
Het Vervangingsfonds onder de lumpsumfinanciering 
 
De invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs heeft ook consequenties 
voor het Vervangingsfonds. Scholen voor primair onderwijs blijven op grond van de Wet 
primair onderwijs verplicht aangesloten bij het fonds. Het onderscheid tussen van rijkswege 
bekostigd personeel en personeel bekostigd uit eigen middelen is echter komen te vervallen 
en dat heeft gevolgen voor de vaststelling van de definitie wie onder  de verplichte 
aansluiting vallen. De invoering van de lumpsumfinanciering brengt ook met zich mee dat de 
vervangingskosten van sommige vormen van verlof niet langer gedeclareerd kunnen worden 
bij het Vervangingsfonds.  
 
In dit artikel gaan we uitgebreid in op alle consequenties die de invoering van de 
lumpsumfinanciering heeft voor het Vervangingsfonds.1 We besteden achtereenvolgens 
aandacht aan: 
1. verplichte aansluiting 
2. vrijwillige aansluiting 
3. premieafdracht  
4. verlofregelingen waarbij de vervangingskosten al dan niet voor bekostiging in aanmerking 

komen 
5. omboeken van declaratiecode 1 t/m 4 naar declaratiecode 5 of 6 
6. overige wijzigingen in het reglement Vervangingsfonds 2006-2007 
7. meldingen niet-bekostigde vervangingen bij Participatiefonds 
8. vergelijking tussen de vrijwillige verzekering Vervangingsfonds en vrijwillige verzekering 

Risicofonds.  
 
1. Verplichte aansluiting 
Scholen voor primair onderwijs blijven op grond van de Wet primair onderwijs verplicht 
aangesloten bij het Vervangingsfonds. De invoering van de lumpsumfinanciering betekent 
dus niet dat schoolbesturen kunnen kiezen om eigenrisicodrager te worden.  
De fre’s bestaan echter niet meer en daarmee is het onderscheid tussen van rijkswege 
bekostigd personeel en personeel bekostigd met eigen middelen komen te vervallen. Onder 
het declaratiestelsel was eenvoudig vast te stellen wie onder de verplichte verzekering viel, 
namelijk iedereen die aangesteld was op fre’s, oftewel declaratiecode 1 zoals dat in het 
salarisadministratiesysteem van CASO wordt gebruikt.  
 
In het overleg tussen OCW, Vervangingsfonds en Risicofonds over hoe de verplichte 
aansluiting geregeld moest worden, is uiteindelijk gekozen voor een bevriezingsmodel. Dit 
houdt in dat de verplichte verzekering blijft gelden voor alle personeelsleden die op 5 juli 
2006 ten laste van declaratiecode 1 komen én die ook op of na 1 augustus 2006 nog bij 
hetzelfde bevoegd gezag in dienst zijn. Op grond van de registratie in CASO wordt 
vastgesteld welke personeelsleden dit betreft. Deze personeelsleden moeten ook per 1 
augustus op code 1 blijven staan, want met CASO is afgesproken dat de bestaande codes 
gehandhaafd blijven. De premieberekening en –afdracht vindt automatisch via CASO plaats.  
De keuze voor dit bevriezingsmodel houdt in dat niet alle personeelsleden onder de 
verplichte aansluiting vallen. Voor personeelsleden die op 5 juli 2006 niet onder de verplichte 
verzekering vielen en voor iedereen die op of na 1 augustus 2006 in dienst treedt, heeft het 
bevoegd gezag de keuze tussen een vrijwillige aansluiting bij het Vervangingsfonds of het 
Risicofonds. Ook kan het bevoegd gezag ervoor kiezen om deze personeelsleden niet te 
verzekeren en voor deze groep eigenrisicodrager te worden.  
 

                                                 
1 Alle voorgaande artikelen die wij over het Vervangingsfonds hebben geschreven zijn in dit artikel verwerkt en 
zijn als afzonderlijke artikelen  van onze website gehaald. 



2. Vrijwillige aansluiting 
Net als in het verleden kan het bevoegd gezag personeelsleden die niet onder de verplichte 
verzekering vallen, vrijwillig verzekeren bij het Vervangingsfonds. Normaal moest deze 
vrijwillige aanmelding vóór 1 augustus plaatsvinden. Omdat het reglement 2006-2007 erg 
laat is verschenen, krijgt het bevoegd gezag dit jaar de mogelijkheid zich tot 1 januari 2007 
aan te melden voor de vrijwillige verzekering. Deze vrijwillige aansluiting geldt wel voor het 
hele schooljaar 2006-2007.  
 
Hebt u in het schooljaar 2005-2006 al een vrijwillige verzekering bij het Vervangingsfonds 
afgesloten, dan wordt deze verzekering automatisch verlengd voor het schooljaar 2006-
2007, tenzij u deze verzekering tijdig schriftelijk hebt opgezegd (artikel 15 reglement PO 
Vervangingsfonds). 
 
