeugdschalen 0,00% 0,00% 
pensioenpremies 2006 -0,58% -0,58% 
BAPO-correctie  0,20% 0,20% 
ASM vanaf 1 sept. 2006 van 1% 0,66% 0,00% 
incidentele EJU van � 200 0,47% 0,47% 
schooljaar 06-07 o.b.v. eerste 5 mnd. 1,20% 0,47% 
    
totaal a  3,15% 1,48% 
aanpassing levensloop 0,52%   
aanpassing mobiliteit 0,17%   
totaal aanpassing  0,69% 0,69% 
totaal b  3,84% 2,17% 
    
GPL laatste schooljaar 2006-2007 a 50.727,29  
GPL laatste schooljaar 2006-2007 b 51.066,62  
 
Het vertrekpunt in de tabel is de GPL zoals die op basis van de meetjaargegevens is 
vastgesteld. Vervolgens is door het departement zo nauwkeurig mogelijk geraamd wat de 
wijzigingen zijn, uitgedrukt in een percentage t.o.v. de GPL. Het is duidelijk dat de juistheid 
van deze raming uitermate belangrijk is. Een foutje in de raming werkt structureel door in de 
bekostiging! De (summiere) toelichting op deze indexering van de GPL is opgenomen in de 
Regeling aanpassing bekostiging personeel PO 2006-2007 op pagina 38 t/m 40.  
 
Het verwijderen van de ASM is een eenvoudige zaak. De doorwerking van de ASM en 
structurele eindejaarsuitkering (EJU) is bepaald door de doorwerking van 0,09% van ASM en 
EJU samen naar rato van alleen EJU mee te nemen (0,09% maal 0,41/(0,93+0,41)).  
 
Aan het eind is nog afzonderlijk weergegeven wat het effect is van de toekenning van 0,8% 
i.v.m. aanpassing levensloop en de verbetering mobiliteit met daarbij nog de volgende 
kanttekeningen: 
- de aanpassing levensloop wordt de komende jaren nog elk jaar met 0,02% verhoogd tot 

het niveau van 0,64% is bereikt in 2012. Dat hangt samen met het Convenant waarin de 
FPU-regeling doorwerkt voor 56-plussers en die groep komt daarom niet in aanmerking 
voor de opslag van 0,8% i.v.m. de levensloop. De overgangsregeling zorgt ervoor dat 
deze groep geleidelijk afneemt. 

- De aanpassing mobiliteit is een onderdeel van de sector CAO 05-07 waarin was 
opgenomen dat de vergoeding voor reiskosten verbeterd zou worden.  

De regelingen die samenhangen met deze twee laatste aanpassingen zijn pas laat 
‘uitonderhandeld’ waardoor deze afzonderlijke presentatie daaraan is gegeven. 
 
De indexering naar 06-07 loopt tot 1 januari 2007. De toegekende GPL voor 06-07 heeft de 
wijzigingen van de ASM en de premies e.d. die op en na 1 januari 2007 plaatsvinden, nog 
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niet verwerkt. Het is de afspraak dat de indexering van deze wijzigingen in maart 2007 wordt 
vastgesteld en dan leidt tot een correctie op de GPL van 06-07 die met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2007 alsnog wordt toegekend. Deze toekenning kan in principe positief zijn 
maar ook negatief, afhankelijk van de wijzigingen in het geheel. Het is recent gebleken dat 
de indexering voor het resterende deel van 06-07 op 0,0% kan worden gesteld, zodat de 
GPL onveranderd voor het gehele schooljaar van kracht blijft. In een volgende paragraaf 
zullen we daarop nog nader ingaan door een nadere analyse van de wijzigingen vanaf 1 
januari 2007. 
 
De indexering vanaf het meetjaar laat zien dat het effect van wijzigingen exclusief de 
algemene salarismaatregelen een verhoging met zich brengt van 2,17%. 
De werkgeverslasten in het meetjaar 2004-2005 zijn nauwkeurig bepaald en kwamen uit op 
46,25%. Voor 2005-2006 zijn de werkgeverslasten t.o.v. het meetjaar dus met 1,01% 
gestegen naar 47,26% en het jaar daarna nog met 0,47% + 0,69% = 1,16% naar 48,42%. 
 
