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Stopzetting declaratie vervanging?! 
 
De declaraties voor ziektevervanging van de nieuwe salarisverwerkers die sinds 1 januari 
2008 bij een groot aantal besturen gestart zijn, zijn niet op de juiste wijze verwerkt. Daardoor 
is een fors probleem ontstaan in de verantwoording ervan en dat heeft nu geleid tot het 
besluit van het Vervangingsfonds om dit niet langer te accepteren. Per 1 september 2008 
dient de aanlevering op orde te zijn anders wordt de declaratie niet geaccepteerd! Het is 
duidelijk dat dit tot ernstige gevolgen kan leiden, heel ernstige als het betekent dat een 
schoolbestuur geen vervangers meer kan betalen. 
 
Inleiding 
Op 1 januari 2008 is circa 25% van de schoolbesturen in het PO overgestapt van Randstad 
(Caso) naar een ander salarisadministratiebureau (m.n. ADP en Raet).  
De salarisbetaling op tijd is wel gelukt, maar het blijkt 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.  
 
Tussen het Vervangingsfonds en de salarisverwerkers bestaat geen formele of contractuele 
relatie. Formeel heeft het Vervangingsfonds alleen te maken met schoolbesturen en kan het 
Vervangingsfonds alleen schoolbesturen aanspreken en aan hen eisen stellen m.b.t. 
inrichting en kwaliteit van aanlevering van premie-, declaratie- en verantwoordingsgegevens. 
Uiteraard bestaat er wel een werkrelatie met AK’s en salarisverwerkers en is er veelvuldig 
contact. 
 
Voorbereidingen 
Van de zijde van het Vervangingsfonds is er in de voorbereiding van de overgang van 
Randstad naar deze nieuwe salarisverwerkers ook hard aan gewerkt om een en ander zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast vond er periodiek overleg plaats tussen 
Vervangingsfonds enerzijds en Raet en ADP anderzijds en hebben in de afgelopen maanden 
op initiatief van het Vervangingsfonds enkele bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij ook de 
betrokken AK’s zijn aangeschoven. 
Ook heeft het bestuursbureau OCW geïnformeerd over alle perikelen. 
 
Stand van zaken 
Helaas moet worden geconstateerd dat, ondanks alle inspanningen in het voorbereidende 
traject, noch de premie-afdrachten, noch de declaraties, noch de verantwoordingsgegevens 
tot op heden aan de door het Vervangingsfonds gestelde vereisten voldoen.  
 
In de afgelopen maanden heeft het Vervangingsfonds – in het belang van het scholenveld – 
gewerkt met voorschotbetalingen en met uitbetaling van declaraties die niet (volledig) 
konden worden verantwoord. Aan de inkomstenkant zijn wel premies aan het 
Vervangingsfonds en Participatiefonds afgedragen, maar omdat de 
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verantwoordingsgegevens ontbraken of niet volledig waren, kon de juistheid daarvan niet 
worden vastgesteld. 
 
Er is, met name de laatste maand, gelukkig wel een positieve ontwikkeling zichtbaar 
geworden, in die zin dat de kwaliteit van de bestandsleveringen langzamerhand beter wordt.   
Echter, nog steeds is de kwaliteit niet zodanig dat declaraties correct zijn en volledig worden 
verantwoord.  
 
Risico’s 
Er kleeft een aantal risico’s aan deze situatie voor het Vervangingsfonds. Met het verstrijken 
van de tijd wordt het steeds moeilijker om met terugwerkende kracht per bestuur te 
reconstrueren wat er allemaal sinds 1-1-2008 is gebeurd op het gebied van de vervanging. 
Met het opstellen van de jaarrekening 2008 van het Vervangingsfonds zal de accountant 
mogelijk op problemen stuiten.  Het maken van financiële analyses en prognoses wordt nu al 
ernstig bemoeilijkt. Zo is de financiële kwartaalrapportage  over het eerste kwartaal 2008 een 
globale raming geworden op basis van een extrapolatie van 75% van de gegevens die via 
Randstad (CASO) lopen. 
 
Drie maandentermijn 
Een apart probleem wordt nog gevormd door de drie maandentermijn die geldt voor het 
indienen van declaraties (artikel 9 van het reglement). Na het verstrijken van die termijn 
vervalt de aanspraak op bekostiging “tenzij er naar het oordeel van het bestuur sprake is van 
buitengewone feiten of omstandigheden “. 
 