In tegenstelling tot het Risicofonds was het bij het Vervangingsfonds niet mogelijk om òf het 
OP òf het OOP afzonderlijk voor de vrijwillige verzekering aan te melden. Koos u voor een 
vrijwillige aansluiting bij het Vervangingsfonds, dan gold deze aansluiting voor alle 
personeelsleden die uit eigen middelen werden bekostigd.  
Met ingang van 1 augustus 2006 biedt ook het Vervangingsfonds de keuze om de vrijwillige 
aansluiting te laten gelden voor alleen het OP of alleen het OOP. Vanzelfsprekend gaat het 
hier om die personeelsleden die niet onder de verplichte verzekering vallen. 
 
Indien u kiest voor de vrijwillige aansluiting, dan dient u rekening te houden met de volgende 
bepaling in het reglement (artikel 16): 
“Behoudens beslissing van het bestuur is de vrijwillige aansluiting niet van toepassing op  
personeelsleden indien en voor zover zij op de eerste werkdag van het schooljaar dan wel bij 
de aanvang van hun dienstverhouding door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat zijn 
hun functie uit te oefenen.  
Bedoelde personeelsleden vallen vanaf de datum van hun herstel onder de werking van de 
vrijwillige aansluiting. Het bevoegd gezag moet een verklaring van een gecertificeerde 
bedrijfsarts, of een verklaring opgesteld onder verantwoordelijkheid van een gecertificeerde 
bedrijfsarts kunnen overleggen waaruit het herstel blijkt.”  
 
In paragraaf 8 aan het eind van dit artikel gaan we in op de verschillen tussen de vrijwillige 
verzekering van het Vervangingsfonds en de vrijwillige verzekering bij het Risicofonds. 
 
3. Premieafdracht 
De premie die u als werkgever voor de verplichte aansluiting moet betalen, wordt 
grotendeels vergoed door het ministerie. Deze vergoeding is als het zgn. opslagpercentage 
in de GPL verwerkt.  
Voor het schooljaar 2006-2007 heeft het Vervangingsfonds de premie vastgesteld op 8,83%. 
Deze bijdrage wordt geheven over het coördinatieloon sociale verzekeringen.2  
De opslag in de lumpsum is echter niet voldoende om deze premie van 8,83% te kunnen 
bekostigen. Maar dit is geen gevolg van de invoering van de lumpsumfinanciering, want 
sinds augustus 2004 betaalt u al een deel van de premie Vervangingsfonds uit eigen 
middelen.  
 
3.1 Premieafdracht Vf sinds 1 augustus 2004 
Op 16 mei 2002 is met de decentrale overlegpartners (werkgevers en werknemers in het 
primair onderwijs) een convenant gesloten over decentralisatie van verlofregelingen van 
hoofdstuk I-C van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC. 
De aanspraken op een aantal gronden voor verlof maken met ingang van 1 augustus 2003 
deel uit van de decentrale CAO PO in hoofdstuk G (in de nieuwe CAO PO is dit nu hoofdstuk 

                                                 
2 Met de invoering van de Wet Walvis wordt het begrip loon Sociale verzekeringswetten of coördinatieloon 
vervangen door dit nieuwe begrip bijdrage-inkomen. Dit is het brutoloon minus de ABP-premies werknemers. 



8 geworden). Dat betreft o.a. het kort buitengewoon verlof (imperatief, facultatief of i.v.m. 
nascholing), het lang buitengewoon verlof  (persoonlijk belang, algemeen belang, 
overwegend algemeen belang en voor politieke functies) en het calamiteitenverlof. Het 
onbetaald en betaald ouderschapsverlof en het spaar- en compensatieverlof maken al met 
ingang van 1 augustus 2002 deel uit van de CAO-PO. 
In het convenant is tevens de afspraak gemaakt dat het budget dat gemoeid is met de 
bekostiging van vervanging van personeel dat deze vormen van verlof geniet, niet eerder 
dan per 1 augustus 2004 zou worden toegevoegd aan het budget voor personeelsbeleid.  
In totaal ging het hierbij om een budget van 59 miljoen euro. Het opslagpercentage VF in de 
bekostiging aan de scholen is in augustus 2004 gelijktijdig verminderd met 1,65%. Het 
bevoegd gezag bleef echter verplicht premie af te dragen voor de eerder genoemde 
verlofsituaties en moest 1,65% van de totale premie uit het budget voor personeelsbeleid 
gaan betalen. 
Het budget van 59 miljoen is eenmalig vastgesteld en wordt slechts verhoogd met de 
algemene prijsindexatie. Dit budget correspondeerde met een premieheffing van 1,35%. Het 
verschil van 0,30% is ten laste van de werkgevers in het PO gebracht. 
 
3.2 Gesplitste premie 
De premie die het bevoegd gezag met ingang van het schooljaar 2004-2005 moet afdragen 
aan het VF, is dus gesplitst in twee componenten: 

- premie t.b.v. bekostigde vervanging van de gedecentraliseerde verlofregelingen op 
grond van de artikelen 8.11 t/m 8.15 en 8.19 t/m 8.21 CAO PO 2006-20083. De opslag 
voor deze premie is toegevoegd aan het budget voor personeelsbeleid.  