Zoals hiervoor aangegeven is de indexering bepaald op basis van de functie LA van de 
basisschool. De overige functies laten een indexering zien die allemaal wat lager uitvallen 
met uitzondering van de GPL OOP van het (V)SO. De hier weergegeven indexering is dus 
wat aan de te hoge kant gelet op de relatieve bijdragen van de afzonderlijke functies. 
Omrekening naar de relatieve bijdragen geeft bij benadering een daling van de index van 
0,2% en leidt dan dus tot een percentage werkgeverslasten rond de 48,2%. 
Voor deze berekening zijn de afzonderlijke indexen gewogen. Eerst door de verhouding van 
de loonsommen van het BAO, SBO en (V)SO te nemen. Vervolgens is uitgegaan van de 
verhouding van de loonkosten van OP, directie en OOP van globaal 85%, 10 resp. 5%. 
Dan daalt de index van 2,17 naar 1,97%. De 48,42 gaat dan dus naar 48,2%. 
Voor het schooljaar 05-06 daalt de index dan van 1,01 naar 0,92%. De 47,26 gaat dan dus 
naar 47,17%. 
 
4. Vergelijking 
Het voorgaande geeft dus twee redeneringen omtrent de hoogte van de werkgeverslasten. 
In de eerste redenering worden de werkgeverslasten afgeleid van de feitelijke declaratie op 
code 1 voor het schooljaar 2005-2006. Die is vervolgens gecorrigeerd voor het eenmalige 
effect van de afrekening van de ZKOO.  
Deze methode is gebaseerd op de declaratiegegevens en is dus niet meer bruikbaar vanaf 
de invoering van lumpsum per 1 augustus 2006. Dan zal overgestapt moeten worden op de 
totale loonkosten (met specifieke afhandeling van de loonkosten die bij het 
Vervangingsfonds worden gedeclareerd) en dit levert ongetwijfeld een trendbreuk op. 
Hopelijk zijn dergelijke gegevens ook van vóór 1 augustus 2006 nog beschikbaar zodat een 
nieuw overzicht van deze historische gegevens kan worden vastgelegd als kengetallen van 
de werkgeverslasten. 
 
In de tweede redenering wordt de raming van de index gevolgd. 
 
Vergelijking van deze beide benaderingen levert het volgende overzicht: 
 
Werkgeverslasten 
Schooljaar  o.b.v. raming decl. code 1 o.b.v. raming indexering PO 
2004-2005 (feitelijk)  46,25%  46,25% 
2005-2006   46,30%  47,17% 
2006-2007      48,22% 
2007-2008 
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Gegeven de lastige inschatting van het effect van de eenmalige afrekening van de ZKOO lijkt 
de schatting van de omvang van de werkgeverslasten op basis van de raming van de 
indexering daarom het meest betrouwbaar. De schijnbare nauwkeurigheid van twee cijfers 
achter de komma kan echter beter achterwege worden gelaten.  
 
Rekening houdend met de gewogen index van PO leidt de gevolgde redenering tot de 
conclusie dat het niveau van de werkgeverslasten in het PO voor 2006-2007 rond de 48,2% 
bedraagt. 
 
Het eerder gegeven advies uit te gaan van een raming van 48%, zoals we dat ook in onze 
instrumenten hadden opgenomen, is dus zo’n 0,2% te laag.  
 
Maar ook nu blijft het advies gelden: 
Analyseer de loonkosten in uw eigen situatie zo goed mogelijk en bepaal op grond daarvan 
de omvang van de werkgeverslasten zoals die bij u van toepassing is. Dat kan leiden tot 
forsere aanpassingen naar onder of naar boven van de nu verkregen uitkomst van 48,2%. 
 
5. Ontwikkeling in 2007-2008? 
Het zal duidelijk zijn dat het een nogal complexe zaak is om de wijzigingen van de ASM en 
de premies naar het komende schooljaar te ramen. In de eerste plaats weten we dat de 
sector CAO in 2007 afloopt, maar het is nog volstrekt onduidelijk hoe de nieuwe sector CAO 
voor het PO er uit gaat zien. In het regeerakkoord is extra geld voor het onderwijs 
opgenomen, maar of dat leidt tot inzet van een deel van dit geld voor verbeteringen in het 
kader van de sector CAO, en zo ja, wanneer, is nog volledig onbekend.  
 
Op dat punt zal afgewacht moeten worden hoe de ontwikkelingen zullen zijn. Wel is te 
verwachten dat die ontwikkelingen pas tegen de zomervakantie zich zullen uitkristalliseren. 
Eind maart is de GPL voor 07-08 bekend gemaakt, maar met het voorbehoud dat deze op 
een later tijdstip nog zal worden aangepast. Dat latere tijdstip kan zelfs pas lopende het 
schooljaar 07-08 zijn.  
 
