
Reactie van ADP op bericht van 9 juni op de site ‘Stopzetting declaraties vervanging dreigt’ 
(http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/13587/1/) 
 
 
Op 9 juni verscheen hier een bericht over de mogelijke stopzetting van declaraties voor 
ziektevervanging door het Vervangingsfonds.  
 
ADP heeft hieronder een reactie gegeven op de inhoud van het bericht en daarmee op het artikel (link 
naar pdf-artikel) waarop het bericht is gebaseerd.   
 
 
Reactie: 
ADP Nederland BV heeft met verbazing en teleurstelling kennis genomen van het bericht en artikel op 
de website van VOS/ABB over een mogelijk dreigende stopzetting van declaraties voor 
ziektevervanging door het Vervangingsfonds.  
 
Het bericht en het artikel bevatten feitelijke onjuistheden over de situatie bij ADP en zijn geschreven 
met een tendentieuze ondertoon. Hierdoor wordt een onjuist beeld geschetst van de dienstverlening 
van ADP en wordt onze reputatie als zeer betrouwbare dienstverlener op het gebied van 
salarisverwerking geschonden.  
  
In het bericht en het artikel wordt gesteld dat ‘…deze nieuwe salarisverwerkers problemen hebben 
met het op correcte wijze aanleveren van de juiste premie-, declaratie-, en verantwoordingsgegevens 
aan het Vervangingsfonds (en in mindere mate aan het Participatiefonds voor wat betreft de 
premieafdrachten).  
 
Overigens beperken die problemen zich niet tot het Vervangingsfonds, ook in het verkeer van deze 
salarisverwerkers met bijvoorbeeld de Belastingdienst en het ABP deden en doen zich knelpunten 
voor’.  
 
Vervolgens worden mogelijke gevolgen van de problemen en het besluit van het Vervangingsfonds 
om declaraties stop te zetten, uiteengezet. Dit gebeurt op een wijze die volgens ADP leidt tot 
onnodige onrust in de onderwijsbranche en op een wijze die ADP kwalificeert als paniek zaaien.  
 
 
De feiten 
ADP is sinds 1 januari 2008 zo’n nieuwe salarisverwerker in het onderwijs en heeft in korte tijd een 
product ontwikkeld voor de complexe salarisverwerking in het onderwijs met diverse soorten 
afdrachten aan, zoals we dat noemen, derde partijen.      
 
De periodieke aanlevering van gegevens aan de Belastingdienst verloopt geheel volgens de regels 
en de voorgeschreven procedures. Er is dan ook geen sprake van ‘knelpunten’ in deze aanlevering. 
Er is natuurlijk wel eens sprake van inhoudelijke problematiek. Vermoedelijk wordt daar in het bericht 
van VOSS/ABB op gedoeld. Het gaat hier simpelweg om het opvoeren van foutieve  
loonheffingennummers door de administrateur, waardoor foute loonaangiftes zijn gedaan voor vijf 
Besturen. Hoewel elke fout, hoe klein ook, zeer vervelend is en ADP zich daar verantwoordelijk voor 
voelt, zijn deze fouten ADP niet aan te rekenen. Na goed overleg tussen alle betrokken partijen heeft 
de Belastingdienst dan ook besloten om geen boetes op te leggen aan de betreffende Besturen. ADP 
levert immers al jaren de loonaangiftes van haar klanten (ook buiten het onderwijs) probleemloos aan 
bij de Belastingdienst.     
 
Ook de leveringen aan het ABP zijn voor ADP een volstrekt normale en volledig uitgekristalliseerde 
aangelegenheid.  
Mogelijk heeft VOSS/ABB vernomen dat ADP in april 2008 een hernieuwde aanlevering gedaan heeft 
van het peiljaarinkomen. Dit betreft een correctie van het peiljaarinkomen, omdat in een aantal 
individuele gevallen bepaalde componenten niet meegenomen waren. Zo’n hernieuwde aanlevering 
komt vaker en bij alle leveranciers voor en is door ABP probleemloos geaccepteerd. 
 
De premies voor Vervangingsfonds (Vf) en Participatiefonds (Pf) worden vanaf januari 2008 door 
ADP aangeleverd. Ook de betalingen aan deze fondsen verlopen zonder problemen.  



 
Met de aanlevering van de declaraties aan het Vervangingsfonds is de situatie als volgt:  
 
Sinds januari 2008 zijn er meerdere aanbieders voor de salarisverwerking voor het onderwijs actief. 
Het Vervangingsfonds heeft nu dus ook te maken met meerdere leveranciers die declaraties voor 
vervangingen aanleveren. Om de juistheid van de declaratiebestanden te controleren dient een 
zogenaamde ketentest uitgevoerd te worden. De ketentest omvat het proces van een vervanging en 
de administratieve handelingen die daarvoor gedaan moeten worden. Voor een aantal vooraf 
gedefinieerde cases dient het gehele proces, inclusief de daarbij behorende administratieve 
handelingen, te worden doorlopen. Op grond van het uiteindelijke resultaat accordeert het 
Vervangingsfonds het proces van de aanlevering van declaraties voor vervangingen. 
 
Dat akkoord van het Vervangingsfonds op de aanlevering van de declaraties voor vervangingen is er 
nog niet, omdat de ketentest nog niet volledig is uitgevoerd. Het Vervangingsfonds heeft over januari, 
februari en maart 2008 een voorschot uitgekeerd. De hoogte van het voorschot is gebaseerd op het 
bedrag dat in november 2007 is uitgekeerd.  
 
Sinds april 2008 levert ADP de declaraties toch aan bij het Vervangingsfonds, ondanks het ontbreken 
van het definitieve resultaat van de ketentest. Tegelijkertijd met de aanlevering van april heeft ADP  
ook de declaratiebestanden over januari, februari en maart 2008 aangeleverd bij het 
Vervangingsfonds. Hiermee is de verantwoordingsinformatie voor de betaling van vervangingen bij het 
fonds beschikbaar. 
 
ADP en het Vervangingsfonds ervaren beiden de samenwerking als uiterst constructief. Mede 
daardoor is ADP ervan overtuigd dat de laatste stappen van de ketentest voor de zomervakantie 
succesvol worden afgerond, zodat het Vervangingsfonds dan definitief akkoord kan geven op de 
aanlevering.  
 
 
Tot slot  
ADP betreurt dat VOS/ABB niet vóór publicatie van het bericht en het artikel contact heeft opgenomen 
om een reactie te vernemen op de situatie zoals zij die beschrijven. ADP vindt dit niet gepast en is 
bovendien van mening dat de onderwijswereld onrust bespaard had kunnen blijven door een goede 
onderlinge afstemming vooraf. Het bericht en het artikel zouden naar de mening van ADP dan niet 
geschreven zijn.   
 
 
Directie 
ADP Nederland BV 