- premie voor de overige verlofgronden waaronder ziektevervanging en zwangerschaps- 
en bevallingsverlof. Deze premie wordt door het ministerie middels een 
opslagpercentage aan het bevoegd gezag beschikbaar gesteld. Het opslagpercentage 
van het Rijk is gerelateerd aan deze bekostigde vervanging overige verlofgronden. 
Stijgt deze bekostigde vervanging, dan wordt het opslagpercentage verhoogd en 
daarmee de lumpsum. Daalt de bekostigde vervanging, dan gaat eveneens het 
opslagpercentage naar beneden en ook de lumpsumvergoeding. 

  
3.3 Premie schooljaar 2006-2007 
Premie verplichte aansluiting 
Met de invoering van lumpsum komt de totale premie voor het VF ten laste van het bestuur. 
Voor het schooljaar 2006-2007 is de premie vastgesteld op 8,83%. 
De opslag die het ministerie betaalt, is verwerkt in de lumpsumbekostiging.  
Deze opslag wordt jaarlijks bij ministeriële regeling vastgesteld en opgenomen in de GPL.  
Voor het schooljaar 2006-2007 bedraagt deze opslag 7,64% over het bijdrage-inkomen4, dit 
is dan omgerekend 5,32% van de totale werkgeverslasten. In de GPL wordt dit laatste 
percentage voor de opslag gehanteerd. Het resterende deel van de premie, d.w.z. 1,19%, 
komt ten laste van de werkgever en kan betaald worden uit bijvoorbeeld het budget voor 
personeelsbeleid.  
 
In onderstaande tabel zijn de huidige premiepercentages (schooljaar 2005-2006) en de 
nieuwe premiepercentages opgenomen.  
 

Premiepercentages    
 2005-2006 2006-2007 
premie regulier (opslag lumpsum) 6,95 7,64 
premie hoofdstuk G c.q. 8 CAO 1,35 0,89 
eigen bijdrage 0,30 0,30 
 8,60 8,83 

                                                 
3 In de CAO PO 2002-2006 betrof het de artikelen G11 t/m G16, G19 t/m G21 en G25. 
4 Zie voetnoot 2. 



 
De wijziging van de premie voor bekostiging van vervangingsverlof op grond van hoofdstuk 8 
van de CAO is enerzijds het gevolg van de versobering van het aantal declaratiegronden (in 
paragraaf 4 gaan we daar verder op in) en anderzijds van de aanpassing teneinde te komen 
tot een kostendekkende premie. Deze aanpassing om tot een kostendekkende premie te 
komen, heeft mogelijk tot gevolg dat hoogstwaarschijnlijk met ingang van 1 januari 2007 de 
eigen bijdrage van 0,3% komt te vervallen. Vanaf 1 januari 2007 betaalt u dan dus nog 
8,53%. De eigen bijdrage (uit bijv. het budget voor personeelsbeleid) wordt dan 0,89%. 
 
N.B. In de brief die het Vervangingsfonds op 20 juli 2006 aan de schoolbesturen heeft 
gestuurd, wordt onder het kopje premie Vervangingsfonds op pagina 3 voor premie ten 
behoeve van de overige verlofvormen (dit is dus de opslag) een percentage genoemd van 
7,94. In dit percentage is de 0,3% premie die u al vanaf 1 augustus 2004 uit eigen middelen 
moet betalen, in de premie regulier meegenomen. Deze 0,3% zit dus niet in de 
lumpsumvergoeding.  
 
Premie vrijwillige aansluiting 
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft voor het schooljaar 2006-2007 de premie voor 
de vrijwillige aansluiting vastgesteld op 2,5%. Dit percentage is ten opzichte van het vorige 
schooljaar niet gewijzigd. Deze 2,5% betaalt u eveneens over het bijdrage-inkomen.  
 
4. Verlofregelingen waarbij de vervangingskosten al dan niet voor bekostiging in 
aanmerking komen 
 
4.1 Bekostigde vervanging 
In het reglement Vervangingsfonds 2006-2007 zijn in artikel 2 de afwezigheidsgronden 
opgenomen waarvan de vervangingskosten ten laste van het fonds kunnen worden 
gebracht. Het gaat hier om de volgende vormen van verlof5: 

- ziekteverlof; 
- buitengewoon verlof op grond van de artikelen 8.7, 8.8, 8.10 en 8.18 van de CAO PO 

2006-2007; 
- verlof wegens militaire dienst; 
- zwangerschaps- en bevallingsverlof, inclusief het voor maximaal 3 weken 

gecompenseerde verlof indien het zwangerschaps- en/of het bevallingsverlof 
samenvalt met de zomervakantie; 

- schorsing; 
- verlof dat op grond van artikel 8.6 van de CAO PO wordt verleend. 

 
 4.2 Niet-bekostigde vervanging 
Tot 1 augustus 2006 konden de vervangingskosten van praktisch alle vormen van verlof ten 
laste van het Vervangingsfonds worden gebracht.  
Onder het declaratiesysteem liep het  verbruik van fre’s bij vervanging in verband met de 
gedecentraliseerde regelingen van het onbetaald verlof (G11 tot en met G16)6 en het 
onbetaalde ouderschapsverlof echter gewoon door, terwijl er voor het ministerie geen 
loonkosten tegenover stonden.  
Onder lumpsum is dat niet langer het geval. Bij deze vormen van verlof valt in principe de 
salarisdoorbetalingen voor de werkgever vrij. Die heeft daardoor dus meteen al de middelen 
in handen om de vervanging zelf te bekostigen.  
Dat is dan ook de reden dat het Vervangingsfonds besloten heeft dat vervanging op deze 
gronden niet langer kan plaats vinden bij het Vervangingsfonds. De werkgever zal dus m.i.v. 
1 augustus 2006 deze vervanging zelf moeten bekostigen.  