Inmiddels beschikken we over de aanpassingen van de indexering van de GPL voor 07-08.  
Deze omvatten de mutaties zoals die nu bekend zijn voor het gehele jaar 2007. De GPL 
geeft dus het bedrag aan zoals dat per 1 augustus 2008 naar verwachting zal zijn.  
In onderstaand schema worden de mutaties weergegeven met daarin meteen ook weer 
opgenomen de kolom zonder de ASM. 
 
 Aanpassing naar GPL 07-08: incl. ASM excl. ASM 
a. ASM per 1-9-2006 0,34% 0,00%
b. ASM per 1-1-2007 0,40% 0,00%
c. wegvallen EJU 2006 -0,45% -0,45%
d. afschaffen jeugdschalen 0,00% 0,00%
e. tegemoetkoming ziektekosten -0,01% -0,01%
f. extra levensloop i.v.m. vrijval 56+ 0,02% 0,02%
g. stijging WG-lasten i.v.m. zorg -0,01% -0,01%
h. vervallen inkomenstoeslag (ZKOO) 0,01% 0,01%
i. vervallen aanvullende inkomenstoeslag  (ZKOO) 0,00% 0,00%
j. UFO-premie kinderopvang 0,18% 0,18%
 subtotaal 0,47% -0,27%
    
k. soc WG-lasten en pensioenen markt -0,15% -0,15%
l. pseudo WW 0,50% 0,50%
 wijziging GPL 1-8-07 0,82% 0,08%
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m. bijstelling opslag VF/PF -0,19% -0,19%
 totale mutatie 0,63% -0,11%
 
 
We staan nader stil bij de mutaties die van belang zijn, maar niet vanzelfsprekend: 
Ad a.: De doorwerking van de salarismaatregel per 1 september 2006 van 1,0%. Het reeds 
verwerkte effect in de huidige GPL bedraagt 0,66% zodat nog een doorwerking was te 
verwachten van 0,34%. 
Ad b.: Per 1 januari 2007 geldt een salarismaatregel van 0,4%. Voor het schooljaar 07-08 is 
het niet verrassende effect 0,4%. 
Ad c.: Het wegvallen van de EJU 2006 betreft de eenmalige uitkering van � 200 die in 
oktober 2006 is verstrekt. 
Ad f.: De overgangsregeling FPU zorgt voor een afnemend aantal werknemers die daar nog 
voor in aanmerking komt, waardoor het effect van de opslag voor de levensloop geleidelijk 
toe zal nemen. De verwachting is dat tot 2012 elk jaar een verhoging van 0,02% zal gaan 
plaatsvinden. 
Ad j.: De premie van 0,28% van het bijdrage-inkomen zou 0,18% bedragen in de index van 
de GPL.  
 
Ad k.: Voor de premies in verband met de sociale zekerheid zoals die ook voor de markt 
gelden, en de wijzigingen in de pensioenpremies, geldt dat er met ingang van 1 januari 2007 
sprake is van kleine stijgingen en dalingen. Zie daarvoor ook onderstaande (iets 
vereenvoudigde) tabel: 
 

Tabel premiepercentages werkgever 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nettoresultaat van al deze premiewijzigingen betekent een daling van 0,15% op de index 
van de GPL. 
Ad l.: Zoals al eerder gemeld, is de aftrek van de pseudo-premie WW stevig gedaald als 
gevolg van de Wet Walvis waardoor de franchise van tal van premies niet meer naar rato 
wordt aangepast. Voor het onderwijs met relatief veel deeltijdbanen tikt het effect duidelijk 
aan. De correctie op de index van de GPL bedraagt 0,50%. 
 
Ad m.: De wijzigingen van de premies van het VF en PF per 1 januari 2007 zijn inmiddels 
ook verwerkt. Op de GPL van 06-07 is een effect op de index verwerkt van -0,53%. Het 
berekende effect zou iets meer in de min zijn. Door deze aanpassing kon echter de GPL 
voor 06-07 onveranderd blijven en is ter compensatie het meerdere effect verwerkt in de 
GPL vanaf 1 augustus 2007. 

 2004 2005 2006 2007 
OP/NP 14,05% 15,85% 13,68% 13,54%
AAOP 1,35% 1,20% 1,05% 0,60%
VUT/FPU basis 2,25% 2,50% 1,68% 1,85%
FP-opbouw 1,95% 2,15%    
WAO/WIA basis 5,10% 5,60% 5,40% 5,15%
WAO rekenpremie 2,26% 1,39% 0,98% 0,48%
WAO/WIA-WGA       0,75%
WW 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ZFW 6,75% 6,75% 0,00% 0,00%
Bijdrage ZVW     6,50% 6,50%
UFO-premie 0,80% 0,80% 0,78% 1,06%
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De bijstelling van de opslag met ingang van 1 augustus 2007 is nu daarom geraamd op het 
effect op de index van –0,19%. 
Momenteel vindt overleg plaats over de toekomst van het Vervangingsfonds en de wijze 
waarop de risico’s van het ziekteverzuim worden ondervangen. In dat kader zal stellig de 
wijze waarop de premie en de opslag worden berekend nader aan de orde komen. 
 