De formele situatie ten aanzien van die drie maandentermijn is momenteel zo dat, zelfs als 
de declaraties over januari en februari op de correcte wijze zouden worden aangeleverd, er 
wegens overschrijding van de indieningstermijn geen recht op bekostiging bestaat. 
 
Grenzen gesteld 
Intern is deze problematiek besproken bij het Vervangingsfonds. Dat heeft geleid tot de 
conclusie dat er een uiterste termijn dient te worden gesteld waarop de bestandsleveringen 
door schoolbesturen aan de door het fonds gestelde eisen moeten voldoen. Er kan niet 
onbeperkt worden doorgegaan met voorschotbetalingen en uitbetaling van declaraties 
waarvan de verantwoording (gedeeltelijk) ontbreekt.  
  
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft daarom besloten de vervangingsbekostiging 
m.i.v. 1 september 2008 op te schorten als de premie-, declaratie- en 
verantwoordingsgegevens op die datum niet op de door het Vervangingsfonds 
voorgeschreven wijze worden aangeleverd en de betrokken schoolbesturen (en AK’s en 
salarisverwerkers) hierover te informeren. 
 
Met betrekking tot de drie maandentermijn is besloten om tot diezelfde datum (1 september) 
wegens buitengewone omstandigheden de drie maandentermijn niet toe te passen. Wel met 
dien verstande dat de drie maandentermijn op die datum weer van kracht wordt en 
declaraties van terugwerkende kracht mutaties over de maanden januari t/m mei vanaf 1 
september zullen worden geweigerd. 
 
In het kader van de rechtsgelijkheid zal deze werkwijze, inclusief de drie maandentermijn, 
voor alle salarisverwerkers van toepassing zijn. 
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Gevolgen? 
De gevolgen kunnen ernstig zijn. Als de declaratie van de kosten van vervanging niet tot 
betaling leidt betekent het dat er een serieus financieel probleem kan ontstaan. Voor het 
Vervangingsfonds gaat het om de rechtstreekse relatie tussen dat fonds en het 
schoolbestuur. Het schoolbestuur zal vrijwel altijd de salarisadministratie uitbesteed hebben 
aan het administratiekantoor, die de feitelijke berekening van alle salarisgegevens 
vervolgens weer uitbesteed heeft aan een salarisbureau. Dat maakt het er niet eenvoudiger 
op. Het schoolbestuur zal het administratiekantoor er op aanspreken die ongetwijfeld met de 
reactie zal komen dat het niet aan hen ligt, maar aan het salarisbureau.  
Formeel is het duidelijk: het schoolbestuur beslist aan wie werkzaamheden worden 
uitbesteed en dat betreft zowel de werkzaamheden aan het administratiekantoor als de 
werkzaamheden aan het salarisbureau. In dat kader is het van belang wat in het contract is 
opgenomen bij het in gebreke blijven van tijdige en juiste levering van gegevens. Daarbij kan 
ook aan de orde zijn wat het contract inhoudt tussen het administratiekantoor en het 
salarisbureau. 
 
In september kan in elk geval de situatie ontstaan dat geen betaling plaatsvindt voor de 
ingediende declaratie voor de kosten van vervanging. Het bestuur blijft echter 
verantwoordelijk voor een tijdige salarisbetaling, ook aan de vervanger. Het hangt van de 
financiële ruimte bij een bestuur af of die een periode kan overbruggen, zo niet dan zal die 
ongetwijfeld het administratiekantoor/salarisbureau financieel aanspreken. In het ergste 
geval kan het voor een individueel bestuur betekenen dat die moet besluiten geen 
vervangers meer aan te stellen. Dan komt uiteindelijk het gevolg bij de school terecht: de 
leerlingen, de leerkrachten, de ouders en de directie. Als er geen vervanger is, kan het in het 
uiterste geval betekenen dat een groep naar huis moet worden gestuurd! 
 
Gelukkig is het nog niet zo ver en hopelijk zijn de problemen tijdig voor 1 september echt 
opgelost. In elk geval kan het risico niet langer bij het Vervangingsfonds terechtkomen. Die 
heeft al lang genoeg de problemen opgevangen door uiterst soepel met de regels om te 
gaan. Er zijn grenzen. 
 
 
Bé Keizer, senior beleidsadviseur VOS/ABB. 
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