                                                 
5 Zie voor een uitgebreidere toelichting artikel 2 van het reglement Vervangingsfonds 2006-2007 
6 In de CAO PO 2006-2008 zijn dit de artikelen 8.11 t/m 8.15 en 8.19 t/m 8.21. 



Hij kan dat ook doen omdat bij deze vormen van verlof in principe geen loondoorbetaling van 
de verlofganger plaats vindt. In een aantal gevallen (met name bij lang buitengewoon verlof) 
moeten er wel duidelijke afspraken gemaakt worden omtrent het al dan niet doorbetalen van 
pensioen- en andere premies.   
Het nieuwe reglement Vervangingsfonds 2006-2007 is aangepast aan deze nieuwe situatie 
en berichtgeving hierover heeft inmiddels plaatsgevonden (brief 20 juli jl.). 
 
Hieronder gaan we nog wat nader in op de niet meer voor bekostiging in aanmerking 
komende vormen van verlof.  
 
4.2.1 Ouderschapsverlof  
Het recht op ouderschapsverlof is beschreven in de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de 
CAO PO.  
 
Betaald ouderschapsverlof 
Indien de werknemer betaald ouderschapsverlof opneemt, vindt over de verloffactor een 
doorbetaling plaats van 75% van het salaris. Vanaf 1 januari 2007 wordt dit percentage 
verlaagd naar 55.  
 
Situatie tot 1 augustus 2006 
Met ingang van 1-8-01 is betaald ouderschapsverlof mogelijk. De loonkosten van dit 
betaalde ouderschapsverlof komen ten laste van de eigen middelen van het bevoegd gezag. 
Om dit betaalde ouderschapsverlof te kunnen bekostigen is het budget voor 
personeelsbeleid indertijd (1 augustus 2001) verhoogd.  
Het fre-verbruik van de verlofganger loopt daarnaast door. Het bevoegd gezag betaalt dus 
én 75% van het salaris uit eigen middelen én het fre-verbruik. De vervangingskosten kunnen 
ten laste van het Vervangingsfonds worden gebracht.  
 
Situatie na 1 augustus 2006 
Het bevoegd gezag ontvangt een lumpsumbudget voor de personele bekostiging en het 
budget voor personeelsbeleid (waarin o.a. genormeerd een bijdrage voor betaald 
ouderschapsverlof is opgenomen). Als een personeelslid met betaald ouderschapsverlof 
gaat, kan de doorbetaling van het salaris nog steeds ten laste van het budget voor 
personeelsbeleid komen. Het lumpsumbudget valt vrij en kan gebruikt worden om de 
vervanger te betalen. 
Het betaalde ouderschapsverlof kost de werkgever ruim € 5.000 per werknemer met een 
fulltime dienstverband, waarbij rekening is gehouden met de huidige vermindering afdracht 
loonbelasting en premie.  
Met ingang van 1 januari 2007 kunnen ook de werkgevers in het onderwijs geen gebruik 
meer maken van de regeling afdrachtvermindering ouderschapsverlof. Daardoor lopen de 
kosten die gemoeid zijn met dit verlof op tot zo’n € 8.000.  
Het belastingsvoordeel dat tot 1 januari 2007 bij de werkgever ligt, komt vanaf deze datum 
echter terecht bij de werknemer mits die gebruik maakt van de levensloopregeling. Daarom 
wordt het percentage van 75% verlaagd naar 55% per 1 januari 2007 waarbij de uitkomst 
voor de werknemer niet ongunstig uitvalt.  
  
Onbetaald ouderschapsverlof 
Naast het betaalde ouderschapsverlof kan de medewerker gebruik maken van de regeling 
onbetaald ouderschapsverlof. De werknemer ontvangt geen salaris, maar blijft wel pensioen 
opbouwen. Het verlof kan daarom niet eerder ingaan dan nadat de werknemer zich 
schriftelijk akkoord heeft verklaard met de voorwaarden waaronder het verlof wordt verleend. 
Een van de voorwaarden is de regeling hoe de betaling van het werknemersgedeelte van de 
premies pensioenen en sociale verzekeringen aan de werkgever gestalte krijgt. De 
werknemer krijgt immers geen salaris. Er ontstaat in principe wel een schuld aan de 



werkgever, omdat de werkgever ook het werknemersgedeelte van de bedoelde premies aan 
de fondsen afdraagt. Ook daarom moeten de afspraken over en weer duidelijk zijn. 
Als de werkgever onbetaald ouderschapsverlof verleent, valt het lumpsumbudget deels vrij. 
Deels, omdat de werkgever wel de pensioenpremies en de premies sociale verzekeringen 
moet blijven betalen. Het vrijgekomen lumpsumbudget kan gebruikt worden om de vervanger 
te betalen.   
 