Vooralsnog zal de omvang van de werkgeverslasten voor 07-08 verminderen met 0,11% en 
dus uitkomen op 48,1%. 
Dit is een voorlopige indicatie die opnieuw zal worden bezien zodra het departement de GPL 
in juli 2007 bekend zal maken. 
 
We komen hier nog terug op de eerdere informatie in paragraaf 2.1 over de premie van het 
Vervangingsfonds. Zoals daar is aangegeven is de premie van het Vervangingsfonds met 
ingang van 1 mei 2007 gedaald van 7,59% naar 6,97%. Mogelijk leidt dit tot een aanpassing 
van de indexering op de GPL door het ministerie van zo’n 0,4% waardoor de inkomsten in 
gelijke mate zullen dalen en gepaard gaan met een navenante daling van de 
werkgeverslasten.  
We lopen daar niet op vooruit en wachten af hoe de verwerking zal plaats vinden in de juli-
publicatie van de Regeling bekostiging personeel PO 07-08. Ook in de tekst en grafiek die 
hierna volgt laten we de eventuele verwerking in de indexering en de werkgeverslasten 
buiten beschouwing. 
 
5.1 Grafische weergave ontwikkeling WG-lasten 
De voorgaande paragrafen leiden tot een uitkomst van de werkgeverslasten die in 
onderstaande grafiek is weergegeven. Nogmaals, de weergave voor 07-08 is voorlopig en op 
basis van de bekende gegevens tot medio april 2007 geraamd. In juli 2007 volgt nog een 
mogelijke bijstelling die naar verwachting niet al te sterk zal afwijken, tenzij in de sector CAO 
nog stevige maatregelen worden afgesproken die geen betrekking hebben op ASM. 
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6. BAPO-kosten 
Onderdeel van de brutosalariskosten zijn de BAPO kosten met de volgende gegevens. 
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Tabel BAPO-kosten 
Percentages      
t.o.v. brutosalaris 2004 2004-2005 2005 2005-2006 2006* 
Bruto BAPO-loonkosten 3,08% 3,48% 3,79% 3,91% 4,06% 
Eigen bijdrage 0,77% 0,83% 0,85% 0,89% 0,94% 
Netto BAPO-kosten 2,30% 2,65% 2,94% 3,02% 3,14% 
      
t.o.v. GPL      
Bruto BAPO-loonkosten 2,14% 2,38% 2,51% 2,61% 2,82% 
eigen bijdrage 0,54% 0,57% 0,56% 0,59% 0,65% 
Netto BAPO-kosten 1,60% 1,82% 1,94% 2,01% 2,18% 
* Voorlopige cijfers 
 
Hieruit blijkt dat de netto BAPO-kosten in de afgelopen periode relatief fors zijn gestegen. Op 
basis van het meetjaar gegeven dat de netto kosten rond de 1,8% lagen en een stijging werd 
voorzien is per 1 augustus een verhoging van 0,2% doorgevoerd, maar het lijkt erop dat 
deze verhoging reeds in 05-06 volledig heeft plaats gevonden.  
Daarom is het opportuun om bij de komende GPL-besprekingen een verdere verhoging van 
de BAPO-kosten en een navenante compensatie aan de orde te stellen.  
 
Uit een voorlopige publicatie omtrent de raming van de ontwikkeling van de incidentele 
looncomponent (ILC) en BAPO blijkt ook een verdere stijging van de kosten van de BAPO.  
De komende kalenderjaren is sprake van een jaarlijkse stijging van zeker 0,1%-punt tot 
2011.  
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Tegelijkertijd is er echter sprake van een daling van de ILC met name als gevolg van een 
geleidelijke verjonging van het personeelsbestand. Deze daling lijkt de stijging van de BAPO 
meer dan volledig te compenseren, zodat het op de totale GPL geen opwaartse druk 
betekent. Toch is het gewenst de wijzigingen van ILC en BAPO apart zichtbaar te maken om 
een scherp beeld te houden van ook alleen de BAPO-kosten. 
 
 
Mei 2007 
Bé Keizer, beleidsadviseur VOS/ABB 
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