4.2.2. Lang buitengewoon verlof 
Ook de vervangingskosten die samenhangen met lang buitengewoon verlof kunnen niet 
meer gedeclareerd worden bij het Vervangingsfonds. Lang buitengewoon verlof (8.9, 8.11 tot 
en met 8.15) wordt veelal verleend zonder behoud van loon. Ook hier geldt weer: het 
lumpsumbudget valt deels vrij. Het vrijgekomen deel kan gebruikt worden om de loonkosten 
van de vervanger te betalen.  
Het verlof gaat pas in als de werknemer zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de 
regeling waarin de voorwaarden waaronder het verlof wordt verleend zijn beschreven. Een 
van de voorwaarden betreft de betalingsregeling werknemerspremies (zie bij onbetaald 
ouderschapsverlof). 
 
4.3 Meevaller? 
De kosten van declaratie bij het Vervangingsfonds vallen door deze wijziging lager uit dan 
onder de oude declaratiesystematiek. Dat heeft ertoe geleid dat ook de premie die aan het 
Vervangingsfonds betaald moet worden, verlaagd is. Uit eigen middelen moet nu tot en met 
31 december 2006 1,19% betaald worden (0,89% + 0,3%) en mogelijk vanaf 1 januari 2007 
waarschijnlijk nog 0,89%. In het budget voor personeelsbeleid valt daarom in eerste instantie 
0,46% vrij en vanaf 1 januari 2007 mogelijk 0,76%.7 
Is dit nu een meevaller voor de werkgever in het onderwijs? Ja en soms nee. De premie van 
1,65% gaat eerst omlaag naar 1,19% en vervolgens naar 0,89% en dat is de meevaller. 
Maar de vervangingskosten kunnen niet meer worden gedeclareerd en dat kan – hoeft niet - 
een tegenvaller opleveren. Als er sprake is van meer vervanging dan gemiddeld op de van 
toepassing zijnde verlofgronden, dan zijn de vervangingskosten ook hoger en komen die 
voor rekening van de werkgever zelf. Maar een hoog betaald ouderschapsverlof in het ene 
jaar leidt in andere jaren tot een lagere omvang (als er zich niet al te veel wijzigingen in het 
personeelsbestand voordoen) en dat middelt zich dus uit.  
Gemiddeld doet zich dus een meevaller voor! 
De meeste werkgevers hadden in de begroting 2006-2007 gerekend op de premiebetaling 
van 1,65%, terwijl tegelijkertijd in geen enkele begroting rekening gehouden werd met de 
vrijval van het niet doorbetalen van loon. In die zin levert het wel een duidelijk voordeel op: 
- bij de verlofgronden waar hier sprake van is, zal de loondoorbetaling in principe vrijvallen; 
- de te betalen premie aan het Vervangingsfonds zal substantieel lager uitvallen. 
De werkgever heeft in principe door de vrijval van loon voldoende geld beschikbaar om de 
vervanger te kunnen bekostigen die voorheen gedeclareerd werd, terwijl de premieverlaging 
een vrijwel overal onvoorzienbare meevaller zal opleveren. 
 
Gegevens over 2005 geven enig inzicht in de bedragen van het verlof waar we het hier over 
hebben. 
lang buitengewoon verlof  €    8 miljoen 
ouderschapsverlof  €  35 miljoen
subtotaal  €  43 miljoen
 
overig verlof I-C € 29 miljoen
Totaal declaraties I-C € 72 miljoen
 

                                                 
7 Zie voor een toelichting op deze percentages paragraaf 3.3 van dit artikel. 



De ruim 43 mln. betreft zo’n 60% van het specifieke verlof waarover de premie werd betaald.  
 
 
5. Omboeken van declaratiecode 1 t/m 4 naar declaratiecode 5 of 6 
 
Aanspraak op bekostiging is mogelijk als er daadwerkelijk vervangen wordt volgens het 
bepaalde in het reglement en voorzover er aan die vervanging voor het bevoegd gezag extra 
kosten zijn verbonden.  
 
Het Vervangingsfonds kent 2 declaratiecodes: 
- declaratiecode 5: vervangingsaanstellingen van personeelsleden op declaratiecode 1 
- declaratiecode 6: vervangingsaanstellingen van personeelsleden op declaratiecode 2 tot 

en met 4 voor wie de vrijwillige aansluiting is afgesloten. 
 
Tot 1 augustus 2006 bood het Vervangingsfonds het bevoegd gezag onder voorwaarden de 
mogelijkheid tot omboeking tussen declaratiecode 1 naar declaratiecode 5. Personeelsleden 
die benoemd waren op code 1 konden, indien zij de vervanging van de afwezige collega 
invulden, omgeboekt worden naar declaratiecode 5. Geoorloofd omboeken was o.a. mogelijk 
in de volgende situaties:  

- het bevoegd gezag heeft aan het begin van het schooljaar met het oog op 
voorzienbare vervangingssituaties één of meer personen bovenformatief aangesteld 
ten laste van declaratiecode 1. Het bevoegd gezag gaf dus meer fre’s uit dan 
beschikbaar waren. Op het moment dat zich een vervangingssituatie voordeed, kon dit 
personeelslid omgeboekt worden van declaratiecode 1 naar declaratiecode 5.  

- het bevoegd gezag heeft te maken met een dalend formatiebudget en zou in feite over 
moeten gaan tot ontslag van een personeelslid. Het bevoegd gezag doet dit niet, maar 
zet dit personeelslid waar mogelijk in voor vervanging. Op dat moment mag het 
personeelslid omgeboekt worden van declaratiecode 1 naar 5. 

- het bevoegd gezag voorziet een vervangingssituatie (bijvoorbeeld in 
ouderschapsverlof) en stelt alvast iemand aan op declaratiecode 1. Zodra de 
vervanging ingaat, mag dit personeelslid op declaratiecode 5 gezet worden.  

In alle drie situaties geldt wel, dan wanneer aan het eind van het schooljaar blijkt dat er 
toch teveel fre’s zijn uitgegeven, alsnog personeelsleden ten laste van de eigen middelen 
gebracht moeten worden. 

 
Omboekingen van declaratiecode 2, 3 of 4 naar declaratiecode 6 waren mogelijk zonder dat 
er aan nadere voorwaarden moest worden voldaan. De enige voorwaarde was natuurlijk dat 
voor deze personeelsleden wel de vrijwillige aansluiting moest zijn afgesloten en dat uit het 
jaarrooster moest blijken dat deze personeelsleden ook daadwerkelijk met de 
vervangingswerkzaamheden werden belast.   

 
Vanaf 1 augustus 2006 zijn de omboekingen van declaratiecode 1 naar declaratiecode 5 niet 
meer mogelijk. Indien u zittende personeelsleden aangesteld op declaratiecode 1 wilt 
belasten met vervangingswerkzaamheden en u wilt de kosten die met deze vervanging 
samenhangen ten laste van het Vervangingsfonds brengen, kan dit alleen door de 
werktijdfactor van het betrokken personeelslid uit te breiden met de tijd die gemoeid is met 
de vervanging. 
 
Omboekingen van declaratiecode 2 tot en met 4 naar declaratiecode 6 blijven gewoon 
mogelijk. Dus als u een vrijwillige aansluiting hebt geregeld bij het Vervangingsfonds en u 
hen in voorkomende situaties belast met de vervanging van afwezige personeelsleden, dan 
kunt u de kosten die gemoeid zijn met deze vervanging ten laste van het Vervangingsfonds 
brengen.   
Hierbij moeten wij wel de volgende aantekening maken. 



De premie voor de vrijwillige aansluiting is veel lager dan die voor de verplichte aansluiting, 
namelijk 2,5% tegenover 8,83%. Als in het komend jaar blijkt dat er veel vervangingskosten 
zijn voor personeelsleden die op eigen middelen zijn benoemd, en als daardoor de premie 
niet meer voldoende is om alle vervangingskosten te dekken, dan zal de premie voor de 
vrijwillige aansluiting zeker stijgen.  
 
6. Overige wijzigingen in het reglement 2006-2007 
Een aantal wijzigingen in het reglement 2006-2007 zijn hierboven nog niet aan de orde 
gekomen. Het betreft uitbreidingen, verduidelijkingen of toevoegingen. De belangrijkste 
wijzigingen bespreken we hier kort.8 
 
Bedrijfsarts (artikel 2) 
In artikel 2 is op grond van een wijziging van de Arbowet het begrip “bij een arbodienst 
werkzame arts” vervangen door “een gecertificeerde bedrijfsarts”. Deze wijziging is tot stand 
gekomen omdat een bevoegd gezag sinds 1 juli 2005 niet meer verplicht is aangesloten bij 
een Arbodienst.  
 
Vervangingspool (artikel 18) 
Als verschillende besturen in een samenwerkingsverband een vervangingspool 
instandhouden, dan vindt toewijzing van de pooldeclaraties plaats naar rato van de per 
bevoegd gezag afgedragen premie, dit met het oog op de premiedifferentiatie. Als het 
samenwerkingsverband echter onderbouwd kan aantonen dat de verdeling anders moet 
geschieden en alle besturen zich aan deze gewijzigde verdeling conformeren, dan vindt de 
toewijzing van de pooldeclaraties plaats zoals het samenwerkingsverband voorstelt.  
 
Vervanging directietaken (artikel 22) 
Als de afwezige directeur of adjunct-directeur wordt vervangen door een persoon die 
hiervoor door het bevoegd gezag in dienst wordt genomen, dan komt dit dienstverband voor 
bekostiging ten laste van het Vervangingsfonds in aanmerking. Deze bekostiging vindt plaats 
tot ten hoogste de netto-loonkosten afgeleid van het maximum schaalsalaris dat verbonden 
is aan de te vervangen werkzaamheden. 
 
Vervanging onderwijsondersteunend personeel (artikel 23) 
Artikel 23 regelt de vervanging van het onderwijsondersteunend personeel. Aangezien er 
steeds meer niet-normfuncties in het onderwijs komen (bijvoorbeeld bouwcoördinator), is dit 
artikel uitgebreid met hoe omgegaan moet worden met de vervanging van niet-normfuncties.  
Als aan een niet-normfunctie aantoonbaar lesgevende taken zijn verbonden, komen die 
lesgevende taken zonder wachttijd direct voor bekostigde vervanging in aanmerking. Overige 
taken van niet-normfuncties komen na een wachttijd van twee maanden voor bekostigde 
vervanging in aanmerking.  
Verder is aan dit artikel toegevoegd dat wanneer bij vervanging gebruik wordt gemaakt van 
extern personeel, bekostiging ten laste van het Vervangingsfonds plaats kan vinden tot ten 
hoogste de nettoloonkosten afgeleid van het maximum schaalsalaris dat verbonden is aan 
de te vervangen werkzaamheden.  
 
7. Meldingen niet-bekostigde vervangingen bij Participatiefonds 
Als een schoolbestuur ontslag en werkloosheid in redelijkheid niet kan voorkomen, dan 
vergoedt het Participatiefonds de uitkeringskosten. De beoordeling gebeurt op basis van 
criteria die zijn vastgelegd in de reglementen Participatiefonds. 
Ieder schooljaar stelt het Participatiefonds een reglement vast voor het primair onderwijs en 
de expertisecentra. In dit reglement staan de regels beschreven op grond waarvan 
beoordeeld wordt of ontslaguitkeringskosten ten laste van het Participatiefonds kunnen 
worden gebracht. 
                                                 
8 Zie voor een uitgebreide toelichting het reglement Vervangingsfonds 2006-2007. 



 
Een van de criteria is dat van elk ontslag melding gedaan moet worden bij het 
Participatiefonds, de zgn. instroomtoets. Alleen een ontslag uit een vervangingsbetrekking 
waaraan geen reguliere betrekking is voorafgegaan, hoeft niet gemeld te worden.   
Tot 1 augustus j.l. was duidelijk dat dit de vervangingen betrof waarvan de kosten ten laste 
van het Vervangingsfonds konden worden gebracht. Omdat de bekostiging van een aantal 
vormen van verlof vanaf 1 augustus 2006 niet meer ten laste van het Vervangingsfonds 
kunnen worden gebracht, terwijl er wel duidelijk sprake blijft van vervangingsaanstellingen, 
moest het reglement van het Participatiefonds aangepast worden.  
In de begripsbepaling (artikel 1, lid 37) is daarom duidelijk omschreven wat onder vervanging 
of een vervangingsbetrekking wordt verstaan en waarvoor bij ontslag dus geen melding te 
hoeven worden verricht.  
Onder vervanging wordt verstaan: 
een aanstelling van een personeelslid ter vervanging, niet zijnde detachering, die voor 
bekostiging door het Vervangingsfonds in aanmerking komt krachtens het reglement 
Vervangingsfonds 2006-2007. Daarnaast wordt als vervanging aangemerkt: 

- buitengewoon verlof als bedoeld in de artikelen 8.11 tot en met 8.15 van de CAO PO 
2006-2007 

- betaald en onbetaald ouderschapsverlof als bedoeld in de artikelen 8.19 tot en met 
8.21 van de CAO PO 2006-2007. 

Het is met het oog op de eventuele ontslaguitkering dus belangrijk dat op de akte van 
aanstelling duidelijk aangegeven is dat het een vervanging betreft én dat erop aangegeven is 
welk personeelslid inclusief de reden waarom, vervangen wordt.  
 
8. Vergelijking tussen de vrijwillige verzekering Vervangingsfonds en vrijwillige 
verzekering Risicofonds. 
Voor alle personeelsleden die niet onder de verplichte verzekering van het Vervangingsfonds 
vallen, moet u een afweging maken: verzekeren of niet verzekeren. Indien u kiest voor een 
vrijwillige verzekering, dan zijn er twee mogelijkheden. U kunt de personeelsleden die niet 
onder de verplichte verzekering vallen vrijwillig verzekeren bij het Vervangingsfonds of bij het 
Risicofonds.  
 
In onderstaande tabel worden de verschillen per onderdeel in het kort aangegeven.  
 
Onderdeel Vervangingsfonds Risicofonds 
Premie - Premie wordt geheven per 

schooljaar. 
- Premie voor schooljaar 2006-

2007 is 2,5% van het bijdrage-
inkomen (= coördinatieloon 
sociale verzekering).  

- Premie wordt geheven per 
kalenderjaar. 

- Premie voor kalenderjaar 2006 
is voorlopig vastgesteld op 
3,1% van het bijdrage-
inkomen.  

Verzekerd object en 
uitkering 

- Object van verzekering is 
daadwerkelijke vervanging. 
Wordt er niet vervanging, dan 
kan geen uitkering worden 
aangevraagd. 

- Object van verzekering is 
werknemer zelf. Bij 
afwezigheid van werknemer 
volgt uitkering. 

Verzekerde 
categorieën 

- OP én OOP 
- Alleen OP 
- Alleen OOP 

- Alleen OOP 
- OP én OOP 

Hoogte uitkering - Vervangingskosten worden 
integraal vergoed. 

- Bij ziekte: 1ste jaar 100% en 2e 
jaar 70% van loonkosten 
gemelde werknemer op basis 
van bijdrage-inkomen + 20% 
opslag werkgeverslasten 

- Bij betaald ouderschapsverlof: 



75% van loonkosten gemelde 
werknemer op basis van 
bijdrage-inkomen + 20% 
werkgeverslasten. 

Uitkering bij ziekte - Vanaf eerste dag voor OP. 
- Voor OOP geldt wachttijd van 2 

maanden, behalve voor 
leraarondersteuners, 
onderwijsassistenten en 
schoonmaakpersoneel. 

- 14 wachtdagen voor OOP in 
(V)SO (administratief 
medewerker, conciërge, 
psychologisch assistent en 
technisch vakman, als 
afwezigheid meer dan 1/3 van 
de betreffende formatie is. 

- Voor alle functiecategorieën 
geldt een wachttijd van 5 
dagen per ziektemelding. 

Uitkering bij 
zwangerschapsverlof 

- Zwangerschaps- en 
bevallingsverlof, inclusief het 
voor maximaal 3 weken 
gecompenseerde verlof indien 
het zwangerschaps- en/of het 
bevallingsverlof samenvalt met 
de zomervakantie. 

 

- Geen uitkering 

Uitkering bij betaald 
ouderschapsverlof 

- Geen uitkering - Uitkering  

Uitkering bij verlof 
overige verlof 

- Buitengewoon verlof op grond 
van de artikelen 8.7, 8.8, 8.10 
en 8.18 van de CAO PO 2006-
2007. 

- Verlof wegens militaire dienst. 
- Schorsing. 
- Verlof dat op grond van artikel 

8.6 van de CAO PO wordt 
verleend. 

- Geen uitkering 

Aansluiting i.v.m. 
invoering lumpsum 

- Vrijwillige aansluiting melden 
voor 1 januari 2007. Aansluiting 
geldt voor heel schooljaar 
2006-2007. 

- Vrijwillige aansluiting melden 
voor 1 januari 2007. 
Aansluiting kalenderjaar maar 
kan dit jaar eenmalig ingaan 
op 1 augustus 2006 en geldt 
dan tot 1 januari 2008. 

Inlooprisico - Geen uitkering bij ziekte of 
arbeidsongeschiktheid bij 
aanvang verzekering 

- Geen uitkering bij ziekte of 
arbeidsongeschiktheid bij 
aanvang van de aanstelling 

- Geen uitkering als aanvraag 
niet binnen 3 maanden is 
ingediend.  

- Geen uitkering bij ziekte of 
arbeidsongeschiktheid bij 
aanvang verzekering 

- Geen uitkering bij ziekte of 
arbeidsongeschiktheid bij 
aanvang van de aanstelling 

- Beperkingen gelden ook bij 
uitkering i.v.m. betaald 
ouderschapsverlof. 

Bonus/malus - Per werkgever bepaald. - Geen 
 
 



U hebt inmiddels van zowel het Vervangingsfonds als van het Risicofonds een brief 
ontvangen, waarin u gewezen wordt op de mogelijk van de vrijwillige aansluiting.  
Bovenstaande tabel helpt u wellicht in de keuze die u wilt gaan maken. Of dat het 
Vervangingsfonds of het Risicofonds moet worden, is helemaal afhankelijk van uw situatie.  
 
Het Vervangingsfonds heeft als voordeel dat u, in de meeste gevallen zonder wachttijd, 
meteen over kunt gaan tot vervanging van het afwezige personeelslid en dat u deze 
vervanging dan ook meteen vergoed krijgt. Behalve de genoemde uitzonderingen, kunt u de 
kosten van de vervanging van het kortdurende imperatief verlof meteen ten laste van het 
Vervangingsfonds brengen. Bij het Vervangingsfonds kunt u veel meer vormen van verlof 
vervangen dan bij het Risicofonds.  
 
Het Risicofonds daarentegen vergoedt na een wachttijd van 5 werkdagen de loonkosten van 
het zieke of arbeidsongeschikte personeelslid, ongeacht of u nu wel of niet overgaat tot 
vervanging.  
 
Een overweging die ook een rol kan spelen in uw keuze is de mate waarin u vervangt en de 
tijdsduur die hiermee samenhangt.  
Indien u géén of nauwelijks vervangers kunt vinden, of als u bijvoorbeeld afwezig OOP niet 
vervangt, kan het Risicofonds voor u voordeliger zijn.  
Als u veel te maken hebt met kortdurende (ziekte)vervangingen, dan is het 
Vervangingsfonds wellicht verstandiger. U krijgt altijd de vervangingskosten vergoed, ook als 
uw personeel maar 1 week wegens ziekte afwezig is.  
 
U hebt tot 1 januari de mogelijkheid uw keuze kenbaar te maken. Wij adviseren u daarom 
een (kleine) analyse te maken van het verzuim en de vervanging ervan in de achterliggende 
periode. Waarschijnlijk ziet u dan al vrij snel welke vorm van vrijwillig verzekeren voor u het 
meest gunstig is.   
 
Géke Lexmond en Bé Keizer  
 
 


